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Lista de Exercícios – Vidrarias e Equipamentos de Laboratório 

 

01 - (UECE)    
O amianto ou asbesto é um silicato cuja estrutura fibrosa constitui risco para a saúde, pois 
suas felpas podem ser inaladas, produzindo câncer pulmonar. No laboratório de química, 
usa-se uma tela de amianto sobre um tripé de ferro, para apoiar um béquer contendo 
líquidos submetidos a aquecimento, porque o amianto  

 
a) evita rachaduras no béquer em contato direto com a chama.  
b) apenas reduz a intensidade da chama produzida pelo queimador.  
c) distribui uniformemente o calor produzido pelo bico de Bunsen.  
d) potencializa a ação da chama, permitindo uma ebulição mais rápida.  

 
02 - (FATEC SP)  
Símbolos podem codificar informações importantes. Os losangos (rótulos de risco) são 
utilizados em caminhões e em outros veículos que transportam produtos químicos. Tais 
losangos devem ter as seguintes informações: 

 

 
 

Por exemplo, um caminhão que transporta o lixo de hospitais, clínicas, consultórios e 
laboratórios deve exibir o seguinte losango: 

 

 
 

Com base nessas informações, pode-se concluir que um caminhão que exiba o losango 
 

 
 

pode estar transportando 
 
a) cal hidratada. 
b) caldo de cana. 
c) velas de parafina. 
d) bicarbonato de sódio. 
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e) querosene de aviação. 
 
03 - (UECE)    
As invenções do banho-maria, do dibikos e do tribikos, estes últimos usados para a 
destilação, são atribuídas a Maria, a Judia, uma egípcia helenizada que viveu em Alexandria 
e que é considerada a mais antiga de todas as alquimistas. A destilação hoje é feita por 
destiladores elétricos, mas outros equipamentos ainda persistem nos laboratórios de 
Química. Sobre destilação é correto afirmar-se que  

 
a) o balão de vidro, o tripé de ferro, a tela de amianto, o condensador, o suporte universal e o 

termômetro, entre outros, compõem os equipamentos nela utilizados.  
b) a destilação simples é utilizada para separar componentes de uma mistura de vários líquidos 

imiscíveis.  
c) os equipamentos da destilação só são utilizados para separar componentes de uma mistura 

heterogênea de sólido e líquido.  
d) para evitar acidentes, a água de resfriamento do sistema deverá entrar pela parte superior 

do condensador e sair pela parte inferior.  
 
04 - (UEL PR)    
Em um laboratório químico trabalha-se com diversos tipos de vidrarias e materiais. 
Conforme a operação a ser feita, é indicada uma determinada vidraria. Escolha a vidraria 
abaixo que deve ser utilizada para transferir um determinado volume de uma solução, de 
um recipiente para outro, de maneira que o volume transferido seja o mais exato possível: 

a) Béquer. 
b) Proveta. 
c) Pipeta graduada. 
d) Erlenmeyer 
e) Pipeta volumétrica. 

 
05 - (UFMT)       

Como consumidores, devemos nos responsabilizar pelo descarte dos materiais de modo 
que possam ser reaproveitados. Para identificá-los, a maioria das indústrias passou a 
imprimir alguns símbolos nas embalagens dos produtos. Prestar atenção a essa 
identificação é uma forma de contribuir com o meio ambiente, pois facilita a coleta seletiva 
de lixo e pode evitar que o material a ser reaproveitado chegue aos aterros sanitários. As 
figuras abaixo representam os símbolos de reciclagem específicos para diversos materiais, 
com suas respectivas cores, de acordo com a convenção de coleta seletiva adotada pelo 
Conselho Nacional do Meio Ambiente.  

 

Figura-1
Símbolo  cor  azul

 

Figura-2
Símbolo de cor amarela

Figura-3
Símbolo de cor verde

Figura-4
Símbolo  cor vermelha

 
 

Considerando que as figuras 1 e 4 representam materiais constituídos de polímeros, os 
materiais a que se referem os quatro símbolos são, respectivamente, 

a) papel, metal, plástico e vidro. 
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b) plástico, metal, vidro e papel. 
c) papel, metal, vidro e plástico. 
d) plástico, vidro, metal e papel. 
e) plástico, papel, vidro e metal. 

