
 
 

9º Ano - Atividade Extraclasse para a semana de 16 a 21 de março.  
 
(PERÍODO DE RECOLHIMENTO – CORONAVÍRUS) 
 
Química – Professor Evandney 

 
Questão 01       
Qual a utilidade de um almofariz  e de um pistilo? Faça o seus desenhos representativos. 
 
Questão 02      
Desenhe um bico de Bunsen, dizendo sua principal utilidade. 
 
Questão 03       
Qual a utilidade do cadinho em um laboratório? 

 
 
Questão 04      
Qual a utilidade do funil? Faça o seu desenho. 
 
Questão 05      
Abaixo está representado uma garra de condensador. Qual sua utilidade? 

 
 
Questão 06      
Qual a utilidade das estantes de madeiras em um laboratório? 

 
 
Questão 07     
O triângulo de porcelana está representado abaixo. Para que serve no laboratório? 

 
 
Questão 08       
Qual a utilidade do tubo de ensaio? Faça o seu desenho. 
 
 
 
 
 



Questão 09      
Para que serve a Tela de Amianto? 

 
 
Questão 10       
Qual é o equipamento que ao ser ligado a uma torneira, faz sucção nas filtrações a vácuo? 
 
Questão 11       
A vareta de vidro é um equipamento feito  de vidro de baixo ponto de fusão. Qual é a sua utilidade em um laboratório 
de química? 

 
 
Questão 12     
Trata-se de uma peça côncava para evaporação de líquidos e em caso de aquecimento deve-se usar tripé com tela de 
amianto. De que equipamento estamos falando? 
 
Questão 13     
Considere as aparelhagens de laboratório I, II e III representadas na figuras, onde omitiram garras, suportes, fontes 
de aquecimento etc.; as flechas indicam circulação de água. Associe a cada aparelhagem, respectivamente, o uso que 
dela se pode fazer. 

 
a. Filtração, com sucção, da suspensão dum sólido num líquido. 
b. Extração de uma substância dissolvida num líquido por outro líquido imiscível com o primeiro. 
c. Concentração de uma solução por destilação contínua do solvente e concomitante adição da solução. 
d. Filtração contínua da suspensão dum sólido num líquido. 
e. Separação contínua de uma mistura azeotrópica em seus componentes por destilação e adição contínua da 
mistura. 
 
Sublimação de uma substância sob pressão reduzida. 
a) I – a  II – b III – e  
b) I – f        II – d III – c  
c) I – b      II – a III – f  
d) I – f        II – d III – e  
e) I – c        II – e III – a  
 
 
 
 
 
 



Questão 14    
O funil de decantação, ou funil de bromo, pode ser usado para separar a mistura 
 
a) água e álcool. 
b) água e óleo. 
c) água e sal de cozinha. 
d) água e areia. 
e) água e vinagre. 
 
Questão 15   
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. forme ânions com carga 1a o  s e  lig a r  co m  m e t a is .  
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. 
 
 


