
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leia estas instruções: 
 

1 Escreva seu Número de Inscrição neste retângulo:  

2 Este Caderno contém 40 questões de múltipla escolha. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, confira se este Caderno está completo e se 
não apresenta imperfeição gráfica que dificulte a leitura. 
Se você verificar algum problema, peça imediatamente ao Fiscal que 
substitua o Caderno. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais só uma é 
correta.  

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta 
pedir esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço deste Caderno para rascunhos e não destaque 
nenhuma folha. 

7 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões e 
preencher a Folha de Respostas. 

8 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira 
responsabilidade. 

9 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de 
Respostas e este Caderno. 
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Técnico de Laboratório (Engenharia Química)      01 a 40 

 

01. Solubilidade é a propriedade que apresentam certas substâncias de se dissolverem 
em outras. Pode-se dizer sobre a solubilidade: 

 

I Uma substância se dissolve totalmente no interior de outra quando se forma 
uma mistura unifásica. 

II Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de substância que foi 
dissolvida em 100g de solvente, a uma dada temperatura. 

III Cada substância pura tem um coeficiente de solubilidade. 

IV A solubilidade de uma substância em um solvente independe da natureza do 
solvente e do soluto. 

V A solubilidade de uma substância em um solvente particular é influenciada 
pela temperatura. 

São corretas as afirmações: 

A) I, II, III e V      C) I, III, IV e V 

B) I, II e IV      D) I, II, III, IV e V 
 

 
02. Na esterificação de 1 mol de ácido acético com 1 mol de álcool etílico, na 

temperatura de 25ºC, o equilíbrio químico se estabelece quando estão presentes na 
solução 2/3 moles de éster e 2/3 moles de água. O processo pode ser representado 
pela equação CH3COOH + C2H5OH = CH3COOC2H5 + H2O. 
A constante de equilíbrio (Kc) para essa reação é: 

A) Kc=6       C) Kc= 4  

B) Kc=2       D) Kc=1 
 
 
03. A mistura de um solvente a uma solução influi apenas no volume da solução. Como o 

volume da solução aumenta, a concentração diminui. Diluir é, pois, diminuir a 
concentração. 
Assim o volume de água destilada que se deve adicionar a 10 ml de uma solução N/4 
de um ácido, a fim de transformá-la em solução N/20, é: 

A) 2 mL       C) 0,125 L 

B) 50 mL      D) 0,5 L 
 
 
04. Soluções são misturas unifásicas constituídas de dois ou mais componentes.  

Considere as seguintes afirmativas: 
 

I Solução diluída é aquela que apresenta uma grande quantidade do soluto para 
uma dada quantidade do solvente, a uma dada temperatura. 

II Solução concentrada é aquela que apresenta uma pequena quantidade do soluto 
para uma dada quantidade do solvente, a uma dada temperatura. 

III Solução saturada é aquela que apresenta a quantidade máxima do soluto para 
uma dada quantidade do solvente, a uma dada temperatura. 

 
Das afirmativas acima, somente 

A) I é verdadeira.      C) II e III são verdadeiras. 

B) I e III são verdadeiras.     D) III é verdadeira. 
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05. Tendo-se uma solução de concentração 0,1M, a molaridade da solução obtida pela 
evaporação de 2 litros dessa solução até que o volume final seja de 400 mL é:  

A) 0,1 M   B) 0,2 M  C) 0,5 M    D) 1 M 
 
 
06. Sabendo-se que o peso molecular do H2SO4 é 98g/ mol e o da H2O 18g/ mol, a fração 

molar do soluto (X2) e a do solvente (X1), para 1 litro de uma solução de ácido 
sulfúrico 6N e de densidade 1,18 g/cm3, são, respectivamente:  

A) X1= 0,999  e  X2 = 0,001 

B) X1= 0,943  e  X2 = 0,057  

C) X1= 0,900  e  X2 = 0,100 

D) X1= 0,965  e  X2 = 0,035 
 

 
07. Um laboratorista diluiu 50 mL de ácido sulfúrico (PM= 98g/ mol) 2N de maneira a se 

obter uma solução 0,5M. O volume da solução final é:  

A) 100 mL  

B) 120 mL 

C) 150 mL 

D) 50 mL 
 
 

08. Uma solução aquosa 24% em peso de um ácido de fórmula H2A, tem densidade igual 
a 1,50 g/cm3. O peso molecular do ácido é 300g/mol e o da água é 18g/ mol. A 
molalidade dessa solução é:  

