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Aula 01. Segurança em laboratório 

1) Após a observância dos conceitos trabalhados em laboratório, escolha o 
que completa/responde adequadamente cada afirmação que vem a 
seguir. 
 

a) A substância que causa danos graves ou morte, através de uma interação 
físico-química com o tecido vivo é considerada um __________________. 

b) Ao final de um experimento em um laboratório de química devemos 
descartar todos os resíduos no lixo comum. Essa afirmativa é verdadeira 
ou falsa? ____________________ 

c) Um ____________ tem por objetivo transmitir, orientar, informar e 
divulgar mensagens de natureza informativa, extremamente simplificada. 

d) ___________  é a capacidade que uma substância tem de produzir dano a 
um organismo vivo com referência à quantidade de substância 
administrada ou absorvida, a maneira como a substância é administrada 
e distribuída no tempo (doses únicas ou repetidas), o tipo e a gravidade 
da lesão, o tempo necessário para produzir a lesão, a natureza do 
organismo afetado e outras condições relevantes 

e) Quanto maior o DL50 de uma substância, mais tóxica ela será. Essa 
afirmativa é verdadeira ou falsa? ___________ 

f) Não devemos utilizar lentes de contato, bermuda e sapatos abertos no 
laboratório. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? ____________ 
 

2) Assinale a assertiva incorreta e a justifique.  

a) Nunca trabalhe sozinho no laboratório. 

b) No laboratório, não use cabelo comprido solto e acessórios volumosos 

como pulseiras, brincos e colares. 

c) O extintor de incêndio de água pressurizada é indicado para combater 
incêndios da classe C. 

d) Ao preparar uma solução, sempre adicione o ácido à água. 
e) Em caso de queimaduras leves por calor, lavar o local com água 

corrente e comunicar imediatamente ao professor. 
 
 

3) Assinale a alternativa incorreta e justifique.  
a) Ao preparar uma solução, sempre adicione o ácido à água. 

b) No laboratório, não use cabelo comprido solto e acessórios volumosos 

como pulseiras, brincos e colares. 

c) Nunca trabalhe sozinho no laboratório. 
d) O extintor de incêndio de água pressurizada é indicado para combater 

incêndios da classe C. 

e) Em caso de queimaduras leves por calor, lavar o local com água 

corrente e comunicar imediatamente ao professor. 
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4) Cite dois equipamentos de proteção individual (EPI) e dois equipamentos 

de proteção coletiva (EPC) usados em um laboratório de química.  

 

5) Indique se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas. Ademais, 
justifique as afirmativas que são falsas. 

a) No diagrama de Hommel do ácido sulfúrico, apresenta o número 0 no 
quadro vermelho e o número 3 no quadro azul. Isso indica que o ácido 
sulfúrico não é inflamável e é corrosivo. 

b) Os rejeitos químicos podem ser reaproveitados em outros processos ou 
experimentos. 

c) O ácido acetilsalicílico e a dipirona sódica são princípios ativos dos 
analgésicos Aspirina e Novalgina, respectivamente. O valor de DL50 via 
oral em ratos é de 200 mg/kg para o ácido acetilsalicílico e de 3 mg/kg 
para a dipirona sódica. Desta maneira, é possível afirmar que o ácido 
acetilsalicílico é mais tóxico que a dipirona sódica. 

d) O aquecimento de líquidos inflamáveis pode ser realizado utilizando 
manta de aquecimento. 

e) Quando um líquido não for tóxico, podemos pipetá-lo sem o auxílio de um 
pipetador (pera), utilizando a boca. 

f) A toxicidade é a capacidade que uma substância tem de causar a morte 
de um organismo vivo. 

 
6) Um aluno do Laboratório de Química estava transportando um litro de 

ácido clorídrico concentrado em um frasco de vidro da bancada para a 
capela, quando o frasco caiu no chão, quebrou e espalhou seu conteúdo. 
O líquido formou uma poça no chão não escorrendo para os ralos do 
laboratório. Com base no que você aprendeu na aula de segurança no 
laboratório, o(s) procedimento(s) de segurança mais adequado(s) a ser 
realizado nesta situação é(são): 

I. Chamar o professor e o técnico de laboratório para auxiliar na limpeza do local. 

II. Em primeiro lugar, recolher os cacos de vidro que se espalhou pelo laboratório 
para que ninguém se machuque. 

III. Jogar água no local para diminuir a concentração do ácido. 

IV. Estar vestindo máscara para gases, óculos de segurança, luvas, botas e 
avental. 

V. Espalhar material absorvente adequado sobre o ácido espalhado. 

Escolha uma opção: 

a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas I, IV e V são verdadeiras.  
e) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras.  
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Aula 02: Vidrarias. 

