
CARGO: TÉCNICO EM SANEAMENTO 
 

PROVA PRÁTICA 
 

ESPELHO 
 

QUESTÃO 1 (70 pontos) 

Historicamente, a “dureza” de uma água foi definida em termos da capacidade 
dos cátions na água em deslocar os íons sódio ou potássio em sabões e formar 
produtos poucos solúveis que produzem uma espécie de resíduo que adere às 
pias e banheiras. Em águas naturais, entretanto, a concentração de íons cálcio 
e magnésio geralmente excede muito a de qualquer outro íon metálico. Neste 
contexto, influenciam na dureza da água, causam incrustações, provocam danos 
em equipamentos e utensílios, afetam a ação dos detergentes na limpeza, 
aumentando o custo da produção. No controle de qualidade de uma água (para 
uso industrial) utilizou-se volumetria de complexação para determinação da 
dureza total de uma água desconhecida. Considere o procedimento 
experimental a seguir: 

Determinação de dureza: titulação com EDTA 

Material necessário 
a) Bureta de 50 mL 
b) Pipeta volumétrica de 25 mL; 50mL 
c) Pipeta graduada de 5 mL; 10 mL 
d) Espátula 
e) Becker de 100 mL; 150 mL; 250 mL; 
f) Erlenmeyer de 125 mL 
g) Solução padrão de EDTA 0,01 mol/L 
h) Solução tampão pH = 10 
i) Negro de eriocromo T 
j) Cianeto de potássio (KCN) 
k) Proveta de 250 mL 
l) Balão volumétrico de 25 mL 
m) Balão volumétrico de 50 mL 

 
Procedimento 
a) Coletar a amostra de água e transferir para um frasco becker 
b) Transferir, com pipeta, 50 mL de amostra de água para um frasco de 
Erlenmeyer (em duplicata), e adicionar 5 mL de solução tampão pH=10 
c) Adicionar ¼ de espátula do indicador negro de eriocromo T e ¼ de 
espátula de KCN 
d) Avolumar a bureta com solução de EDTA 
e) Titular até o aparecimento de cor azul. Anotar o volume gasto e fazer os 
cálculos. 

Dureza total (mg CaCO3/L) = V x M x 1000 / Va 

M= molaridade do EDTA (mol/L) 

V = volume (mL) de EDTA gasto na titulação 

Va= volume (mL) de amostra 



 

Calcule a dureza total em mg CaCO3/L. 

Resposta: 

CHECK LIST- Selecionou as vidrarias e reagentes corretos? Executou os 
procedimentos corretamente? Avolumou corretamente a bureta? O ponto de 
viragem foi correto? Apresentou habilidade no manuseio de equipamentos? 
Chegou ao resultado correto (no máximo, 10% de erro)? 

Obs.: o resultado abaixo foi fornecido pelo técnico de laboratório responsável por 
preparar a prática. 

 
 
Análises- DETERMINAÇÃO DA DUREZA 

Alíquota 50 mL 

EDTA 0,01 M 
 
 
V1= 4,5 mL 

V2= 4,5 mL 

V = 4,5 mL 

 
Dureza total (mg CaCO3/L) = V x M x 1000 / Va 

Dureza total (mg CaCO3/L) = 4,5 x 0,01 x 1000 / 50 = 0,9 

Dureza total (mg CaCO3/L) = 0,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 2 (10 pontos) 
 
 
Classifique o tipo de água da amostra analisada na questão 1 quanto a sua 
dureza de acordo com a tabela abaixo. 

 
 

Tabela- Dados de classificação do tipo de água analisada. 
 

Tipo mg CaCO3/L 
Muito branda 0 a 70 
Branda 70 a 135 
Semi-branda 135 a 200 
Dura 200 a 350 
Muito dura >350 

 
 
 

Resposta: 

CHECK LIST- A resposta depende do resultado da questão 1 (dureza = 0,9 mg 
CaCO3/L), que foi fornecido pelo técnico de laboratório responsável por preparar 
a prática. 

Portanto, a água é do tipo muito branda (dureza 0 a 70 mg CaCO3/L). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 3 (10 pontos) 
 

 
Um técnico de laboratório realizou um experimento em um dado laboratório 
efetuando os procedimentos, conforme a sequência recomendada: 

Pesou uma massa conhecida de parte da amostra em (1). _ ). 
Dissolveu a massa da mostra em 100 mL de água destilada e retirou 50 
mL da solução com uma (2). _  ). A alíquota referida de 50 mL foi 
transferida para um (3).  _), após adicionou 2-3 gotas do 
indicador para determinar o (4).   ). O técnico utilizou como 
titulante uma solução padrão de HCl 0,1 N que foi adicionada com o 
auxílio de uma (5)._ ). 

 
 

Marque a alternativa correta: 

(A) 1). Balança; 2).Pipeta volumétrica; 3) Erlenmeyer; 4) Ponto de 
equivalência; 5).Bureta. 

(B) 1) Balança; 2) Pipeta volumétrica; 3) Béquer; 4) Ponto de equivalência; 
5) Pisseta. 

(C) 1) Balança; 2)Pipeta volumétrica; 3)Erlenmeyer; 4) Ponto final; 5) 
Bureta. 

(D) 1) Balança, 2) Pipeta graduada, 3) Erlenmeyer, 4) Ponto de 
equivalência; 5) Pipeta volumétrica. 

 
 

Resposta: 

Alternativa correta letra C 



 

QUESTÃO 4 (10 pontos) 

Cite três materiais básicos para análise de Demanda Bioquímica de 
Oxigênio (DBO) em esgoto. 

Resposta (de acordo com o Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater): 

Incubadora de DBO termostaticamente controlada à temperatura de 20ºC 
Frascos de DBO 
Buretas 
Oxímetro 