A) 0,95 molal 

B) 1,05 molal  

C) 1,14 molal 

D) 1,20 molal 
 
 
09. Ao se adicionar 140mL de água destilada a 70 mL de uma solução de NaOH 

previamente preparada, esta passa a ter uma concentração de 4% (p/v). A molaridade 
da solução inicial era:  

A) 0,5 M      B) 1 M        C) 3 M          D) 2M 
 
 
10. Uma amostra de um produto muito higroscópico é manipulada em laboratório 

químico, sendo, portanto, necessário retirar a umidade da amostra antes de pesá-la 
para se iniciar a sua manipulação. O procedimento correto a ser adotado para esse 
fim é 

A) secar a amostra em dessecador e, em seguida, resfriá-la à temperatura ambiente. 

B) secar a amostra em mufla e, em seguida, colocá-la em dessecador com agente 
dessecante, tendo-se o cuidado de evitar a formação de vácuo no interior. 

C) secar a amostra em estufa e, em seguida, esfriá-la à temperatura ambiente, no 
próprio recipiente em que estava na estufa. 

D) secar a amostra em estufa e, em seguida, colocá-la em dessecador com agente 
dessecante, tendo-se o cuidado de evitar a formação de vácuo no interior. 
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11. A tabela abaixo mostra os valores do pH de alguns sistemas a 25ºC 
 

Sistema pH 
Vinagre 3,0 
Suco de laranja 3,5 
Urina 6,0 
Lágrima 7,4 
Clara de ovo 8,0 

 
Sobre esses sistemas, é correto afirmar: 

A) O vinagre, o suco de laranja e a urina são básicos. 

B) A concentração de íons hidroxila da urina é maior que 10-7 mol / L. 

C) A concentração de íons hidroxila do vinagre é menor que 10-7 mol / L. 

D) A clara de ovo é o sistema mais ácido da tabela. 
 
 
12. O teor de cálcio em uma dada amostra foi determinado por três métodos diferentes − 

A, B e C − e foram feitas cinco medidas em cada método.  
Na figura abaixo, Xv  representa o valor verdadeiro desse teor. 

 

 
 

Sobre os métodos, é correto afirmar: 

A) O método C apresenta elevada precisão e baixa exatidão. 

B) Os métodos B e C apresentam elevada precisão. 

C) Os métodos A e B apresentam baixa precisão. 

D) O método A apresenta exatidão e precisão elevadas. 
 

 
 

13. Os algarismos significativos são importantes quando é necessário expressar o valor 
de uma dada grandeza experimentalmente.  
Considere as seguintes afirmativas: 

 

I Numa amostra pesada em balança cuja incerteza é +/- 0,0001, o resultado 
é expresso como 10,9583 g. 

II Uma amostra de 12mg , quando é expressa como 0,012g, passa a ter três 
números significativos. 

III Na soma do peso de duas amostras, sendo A= 2,5g e B= 0,2496g, o 
resultado é expresso como 2,7g. 

 

São corretas 

A) apenas as afirmações I e II.   C) as afirmações I, II e III. 

B) apenas a afirmação II .     D) apenas as afirmações I e III. 
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14. As afirmativas que seguem dizem respeito à centrifugação, um processo de 
separação bastante utilizado na Engenharia Química.  

 

I A centrifugação é um processo adequado para separar misturas que 
demandam muito tempo para serem decantadas. 

II A separação de misturas heterogêneas do tipo sólido/líquido pode ser 
acelerada pelo processo de centrifugação. 

III As dispersões coloidais, nas quais podem existir vários componentes em 
uma única fase, também podem ser separadas por centrifugação. 

Dessas afirmações, são corretas: 

A) I, II e III       C) apenas II e III  

B) apenas I e II      D) apenas I e III  
 
 
15. Em um laboratório foi instalado um potenciômetro. Antes de esse equipamento ser 

utilizado para as medidas de pH,  

A) deve ser feita a calibração, ajustando-se primeiro a temperatura para a da 
solução-tampão. Deve-se usar uma solução-tampão 7,0, ajustando-se o botão de 
calibração até se atingir o pH dessa solução e, em seguida, usar uma solução-
tampão 4,0, ajustando-se o botão de sensibilidade até se atingir o pH dessa 
solução. Para confirmar a leitura correta de pH, usar novamente a solução-
tampão 7,0. Caso não se confirme, repetir o ajuste do botão de calibração. 

