
CARGO: TÉCNICO EM SANEAMENTO 
 

PROVA PRÁTICA 
 

ESPELHO 

 

QUESTÃO 1 (70 pontos) 

A água é um recurso natural de uso indispensável em vários setores da sociedade. 

Porém, para uso doméstico ou industrial, a água deve apresentar padrões necessários 

para seus usos. Dentre as diversas análises de qualidade de água, estudar a presença 

de cloretos na mesma é necessário. Quando este parâmetro está presente em águas 

naturais, é devido principalmente à dissolução de sais minerais presentes no solo, 

sendo que o mais comum é o cloreto de sódio, que é o principal componente do sal 

de cozinha. Porém, a presença de cloretos em águas naturais também pode estar 

associada a contaminação por esgotos domésticos ou industriais. Mediante o que foi 

apresentado e através do procedimento experimental que será executado por você, 

responda o que é pedido a partir do resultado da análise de água para cloretos. 

 
Material necessário 

a) Pipeta volumétrica de 50 mL; 25 mL; 
b) Pipeta graduada de 5 mL; 10 mL; 
c) Erlenmeyer de 250 mL; 
d) Bureta de 25 mL; 
e) Solução de cromato de potássio 5% (K2CrO4); 
f) Solução de nitrato de prata 0,01M (AgNO3); 
g) Becker de 100 mL; 150 mL; 
h) Proveta de 250 mL; 

 
Procedimento Experimental 

 
1. Coletar 100 mL da amostra de água e transferir para um frasco Erlenmeyer de 250 

mL, com o auxílio de uma pipeta volumétrica. 

2. Avolumar a bureta de 25 mL com a solução de Nitrato de Prata (AgNO3 0,01M). 

3. Adicionar 1,0mL de indicador cromato de potássio 5% (K2CrO4). 

4. Titular lentamente com solução padrão de AgNO3 0,01 M, agitando sempre, até 

ligeira coloração vermelho-tijolo persistente. Anote o volume gasto (A). 

5. Faça o processo em duplicata. 

6. A partir dos dados por você encontrado no procedimento experimental realizado, 

responda os itens a e b. 

 
Dados para análise de cloreto: 

VB = Volume de Nitrato de Prata gasto na titulação do branco = 0,1 mL 



Fórmula para cálculo de cloretos (em mg/L) 
 
 

M x (VA -VB) x MM x 1000 
C (mg/L) = ------------------------------------------------------------------- 

Vamostra 

M (mol/L)= Concentração molar do Nitrato de Prata 
VA (mL)= Volume de Nitrato de Prata gasto na titulação da amostra 
VB (mL)= Volume de Nitrato de Prata gasto na titulação do branco (fornecido na 
questão) 
MM (g/mol) = Massa Molar do Cloreto (35,45 g/mol) 
Vamostra (mL) = Volume da amostra de água. 

 
 
 
a) Qual volume de Nitrato de prata (AgNO3) foi consumido no processo de titulação 

da amostra de água ( em mL)? 

 
Resposta: 

A média dos volumes encontrados na duplicata. 

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

 
 
DETERMINAÇÃO DE CLORETO EM ÁGUA 

Alíquota 100 mL 

1 mL K2Cr2O7 

AgNO3 0,01 M 

V1= 11,2 mL 

V2= 11,1 mL 

V = 11,15 mL (média dos volumes encontrados na duplicata) 



b) A partir dos dados encontrados no procedimento experimental por você executado, 

apresenta o valor de cloreto em mg/L presente na amostra de água. 

 
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. 

DETERMINAÇÃO DE CLORETO EM ÁGUA 

Alíquota 100 mL 

1 mL K2Cr2O7 

AgNO3 0,01 M 

V = 11,15 mL (média dos volumes encontrados na duplicata) 
 
 

0,01 x (11,15 -0,1 ) x 35,45 x 1000 
C (mg/L) = = 

100 
 
 
 
C (mg/L) = 39,17225 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 2 (10 pontos) 

Resoluções ou portarias são instrumentos que auxiliam na determinação dos padrões 

de qualidade de água para uso doméstico. Assim, de acordo com a Portaria nº 

2.914/2011 do Ministério da Saúde qual o valor máximo de cloretos permitido para 

água potável? 

 
Resposta: 

O teor de 250 mg/L como o valor máximo permitido. 



 
 

QUESTÃO 3 (10 pontos) 

As vidrarias de laboratório são utensílios essenciais para o desenvolvimento 

experimental das práticas de laboratório. Mediante as imagens abaixo, escreva o 

nome correto das vidrarias A, B e C. 

 
 
 
 
 
 

 
A)    

 
 
 
 
 

 
 

B) _ 
 
 
 
 
 
 

C)    
 

Respostas: 
a) Kitassato 
b) Pipeta graduada 
c) Becker 



 

QUESTÃO 4 (10 pontos) 

Assim como as vidrarias, os equipamentos utilizados em análises instrumentais em 
laboratório são de grande importância para caracterização de amostras de água e 
efluentes. Desta forma, escreva o nome do principal equipamento utilizado para 
analisar cor em água? 

 
Respostas: 
Espectrofotômetro UV – VIS ou 
Colorímetro 