7) De acordo com seus conhecimentos sobre Vidrarias, equipamentos e 

técnicas básicas de laboratório, analise as afirmativas abaixo em 

verdadeiras (V) ou falsas (F). Caso julgue alguma afirmativa falsa, 

explique por quê. 

 

I) As vidrarias volumétricas como: pipeta volumétrica, pipeta graduada e 

Erlenmeyer não devem ser levadas à estufa. 

II) Tanto a pipeta volumétrica quanto a graduada são utilizadas para 

transferência de volumes precisos de líquidos, entretanto a primeira mede 

um volume fixo de líquido e a segunda apresenta subdivisões, podendo 

transferir volumes intermediários de líquido. 

III) A decantação é um processo de separação de mistura de líquidos 

miscíveis. A vidraria utilizada nesse processo é o funil de bromo. O líquido 

mais volátil é recolhido primeiro. 

 

8) De acordo com seus conhecimentos sobre Vidrarias, equipamentos e 

técnicas básicas de laboratório, analise as afirmativas abaixo em 

verdadeiras (V) ou falsas (F). Caso julgue alguma afirmativa falsa, 

explique por quê. 

 

I) O Kitassato é utilizado para filtração à vácuo, juntamente com o funil 

de Buchner. 

II) A destilação simples é um processo de separação de misturas 

homogêneas entre sólidos e líquidos, já a destilação fracionada é indicada 

para separação de misturas líquidas imiscíveis. 

III) Em uma pipeta volumétrica que apresenta 2 traços não é necessário 

retirar a gota residual que fica na ponta da pipeta. Já nas pipetas 

graduadas, sempre é necessário retirar a última gota. 

 

9) Durante um experimento de Química, os experimentalistas realizaram um 

procedimento de transferência de líquidos. As vidrarias utilizadas foram 

um Erlenmeyer, uma pipeta volumétrica, uma bureta e um béquer. Após 

a realização do experimento, lavaram adequadamente as vidrarias. Quais 

destas vidrarias podem ser secas na estufa? Justifique sua resposta. 

 

10) Para realizar uma filtração simples de uma mistura heterogênea, quais são 

os materiais necessários? Descreva a montagem do processo de filtração 

simples e o procedimento experimental. 

 

11)  Explique detalhadamente como se procede para realizar a separação de 

cada um dos componentes em uma mistura contendo água, areia e 

hexano? 

 



LISTA DE EXERCÍCIOS – TVC 1 LABORATÓRIO DE QUÍMICA – QUI126 

  
 

Aula 03 – Representação e interpretação de resultados. 

 

12)  Na prática que envolvia a determinação da densidade de uma solução de 

sacarose, três alunos diferentes pesaram um mesmo volume de solução, 

utilizando-se de uma balança que dispunham no laboratório.  

As massas encontradas pelos alunos foram: aluno 1 – 10,559 g, aluno 2 – 

0,010559 kg e aluno 3 – 10,56 g.  

De acordo com os valores informados pelos alunos, assinale as seguintes 

assertivas, denote-as como V para verdadeira e F para falsa. Justifique as 

alternativas falsas.  

a) O zero antes da vírgula na pesagem do aluno 3 não é significativo. 

b) A massa obtida pelo aluno 3 foi obtida em uma balança analítica. 

c) O valor 31,678 g representa a soma das três massas. 

d) Todos os valores apresentam três algarismos significativos. 

e) Os zeros à esquerda, na massa informada pelo aluno 2, não são 

significativos. 