 
06 - (UECE)       

O balão volumétrico mostrado na figura é utilizado para: 

 
a) medir qualquer volume de líquido; 
b) separar componentes de misturas heterogêneas   de líquidos; 
c) a destilação simples de misturas de sólidos e líquidos; 
d) preparar soluções de concentração conhecida. 

 
07 - (FUVEST SP)      

Pedaços de fio de cobre, oxidados na superfície pelo ar atmosférico, são colocados em um 
funil com papel de filtro. Sobre este metal oxidado, despeja-se solução aquosa concentrada 
de amônia.  

 

Do funil, sai uma solução azul, contendo o íon 2
43)NH(Cu , e que é recolhida num béquer. 

a) Escreva as equações químicas balanceadas representando as transformações que ocorrem 

desde o cobre puro até o íon 2
43)NH(Cu . 

b) Faça um esquema da montagem experimental e indique nele os materiais de laboratório 
empregados, os reagentes utilizados e os produtos formados. 
 

08 - (UEL PR)      
No armário de um laboratório os alunos encontraram as seguintes vidrarias: béquer, tubos 
de ensaio, erlenmeyer e as representadas abaixo: 

 

 

I 

   

 

II 

    

 
III 

    

 

IV 

   

 

V 

   

 

VI 

 
 

As vidrarias representadas pelas figuras I, II, III, IV, V e VI são, respectivamente: 
a) Balão volumétrico, pipeta volumétrica, dessecador, pipeta graduada, bureta e proveta. 
b) Balão de destilação, pipeta graduada, condensador, pipeta volumétrica, bureta e proveta. 
c) Balão volumétrico, pipeta volumétrica, kitassato, pipeta graduada, condensador, proveta e 

bureta. 
d) Balão volumétrico, pipeta graduada, balão de destilação, pipeta volumétrica, proveta e 

bureta. 
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e) Balão de destilação, pipeta graduada, balão volumétrico, condensador, proveta e bureta. 
 

09 - (UFMS)       
Em rótulos de embalagens de reagentes químicos e em caminhões que transportam 
produtos químicos, são utilizados símbolos de segurança, que têm a finalidade de informar 
e alertar sobre a existência de perigo. Assinale a opção que corresponde, corretamente, à 
descrição dos símbolos de segurança, de acordo com a seqüência I, II, III e IV.  

 
a) Substância cáustica ou corrosiva, substância venenosa, material radioativo, substância 

inflamável. 
b) Substância inflamável, substância venenosa, material radioativo, substância cáustica ou 

corrosiva. 
c) Material radioativo, substância inflamável, substância venenosa, substância cáustica ou 

corrosiva. 
d) Substância venenosa, substância cáustica ou corrosiva, substância inflamável, material 

radioativo. 
e) Substância venenosa, substância cáustica ou corrosiva, material radioativo, substância 

inflamável. 
 

10 - (UFMS)       
Durante uma atividade prática de Química, um professor mostrou a seus alunos vários 
materiais utilizados no laboratório e pediu, em seguida, que indicassem qual das seguintes 
afirmações era verdadeira. 

a) Medidas de volumes de líquidos com béquer e erlenmeyer são precisas, enquanto que as 
feitas com funil de separação são imprecisas. 

b) A tela de amianto é uma base para aquecimento com chama, onde o calor é distribuído 
uniformemente em sua superfície. 

c) Para se efetuar uma destilação simples, deve-se usar em conjunto balão de destilação, 
condensador, termômetro, funil de Buchner e kitassato. 

d) A trompa d’água, durante a sucção, aumenta a pressão dentro do kitassato ao qual ela está 
acoplada, facilitando a filtração. 

e) Pipeta, bureta, suporte universal e coluna de fracionamento são usados em conjunto para 
efetuar determinações volumétricas. 
 

11 - (UEG GO)       
Em uma feira de ciências, dois alunos propuseram um método para dessalinizar a água do 
mar a fim de torná-la potável, ou seja, própria para o consumo humano, conforme a foto 
do evento mostrada abaixo: 
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Disponível em:<http://www.cefetes.br/fotos/feira_ciencias/68.htm> Acesso em: 24 maio 

2005. 
a) Cite e explique a função de quatro instrumentos de laboratório essenciais para a construção 

e o funcionamento do aparelho utilizado no processo de dessalinização da água, mostrado 
na foto acima. 

b) Cite dois motivos técnicos que justifiquem ser preferível preservar a água potável do que 
produzi-la a partir da imensa quantidade de água que existe no mar. 
 