B) a calibração só precisa ser feita uma única vez, logo após a instalação do 
equipamento, com soluções-tampão de pH 7,0 e 4,0. 

C) deve ser feita a calibração, ajustando-se primeiro a temperatura para a da 
solução-tampão. Deve-se usar uma solução tampão 4,0, ajustando-se o botão de 
calibração até se atingir o pH dessa solução e, em seguida, usar uma solução-
tampão 7,0, ajustando-se o botão de sensibilidade até se atingir o pH da solução. 
Para confirmar a leitura correta de pH, usar novamente a solução-tampão 4,0. 
Caso não se confirme, repetir o ajuste do botão de calibração. 

D) A calibração deve ser feita com soluções de pH 7,0 e 4,0 preparadas em 
laboratório, medidas previamente em outro equipamento. 

 
16. A balança analítica é um equipamento que exige cuidados no manuseio.  

Considere as seguintes afirmações: 
 

I A balança deve ser instalada na bancada do laboratório, ao lado de outros 
equipamentos. 

II Os objetos a serem pesados devem estar em equilíbrio térmico com o 
ambiente da balança. 

III  A balança deve ser mantida rigorosamente limpa.  
IV  Os objetos a serem pesados devem ser manipulados com uma pinça ou com 

um pedaço de papel limpo. 
V Os reagentes podem ser pesados diretamente sobre o prato da balança. 

Das afirmações acima, 

A) apenas I, II e IV são corretas.     

B) apenas II. III e IV são corretas.   
C) apenas I, III e V são corretas. 
D) todas são corretas. 
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17. A autoclave é o equipamento usado para esterilização de vidraria, meios de cultura, 
soluções e material contaminado.  
Considere as seguintes afirmações sobre o funcionamento desse equipamento: 

I A autoclave utiliza o vapor d’água sob pressão para realizar a esterilização. 
II É o vapor d’água sob pressão que permite que se atinjam temperaturas 

superiores a 100ºC. 
III Após o período de aquecimento, o resfriamento é feito abrindo-se a autoclave, 

para a saída do vapor. 
IV A presença de ar dentro da autoclave facilita a transferência de calor. 
V O tempo necessário para a esterilização depende do volume do material a ser 

esterilizado.  

Das afirmações acima, 

A) apenas I, III e V são corretas.   C) apenas I, II. e V são corretas. 

B) apenas III e IV são corretas.   D) todas são corretas. 
 
 
18. O espectrofotômetro é bastante utilizado para se determinar a concentração de 

componentes de uma determinada amostra. Seu funcionamento é baseado na 
medida da absorção da radiação nas regiões ultravioleta e visível.  
Considere as seguintes afirmações sobre o espectrofotômetro: 

 

I O espectrofotômetro de feixe duplo é mais caro que o de feixe simples, mas 
é o mais usado por ter uma maior precisão. 

II As cubetas usadas tanto na região ultravioleta como na região visível devem 
ser de material transparente, como o vidro e o plástico. 

III A utilização do espectrofotômetro requer a construção de uma curva padrão , 
referente ao componente a ser medido. 

IV Na região visível pode-se usar como solvente qualquer líquido que dissolva a 
amostra a ser medida. 

 

Das afirmações acima, 

A) apenas III e IV são corretas. 

B) apenas I e III são corretas. 

C) apenas I, III e IV são corretas. 

D) todas são corretas. 
 

 
19. Para o preparo de uma solução padrão de hidróxido de sódio 0,1 M, pode-se usar o 

biftalato de potássio [KH C8H4O4 ] com 99,9% de pureza e o procedimento correto, 
em linhas gerais, é:  

A) Secar o biftalato de potássio em estufa a 50ºC/2h, esfriá-lo em dessecador, pesar 
três alíquotas e dissolvê-las em água destilada fervida. Em seguida, titular cada 
solução com a solução de hidróxido de sódio 0,1 M contida em uma bureta. 

B) Pesar três alíquotas de biftalato de potássio e dissolvê-las em água destilada 
fervida. Em seguida, titular cada solução com a solução de hidróxido de sódio 0,1 
M contida em uma bureta. 