 

13)  Arredonde os seguintes números de forma que apresentem os algarismos 

significativos indicados. 

a) 102,53070 (3 algarismos significativos) 

b) 35,6980 (4 algarismos significativos) 

c) 0,008543210 (2 algarismos significativos) 

d) 0,250012357 (5 algarismos significativos) 

e) 50,253070 (2 algarismos significativos) 

f) 145,8980 (3 algarismos significativos) 

g) 0,005347297 (5 algarismos significativos) 

h) 0,08900238 (4 algarismos significativo) 

 

14)  Um professor pediu para que seu aluno pesasse uma dada substância em 

três dias diferentes, e em cada dia a pesagem fosse feita em triplicata. O 

professor visava comparar os valores encontrados pelo aluno com um dado 

valor de referência, a fim de avaliar a precisão e exatidão do aluno. A 

tabela abaixo apresenta dos dados obtidos. 

 

Tabela. Dados da pesagem da substância nos três dias e seu valor de 

referência: 

Dia 1ª pesagem / g 2ª pesagem / g 3ª pesagem / g 

1 0,80 0,83 0,81 

2 0,56 0,55 0,54 

3 0,30 0,70 2,12 

 

Valor de referência: 0,55 g. 

 

Indique em qual(is) dia(s), o aluno obteve um conjunto de dados com uma 

boa precisão e uma péssima exatidão? 
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Aula 04: Estrutura eletrônica de átomos e moléculas. 

 

15)  Indique se as seguintes proposições são falsas ou verdadeiras. Faça a 

justificativa das alternativas que são falsas. 

 

a) O sódio tem duas linhas amarelas no espectro de emissão. Uma tem 

comprimento de onda igual a 588,9 nm e outra tem comprimento de 

onda igual a 589,6 nm. Logo pode-se afirmar que é maior a energia do 

fóton emitida por um átomo de sódio excitado que emite luz amarela 

de comprimento de onda igual a 589,6nm. 

b) A radiação ultravioleta é perceptível ao olho humano enquanto a 

radiação infravermelha não é perceptível ao olho humano. 

c) Uma solução de clorofila quando irradiada com luz ultravioleta emite 

luz avermelhada instantânea e que cessa quando a fonte de energia é 

desligada; enquanto a mesma solução quando irradiada por luz visível 

não apresenta qualquer emissão. Isso indica que a clorofila é uma 

substância fluorescente. 

d) Luz ultravioleta provoca a fluorescência no fluoróforo chamado 

quinina. 

e) Energia e comprimento de onda de uma radiação são grandezas 

diretamente proporcionais. 

 

16)  Indique se as seguintes proposições são falsas ou verdadeiras. Faça a 

justificativa das alternativas que são falsas. 

 

a) O espectro da lâmpada incandescente é um espectro descontínuo de 

linhas e o espectro de emissão do cobre é um espectro contínuo. 

b) A luz visível é uma luz policromática e com o auxílio de um prisma 

podemos promover a sua decomposição nas luzes monocromáticas que 

a formam. Dentre as luzes monocromáticas que formam a luz visível a 

luz vermelha é a radiação de menor energia. 

c) Frequência e comprimento de onda de uma radiação são grandezas 

diretamente proporcionais. 

d) A radiação ultravioleta é perceptível ao olho humano enquanto a 

radiação infravermelha não é perceptível ao olho humano. 

e) A luz ultravioleta provoca a fluorescência no fluoróforo chamado 

clorofila. 

 

17) Os ponteiros luminosos de um relógio e a tinta das placas de sinalização 

das rodovias são formadas por materiais luminescentes. Entre os 

fenômenos envolvidos na emissão de luz, podem ser citados a 

fosforescência e a fluorescência. Sobre esses efeitos, pode-se afirmar:  
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a) Os ponteiros luminosos são fosforescentes, pode ser explicado pela 

excitação dos elétrons e seu retorno ao estado menos energético, 

conforme o Modelo Atômico de Bohr.  

b) Ambos são luminescentes e podem ser explicados pela produção de luz 

por meio da excitação dos elétrons, conforme o Modelo Atômico de 

Thomson. 

c) Ambos são fluorescentes e podem ser explicados pela produção de luz 

por meio da excitação dos elétrons, conforme o Modelo Atômico de 

Thomson. 

d) A tinta das placas é fluorescente, e pode ser explicado pela mudança 

de nível energético dos elétrons e seu retorno ao nível mais energético, 

conforme o Modelo de Rutherford-Bohr. 

e) Os ponteiros dos relógios são fosforescentes, e pode ser explicado pela 

quantização de energia dos elétrons e seu retorno ao estado mais 

energético, conforme o Modelo Atômico de Rutherford. 