12 - (UNAERP SP)     
É sabido que o álcool hidratado é um produto resultante da destilação simples na coluna 
do flegma, com uma graduação na ordem de 92,6° GL. Já o álcool anidro é resultante da 
desidratação do álcool hidratado por métodos físicos e químicos. A partir dos dados 
abaixo, responda: 

 
  Álcool hidratado: grau alcoólico 92,6° GL, peso específico a 20°C = 0,8073 g/cm3 
  Álcool anidro: grau alcoólico 99,3° GL, peso específico a 20°C = 0,7893g/cm3 

 
Em uma perícia química, na qual há necessidade de se diferenciar um produto do outro, 
supondo que se tenha um tanque com álcool que pode ser anidro ou hidratado, qual 
equipamento você usaria? 

a) Um paquímetro. 
b) Um sistema de destilação. 
c) Uma proveta. 
d) Um densímetro. 
e) Uma bureta. 

 
13 - (UPE PE)     

Em relação às atividades experimentais desenvolvidas em um laboratório, é correto afirmar 
que 

a) a tela de amianto é usada para reter os gases resultantes de combustões completas e 
incompletas durante a queima do combustível usado no bico de Bunsen. 

b) as soluções rotuladas como PA são usadas, exclusivamente, para lavar vidrarias 
impregnadas de resíduos orgânicos e inorgânicos. 

c) as pipetas lavadas devem ser secadas preferencialmente em estufa, a 105ºC, para evitar o 
contato manual e, ao mesmo tempo, esterilizar. 

d) as soluções alcalinas devem ser acondicionadas em recipientes de vidro, preferencialmente 
fechados com rolhas de vidro. 

e) as soluções, uma vez preparadas, devem ser guardadas em recipientes próprios, evitando 
deixá-las em balões volumétricos. 
 
14 - (UFPB)     
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A extração de substâncias químicas - como as que apresentam atividade farmacológica, 
obtidas a partir de qualquer material de origem natural, seja ele vegetal ou animal - envolve 
diversas operações de laboratório. 

 Nesse sentido, numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, relacionando as operações de 
laboratório com os respectivos equipamentos utilizados. 

 
1. secagem    (   ) funil de Büchner 
2. filtração a vácuo  (   ) proveta 
3. destilação   (   ) estufa 
4. medidas de volume  (   ) almofariz e pistilo 

de  líquidos  
5. trituração   (   ) condensador 
6. filtração   
 

A seqüência numérica correta é: 
a) 6, 4, 1, 5 e 3  
b) 2, 4, 1, 5 e 3  
c) 1, 5, 3, 2 e 4 
d) 1, 5, 3, 6 e 4 
e) 6, 4, 3, 5 e 1 

 
15 - (UFG GO)     
As técnicas de separação dos componentes de uma mistura baseiam-se nas propriedades 
físico-químicas desses componentes. Assim, considerando os sistemas, apresentados 
abaixo, associe as misturas às figuras que representam os equipamentos adequados a suas 
separações, bem como às propriedades físico-químicas responsáveis pela utilização da 
técnica. Justifique suas escolhas. 
Sistema 

a) Água e sulfato de bário 
b) Água e tetracloreto de carbono 
c) Água e etanol 

Propriedade 
1) Temperatura de ebulição 
2) Solubilidade 
3) Densidade 

S (   )   P (   ) 

S (   )    P (   ) 
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S (   )     P (   ) 
 
16 - (UECE)    
Às vezes, a filtração simples é muito lenta, como no caso da mistura água e farinha. Para 
acelerá-lo, utiliza-se o método de filtração a vácuo, conforme a figura a seguir. 

 
 

Assinale a opção na qual, pelo menos, uma peça NÃO FAZ PARTE desse sistema. 
 
a) Funil de Büchner, kitasato e béquer. 
b) Papel de filtro, kitasato e trompa d’água. 
c) Funil de Büchner, erlenmeyer, e trompa d’água. 
d) Papel de filtro, funil de Büchner e kitasato. 

 
17 - (UECE)  
Em um Laboratório de Química, um estudante precisa realizar os procedimentos listados 
abaixo:  

 
I. Medir, com exatidão, um volume de 15 mL de ácido clorídrico concentrado.  
II. Pesar exatamente 1,3709 g de carbonato de sódio.  
III. Medir, aproximadamente, 30 mL de hidróxido de amônio.  
 