C) Secar o biftalato de potássio em estufa a 120ºC/2h, esfriá-lo em dessecador, 
pesar três alíquotas e dissolvê-las em água destilada fervida. Em seguida, titular 
cada solução com a solução de hidróxido de sódio 0,1 M contida em uma bureta. 

D) Pesar três alíquotas de biftalato de potássio, secá-las em dessecador por 2h e 
dissolvê-las em água destilada fervida. Em seguida, titular cada solução com a 
solução de hidróxido de sódio 0,1 M contida em uma bureta. 
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20. A padronização de soluções oxidantes, redutoras, ácidas e básicas é feita, 

respectivamente, com os padrões primários: 

A) oxalato de sódio, dicromato de potássio, tetraborato de sódio e ácido oxálico 

B) tetraborato de sódio, oxalato de sódio, dicromato de potássio e ácido oxálico 

C) dicromato de potássio, oxalato de sódio, tetraborato de sódio e ácido oxálico 

D) ácido oxálico, dicromato de potássio, oxalato de sódio e oxalato de sódio 
 
 
 
21. Observe as seguintes vidrarias: 

 

 
  

 

As vidrarias representadas pelas figuras são, respectivamente, da esquerda para a 
direita: 

A) pesa-filtro, picnômetro, bureta automática, balão de destilação, balão volumétrico 
e dessecador. 

B) dessecador, picnômetro, bureta automática, balão de destilação, balão 
volumétrico e pesa-filtro. 

C) pesa-filtro, picnômetro, bureta automática, balão volumétrico, balão de destilação 
e dessecador. 

D) dessecador, bureta automática, picnômetro, balão volumétrico, balão de 
destilação e pesa-filtro. 

 
 
22. Durante uma aula prática, um aluno tem sua pele atingida por ácido clorídrico. A 

primeira atitude correta a ser tomada pelo técnico de laboratório que se encontra 
nesse momento como responsável pelo laboratório é lavar a área afetada, com 
bastante água e sabão, e, em seguida, 

A) tratar com vaselina branca. 

B) tratar com picrato de butesin. 

C) neutralizar com leite de magnésia ou bicarbonato de sódio.  

D) tratar com solução diluída de ácido acético. 
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23. Produtos químicos perigosos contêm uma sinalização de segurança para servir de 
orientação no manuseio, transporte e estocagem. No Brasil, a simbologia de risco 
está normatizada pela ABNT por intermédio da NBR 7500 e é a mesma adotada pela 
ONU, em convenção internacional da qual o país é signatário. 

 

    

Os símbolos de risco representados pelas figuras são, respectivamente, da esquerda 
para a direita: 

A) irritante (nocivo) − explosivo − inflamável − tóxico − corrosivo − oxidante 

B) tóxico − explosivo − oxidante − irritante (nocivo) − corrosivo − inflamável 

C) tóxico − explosivo − inflamável − irritante (nocivo) − corrosivo − oxidante  

D) tóxico − explosivo − inflamável − irritante (nocivo) − oxidante − corrosivo 
 
 
24. Algumas substâncias químicas podem reagir violentamente entre si, portanto devem 

ser armazenadas separadamente e nunca devem entrar em contato umas com as 
outras. Observe o quadro abaixo, que relaciona as substâncias em termos de suas 
incompatibilidades. 

 

 Substância Incompatível com 
I Cloro amoníaco, acetileno, butadieno, butano propano 
II Ácido oxálico prata e sais de mercúrio 

III Líquidos inflamáveis nitrato de amônia, óxido de cromo(VI), peróxido de 
hidrogênio, ácido nítrico, peróxido de sódio, halogênios 

IV Ácido sulfúrico clorato de potássio, perclorato de potássio 

V Metais alcalinos água, tetracloreto de carbono, dióxido de carbono, 
halogênios e outros alcanos halogenados 

 

Em relação às associações feitas no quadro acima, é correto afirmar que 

A) apenas I, II, III e IV são corretas. 

B) nenhuma é correta. 

C) apenas I, III e V são corretas. 

D) I, II, III, IV e V são corretas.  
 
 

25 Para o preparo de 1 litro de uma solução a 10% de ácido cítrico, o conjunto de 
material de laboratório necessário é: 

A) proveta, bastão de vidro e balão volumétrico 

B) béquer, espátula, bastão de vidro e balão volumétrico 

C) proveta, bastão de vidro e balão de fundo chato 

D) béquer, espátula, pipeta e balão volumétrico 
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26 Ao se descartarem produtos químicos de laboratório e, principalmente, ao se 
desativarem produtos químicos ativados, deve-se ter precaução, já que se trata, 
muitas vezes, de reações químicas perigosas.  
As afirmações que seguem tratam do procedimento para eliminação de resíduos. 