 

18) Sobre o teste de chama, é incorreto afirmar que: 

a) Permite identificar alguns cátions metálicos ao se introduzir uma 

pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de 

Bunsen. 

b) É possível se observar a cor da luz emitida que é proveniente da emissão 

de radiação eletromagnética. 

c) A emissão de radiação eletromagnética é proveniente de uma transição 

eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera 

atômica. 

d) A emissão de radiação eletromagnética é proveniente da promoção dos 

elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis 

mais energéticos. 

e) A emissão de radiação eletromagnética é proveniente da promoção dos 

elétrons que se encontram no estado excitado para níveis de menor 

energia. 

 

19)  A tabela a seguir apresenta a frequência, o comprimento de onda, a 

energia do fóton e o tipo de radiação de 4 diferentes radiações 

eletromagnéticas. Complete a tabela com os valores e informações 

requeridas. 

 Dados h = 6,63 x 10-34 J.s, c = 3,0 x 108 m.s-1 , THz = 1012 Hz, nm = 10-9 m 

e aJ = 10-18 J. 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE EXERCÍCIOS – TVC 1 LABORATÓRIO DE QUÍMICA – QUI126 

  
 

Tabela. Frequência, comprimento de onda, energia e tipo de radiação 

eletromagnética do exercício 19. 

 

Frequência 
(THz) 

Comprimento 
de onda (nm) 

Energia (aJ) Tipo de 
radiação 

870 A B C 

D E 0,33 F 

0,0003 G H I 

J 2,5 K L 

 

 

Figura. Espectro eletromagnético.  

 

20)  Grande parte do nosso entendimento fundamental da estrutura atômica 

vem do conhecimento de como os átomos interagem com a radiação 

eletromagnética e como os átomos que absorveram energia emitem a 

radiação eletromagnética. 

Nesse contexto, indique as seguintes assertivas como verdadeiras (V) ou 

falsas (F). Justifique as alternativas falsas.  

 

a) A energia de uma radiação eletromagnética é inversamente 

proporcional ao seu comprimento de onda, que é o número de ciclos 

(ondas) completos que passam por um ponto fixo na unidade de tempo. 

b) O físico dinamarquês Niels Bohr propôs um modelo planetário para o 

átomo de hidrogênio, no qual o elétron move-se em órbitas circulares 

em torno do núcleo. 

c) No modelo de Niels Bohr para o átomo de hidrogênio, a energia de um 

elétron em uma órbita tem valor negativo, porque o elétron no átomo 

tem energia menor do que quando definitivamente separado do 

núcleo. 
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21)  A clorofila, estudada no procedimento 01 da aula de Estrutura Eletrônica 

de átomos e moléculas, extraída das folhas de hortelã usando etanol 

apresentou um brilho vermelho quando exposto à radiação ultravioleta. 

Qual a opção abaixo melhor explica o que aconteceu? 

a) Os elétrons absorveram energia eletromagnética e se aproximaram do 

núcleo. 

b) Ocorreu um processo de emissão atômica. 

c) Ocorreu um processo de fluorescência da clorofila. 

d) A clorofila é uma molécula que sofre fosforescência quando exposta à 

radiação UV. 

e) Ocorreu um salto de prótons para níveis energéticos menores. 

 

22) Atualmente são utilizados sais de diferentes metais na produção de fogos 

de artifício. No caso de fogos que apresentam coloração adiciona-se, por 

exemplo, o sal de cobre, o qual no procedimento 03 da aula 04 apresentou 

uma chama de cor verde quando exposto à chama. Nesse mesmo 

experimento foi observado uma cor característica para cada um dos 

elementos estudado. Assim, a emissão de luz observada para cada 

elemento estudado deve-se: 

a) aos elétrons desses íons metálicos, que absorvem energia e saltam para 

níveis mais energéticos e, ao retornarem para os níveis inferiores, emitem 

radiações em determinados comprimentos de onda. 

b) ao processo de fluorescência observado quando foi incidida a luz UV. 

c) aos átomos desses metais, que são capazes de decompor a luz natural 

em um espectro contínuo de luz visível. 

d) aos elevados valores de energia de ionização dos átomos metálicos. 

e) às características iônicas desses átomos metálicos. 