O laboratório dispõe dos seguintes itens: 
 
a. Sistema de exaustão (Capela)  
b. Pipeta volumétrica  
c. Balança analítica  
d. Erlenmeyer  
e. Béquer  
f. Proveta  
 

Para realizar o experimento corretamente, o estudante terá que usar equipamentos e 
vidrarias adequados, obedecendo às normas de segurança. Assinale a alternativa em que se 
encontra a combinação correta recomendada.  

 
Nota: Em cada alternativa, as letras seguidas significam que o estudante usará os itens 
correspondentes para realizar o procedimento indicado. Por exemplo, III – dc significa 
que, para “medir, aproximadamente, 30 mL de hidróxido de amônio” o estudante deverá 
utilizar o erlenmeyer e a balança analítica.  
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a) I - ba; II - fc; III - ea  
b) I - ba; II - ec; III - fa  
c) I - fa; II - dc; III - ba  
d) I - ba; II - fc; III - fa  

 
18 - (UECE)    
No primeiro dia de aula, o professor de química conduziu os alunos ao laboratório e os fez 
conhecer os equipamentos, explicando suas finalidades. Ao se referir à separação de 
misturas heterogêneas, indicou alguns dos equipamentos/materiais usados para separar 
seus componentes. Marque a opção que apresenta todos os itens utilizados nos 
procedimentos para a separação de uma mistura heterogênea qualquer.  

 
a) Kitassato, funil de vidro, balão de decantação, papel de filtro.  
b) Erlenmeyer, placa de Petri, condensador e bureta.  
c) Funil de vidro, papel de filtro, condensador e bico de Bunsen.  
d) Bequer, proveta, funil de decantação e pipeta.  

 
19 - (UNIFOR CE)    
Os componentes das misturas podem ser separados mediante o emprego de algumas 
técnicas de separação de misturas. O tipo de separação depende do tipo de mistura. Alguns 
dos métodos de separação de mistura são: catação, levigação, dissolução ou flotação, 
peneiração, separação magnética, dissolução fracionada, decantação e sedimentação, 
centrifugação, filtração, evaporação, destilação simples e fracionada e fusão fracionada. 
Abaixo tem-se a imagem de três importantes equipamentos envolvidos em sistemas de 
separação de misturas. 

 

 
 

Da esquerda para a direita os equipamentos apresentados são respectivamente responsáveis 
por separações formadas por: 

 
a) misturas homogêneas de componentes com temperatura de ebulição iguais, misturas 

heterogêneas sólido-líquido e misturas homogêneas ou coloidas sólido-líquidas. 
b) misturas homogêneas de componentes com temperatura de ebulição diferentes, misturas 

heterogêneas sólido-líquido e misturas homogêneas ou coloidas sólido-líquidas. 
c) misturas homogêneas de componentes com temperatura de ebulição diferentes, misturas 

heterogêneas sólido-sólido e misturas homogêneas ou coloidas sólido-líquidas. 
d) misturas homogêneas de componentes com temperatura de ebulição diferentes, misturas 

heterogêneas sólido-líquido e misturas homogêneas ou coloidas sólido-gás. 
e) misturas heterogêneas de componentes com temperatura de fusão diferentes, misturas 

heterogêneas sólido-líquido e misturas homogêneas ou coloidas sólidolíquidas. 
 
20 - (UECE)    
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A titulação é um procedimento laboratorial que permite determinar a concentração 
desconhecida de uma substância a partir de uma substância de concentração conhecida. 
Em uma titulação representada pela equação: 
NaOH(aq) + HCl(aq)   NaCl(aq) + H2O(l), o equipamento usado para adicionar 
cuidadosamente o volume adequado da solução de NaOH é denominado 

 
a) pipeta graduada. 
b) proveta. 
c) bureta. 
d) pipeta volumétrica. 

 
21 - (UECE)    
O verbete “laboratório” deriva da expressão latina labora et ora (trabalha e reza), indicando 
que ali se realiza trabalho sério e cuidadoso. Apoiando-se nessa premissa, regras rígidas de 
segurança devem ser cumpridas. Assim sendo, os experimentos que liberam vapores ou 
gases tóxicos devem ser conduzidos no equipamento conhecido como 

 
a) mufla. 
b) câmara de vácuo. 
c) capela. 
d) dessecador. 