 

I 
O fósforo e seus compostos são, em parte, muito facilmente inflamáveis. A 
desativação deve ocorrer em capela, mediante gotejamento com ácido 
clorídrico. 

II 
Ácidos inorgânicos são diluídos em procedimento normal ou em alguns casos 
sob agitação em capela, adicionando-se cuidadosamente água. A seguir, 
neutraliza-se com solução de hidróxido de sódio. 

III 
O ácido fluorídrico e as soluções de fluoretos inorgânicos devem ser tratados 
com carbonato de cálcio como precipitador. O precipitado se separa por 
filtração. 

IV 

Resíduos de halogênios inorgânicos líquidos e reativos sensíveis à hidrólise 
devem ser agitados em capela, em água com ferro. A seguir, deixa-se em 
repouso durante a noite e depois se neutraliza com solução de hidróxido de 
sódio. 

Das afirmações acima, 

A) I, II e IV são corretas.     C) I, III e IV são corretas. 

B) II, III e IV são corretas.     D) todas são corretas. 
 
 
27. Sabe-se que a água destilada contém mais dióxido de carbono que a água original. A 

presença do dióxido de carbono interfere na determinação da acidez por titulação. O 
procedimento que deve ser feito para eliminar o dióxido de carbono é: 

A) filtrar água destilada em funil de Buchner.   

B) misturar a água destilada com carvão ativado e, em seguida, filtrar. 

C) borbulhar na água destilada uma mistura de ar e amônia. 

D) aquecer a água destilada à ebulição por um breve período.  
 
 

28. Considerando-se a massa atômica do enxôfre=32, a massa atômica do oxigênio=16 e 
a equação a seguir: 

 
S + O2                   SO2 , 

 
a massa de oxigênio em kg necessária para a obtenção de 160kg de SO2, partindo-
se de enxofre puro, é: 

A) 80       C) 0,08 

B) 80.000      D) 40 
 
 

29. Em cálculos estequiométricos, misturas gasosas podem ser tratadas como 
substâncias puras, desde que se determine a massa molecular da mistura, a qual 
deve ser calculada levando-se em conta a quantidade de cada componente nessa 
mistura. Suponha-se que o ar seja composto de 80% de nitrogênio e 20% de 
oxigênio, em volume, e que as massas atômicas do nitrogênio, hidrogênio e oxigênio 
sejam 14, 1 e 16, respectivamente. 
Nesse caso, a massa de ar líquido que deve ser fracionada para se obter nitrogênio 
suficiente para a preparação de 340 gramas de amoníaco seco (NH3) é: 

A) 72 gramas      C) 720 gramas 

B) 10.000 gramas     D) 360 gramas 
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30. Para se efetuar uma filtração mais rápida e de fácil aplicação, quando se tem 
grandes quantidades de sólido em solução a filtrar,  recomenda-se 

A) utilizar um funil de Buchner montado em um quitasato e este em uma trompa de 
vácuo. 

B) utilizar papel de filtro adaptado a um funil. 

C) aquecer a solução. 

D) alterar o pH da solução. 
 
31. Para finalizar uma filtração a vácuo, o procedimento correto é 

A) fechar a trompa de água e depois desconectar o quitasato. 

B) desconectar o quitasato da trompa de água antes de fechá-la.  

C) separar o funil de Buchner do quitasato. 

D) retirar os sólidos retidos no funil de Buchner. 
 
32. O conjunto correto de material de laboratório para realizar a extração de um 

componente gorduroso contido em um sólido, quando esse componente gorduroso é 
dissolvido por um líquido, é o seguinte: 

A) balão − erlenmeyer − proveta − pipeta 

B) béquer − funil de decantação − bureta 

C) moinho − peneira − balança 

D) balão − aparelho soxhlet − condensador  
 
33. Os passos para a purificação de um sólido por cristalização são os seguintes: 

A) dissolução do sólido no solvente − evaporação − filtração 

B) dissolução do sólido no solvente a quente − filtração a quente − resfriamento até 
a temperatura ambiente ou inferior  

C) disposição do sólido em um funil forrado com papel de filtro − lavagem do sólido 
com um solvente 

D) moagem − peneiração − dissolução do sólido − resfriamento 
 
34. Para facilitar a cristalização, introduzem-se núcleos de precipitação por meio de 

A) fricção das paredes do recipiente com um bastão de vidro. 