 

23)  Como discutido na aula, cada elemento químico possuí um espectro único 

de absorção e emissão de luz na região do visível, que é compreendida 

entre 400 e 750 nm. Esse método é muito utilizado para descobrir a 

composição química de astros, gases atmosféricos, e soluções contendo 

substâncias desconhecidas. 

Em seu trabalho, um Cientista se deparou com um problema, onde 

necessitava descobrir quais elementos estavam presentes em uma 

amostra não rotulada, no qual ele conseguiu obter o espectro de emissão 

abaixo da amostra problema: 
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Figura. Espectro de emissão de diferentes elementos e da amostra 

problema.  

Dado o espectro de emissão da amostra problema, responda às seguintes 

perguntas. 

a) Qual(is) é(são) o(s) elemento(s) químico(s) presente(s) na amostra? Dado 

os espectros de emissão padrão de alguns elementos. Justifique sua 

resposta. 

 

b) Um dos elementos da amostra problema mostrou uma emissão de linha 

com energia específica de 2,96×10-19 J. Dada a velocidade da luz e a 

constante de Planck (c = 3,0x108 m.s-1 e h = 6,6261x10-34 J.s) calcule o 
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comprimento de onda específico para essa linha de emissão – Dê a resposta 

em nanômetros (1 nm = 10-9 m). 

 

c) A emissão calculada no item (b) corresponde a qual região de cor do visível 

e qual elemento da amostra problema apresenta essa emissão? 

 

Aula 05: Estequiometria. 

 

24) Sobre o método da variação contínua, julgue as afirmativas abaixo como 

verdadeiras ou falsas. Justifique as alternativas falsas.  

a) É utilizado apenas quando há formação de um sólido como produto. 

b) Não pode ser utilizado em reações exotérmicas 

c) O método é ideal para determinar, experimentalmente, a relação 
estequiométrica que se combinam os reagentes. 

d) O método se baseia em uma série de reações com diferentes 
quantidades de reagentes de modo que o número total de mols dos 
reagentes permaneça constante.  

e) Em reações que liberam gases mede-se o volume de gás liberado em 
todos os sistemas. 

25) Conhecer a estequiometria de uma reação química é de fundamental 

importância para a indústria e os laboratórios químicos. Através da 

estequiometria pode-se prever teoricamente a quantidade de reagente a 

ser usado em uma reação, bem como a quantidade de produto a ser 

formado. Um método simples para determinar a estequiometria de uma 

reação é o método da variação contínua usado na aula prática 04. 

Consideremos a sua aplicação no caso de 2 substâncias hipotéticas “A” e 

“B” (que podem ser moléculas ou íons) que reagem formando o composto 

AxBy, conforme reação descrita abaixo: 

 

xA + yB → AxBy 
 

De acordo com os gráficos obtidos usando o Método da Variação Contínua 

e sabendo-se que as concentrações das soluções de A e B são iguais, 

determine a fórmula mínima do produto formado para cada caso. 
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Figura. Gráficos de altura do precipitado versus volume dos reagentes A 

e B.  

 

26)  Para obter, experimentalmente, a estequiometria de uma reação química 

entre dois reagentes, rotulados como A e B, um estudante seguiu os 

seguintes procedimentos, utilizando o método da variação contínua, para 

a reação: 

 

xA + yB → AxBy 

 
1 - Separou-se 6 tubos de ensaio e adicionou em cada um quantidades 

volumétricas das soluções A e B, cada uma na concentração 0,3 mol/L, 

como mostrado na tabela abaixo. 

 

a)  

b)  
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Tabela. Diferentes tubos e volumes das soluções dos reagentes A e B 

utilizados.  

Tubo Volume da solução “A” 
(mL) 

Volume da solução “B” 
(mL) 

1 3,0 7,0 

2 4,0 6,0 

3 5,0 5,0 

4 6,0 4,0 

5 7,0 3,0 

6 8,0 2,0 

 

2 – Filtrou, lavou e submeteu o precipitado formado ao processo de 

secagem; 

 

3 – Pesou o precipitado em uma balança analítica. 

 

O resultado do experimento, apresentado no gráfico a seguir, representa 

a quantidade de precipitado em função do volume da solução A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. Gráficos de altura do precipitado versus volume do reagente A e 

B.  

 

Faça o que se pede. 

 

a) Determine a estequiometria da reação. 

b) Em qual tubo se tem a quantidade máxima de precipitado? 

 