 
22 - (UNICAMP SP)    
Os símbolos abaixo são utilizados como alerta nos rótulos de recipientes de vários 
produtos de uso cotidiano em laboratórios ou residências, podendo se relacionar às 
seguintes espécies: etanol, amônia, glúten, alimento modificado e argônio. 

 

 
 
a) Preencha os parêntesis no espaço de resposta com o número correspondente ao símbolo 

adequado para cada espécie.  
etanol (   ); amônia (   ); argônio (   ); alimento modificado (   ); glúten (   ) 

b) Um recipiente com ácido sulfúrico apresenta um dos símbolos mostrados no enunciado. 
Identifique esse símbolo pelo seu respectivo número e justifique a concepção desse 
símbolo em função da natureza do produto em questão.  
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 23 
  
   
Não é de hoje que os pesquisadores tentam criar plantas geneticamente modificadas 
capazes de produzir compostos com funções medicinais. (...) Para criar plantas transgênicas 
com propriedades medicinais, os pesquisadores desenvolvem um método chamado 
“engenharia metabólica”, que vai além de adicionar um gene exógeno à planta. A 
“engenharia metabólica” mexe com uma série de reações em organismos hospedeiros para 
construir novas moléculas e adicionar genes para novas enzimas que remodelam esses 
caminhos naturais. (...) A equipe inseriu genes de uma bactéria numa planta chamada vinca 
(Catharanthus roseus), comum em jardins. Com a modificação, ela passou a incorporar 
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halogênios, como cloro ou bromo, em uma classe de compostos chamados alcaloides, que 
a planta produz normalmente. Muitos alcaloides têm propriedades farmacêuticas e são 
utilizados na fabricação de antibióticos. O alvo do grupo de pesquisa é produzir um 
alcaloide chamado vimblastina, usado no tratamento do câncer. 

(Revista Pesquisa FAPESP, dezembro de 2010, p. 63) 
 
23 - (PUC Camp SP)    
O bromo pertence ao grupo dos halogênios na classificação periódica dos elementos. Por se 
tratar do penúltimo grupo da tabela periódica, prevê-se que esse elemento 

 
I. faça ligações covalentes com os outros elementos desse grupo. 
II.  
III. seja o mais eletronegativo de seu período. 

Está correto o que consta SOMENTE em 
 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) I e II. 
e) I e III. 
 
GABARITO:  

 
1) Gab: C 

 
2) Gab: E 

 
3) Gab: A 
 
4) Gab: E 
 
5) Gab: C 
 
6) Gab: D 

 
7) Gab:  

a) Cu2+(s) + 4NH3(aq)  Cu(NH3)
2

4 (aq) 

b)  

 
 

8) Gab: D 
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9) Gab: E 
 
10) Gab: B 

 
11) Gab: 
a) Os instrumentos que poderia ser citados são: Bico de Busen; Tripé; Tela de Amianto; Balão 

de Destilação; Condensador; Termômetro; Béquer. 
b) A dificuldade de se produzir um grande volume de água para o consumo mundial; o custo 

financeiro de tal processo. 
 

12) Gab: D 
 

13) Gab: E 
 
14) Gab: B 

 
15) Gab:  
a) C e 1. O etanol tem ponto de ebulição menor do que o da água. Desse modo, a técnica 

adequada para realizar essa separação é a destilação. 
b) A e 2. O sulfato de bário é insolúvel em água, podendo-se separá-lo da água utilizando-se a 

técnica da filtração, desse modo, enquanto a água passa pelo filtro, o sulfato de bário fica 
retido. 

c) B e 3. O tetracloreto de carbono é mais denso do que a água e as substâncias são imiscíveis. 
Quando em um funil de separação, o tetracloreto de carbono vai se depositar abaixo da 
água e, desse modo, escoará primeiro, ocorrendo a separação das substâncias. 
 

16) Gab: C 
 

17) Gab: B 
 

18) Gab: A 
 

19) Gab: B 
 

20) Gab: C 
 
21) Gab: C 

 
22) Gab: 
a) etanol (3); amônia (6); argônio (5); alimento modificado (2); glúten (1) 
b) O símbolo para o ácido sulfúrico é o de número 4. A ilustração alerta para duas de suas 

características: pode causar danos a tecidos vivos (como a pele) e ataca materiais como 
madeira e alguns metais. 
 

23) Gab: E 
 

  