B) introdução de cloreto de sódio (NaCl) cristalizado. 

C) adição de pequena quantidade de um cristal qualquer. 

D) agitação da solução. 
 
35. Cinzas de um alimento são os resíduos inorgânicos que permanecem após a queima 

da matéria orgânica, que é transformada em CO2, H2O e NO2.  
O conjunto de material de laboratório e equipamentos que devem ser usados para a 
determinação de cinzas totais é: 

A) pesa-filtro, estufa, dessecador, mufla e balança 

B) cadinho de Gooch, estufa, dessecador, mufla e balança 

C) cápsula de porcelana, banho-maria, estufa, dessecador e balança 

D) cadinho de porcelana, estufa, dessecador, mufla e balança 
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36. Para se minimizarem os erros experimentais e se obter reprodutibilidade nos 
resultados, todo o material volumétrico usado em análises quantitativas deve estar 
perfeitamente limpo. 
Considere as afirmativas a seguir, relativas à limpeza desse tipo de material. 
 

I As principais soluções de limpeza são solução detergente a 1-2%, solução 
sulfocrômica  ou solução de etanolato de sódio ou potássio. 

II Para a remoção do resíduo da solução de limpeza, usa-se água de torneira. 
III A secagem do material volumétrico é feita em estufa a 105ºC. 
IV Quando a água, após seu escoamento, deixar gotículas ou uma película não 

uniforme de água, aderentes às suas paredes internas, isso indica que a 
limpeza foi defeituosa, sendo necessário repeti-la. 

Das afirmativas acima, 

A) apenas I, III e IV são corretas. 

B) todas são corretas. 

C) apenas I e IV são corretas.  

D) apenas II e III são corretas. 
 

 
37. Para se evitar o sobreaquecimento, durante a ebulição de um líquido, em uma 

destilação simples, deve-se 

A) prover a existência de um núcleo de ebulição, como esferas de vidro no balão de 
destilação. 

B) manter bolhas de vapor no balão de destilação, para que elas provoquem 
projeções de líquido. 

C) promover uma ebulição tumultuosa no balão de destilação. 

D) provocar o retorno do destilado ao balão de destilação em quantidade excessiva. 
 
 
38. A montagem básica habitual, para destilações simples à pressão atmosférica, consiste 

de 

A) balão de destilação − funil de adição de líquidos − adaptadores − coluna 
cromatográfica − termômetro. 

B) balão de destilação − cabeça destilatória − condensador − vaso de coleta − 
termômetro. 

C) cilindro − manorredutor − coluna de desidratação − coluna de desoxigenação. 

D) balão de destilação − tubo de refluxo − condensador − torneiras − termômetros. 
 
 
39. A redução da pressão em uma operação de destilação leva 

A) à restrição da aplicação de vapor de água como meio de aquecimento em 
destilações industriais de soluções com componentes de ponto de ebulição 
normal superior ao da água. 

B) ao desperdício de energia calorífica. 

C) à diminuição do ponto de ebulição da solução a destilar.  

D) ao favorecimento de decomposições ou alterações químicas, como 
polimerizações. 
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40. A qualidade da água a ser utilizada em laboratórios químicos é um fator de grande 
importância na formulação de produtos a  serem tratados. Dentre os processos de 
purificação de água, destacam-se a destilação e a deionização, cujas características 
são, respectivamente: 

A) destilação: a água passa através de uma substância porosa, que remove 
partículas e microorganismos; deionização: a água passa sob carvão ativado, o 
qual adsorve resíduos orgânicos e ácido hipocloroso. 

B) destilação: envolve mudanças de fases da água, retirando-se impurezas nesse 
processo; deionização: a água é forçada sob pressão, através de membrana, 
produzindo água de pureza química e microbiológica. 

C) destilação: envolve mudanças de fases da água, retirando-se impurezas nesse 
processo; deionização: a água é submetida à radiação ultravioleta, que tem duas 
funções: a oxidação da matéria orgânica e a desinfecção. 

D) destilação: envolve mudanças de fases da água, retirando-se impurezas nesse 
processo; deionização: utiliza resinas sintéticas para permitir a troca seletiva de 
íons pelas impurezas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


