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INSTRUÇÕES GERAIS
Por favor leia as instruções antes de abrir o envelope
1. Segurança
1.1. Use sempre a bata fornecida quando estiver no laboratório.
1.2. Deve usar luvas descartáveis e óculos de proteção quando trabalha com produtos químicos.
1.3. A pipetagem na boca é estritamente proibida.
1.4. Não é permitido comer ou beber no laboratório.
2. As instruções do assistente de laboratório devem ser rigorosamente seguidas.
3. Está autorizado a trabalhar apenas no espaço que lhe foi destinado. Por favor coloque todos os
equipamentos utilizados na experiência no lugar onde se encontravam previamente. O espaço e
equipamento partilhados devem estar limpos após o uso.
4. Encontrará o equipamento comum (calculadoras, canetas, marcador à prova d'água, lápis,
borracha, afia, cronómetro, óculos de proteção) numa caixa verde no seu local de trabalho.
Depois de terminar volte a colocar aquilo que usou na mesma caixa.
5. Sempre que precisar de ajuda por parte de um assistente de laboratório levante a mão para
captar a sua atenção. Não hesite em questioná-lo sempre que surgirem questões relacionadas
com segurança ou de outro tipo. Informe também o seu assistente de laboratório sempre que
precisar sair para utilizar as instalações sanitárias ou comer.
6. Produtos químicos / substituição: Produtos químicos e utensílios de laboratório, a menos que
sejam indicados, não devem ser recarregados ou substituídos. Se precisar de o fazer questione o
assistente de laboratório, no entanto, isso poderá custar uma diminuição de pontos.

7. Colocação dos produtos: deixe todos os produtos químicos e de laboratório no local de
trabalho. Os resíduos químicos devem ser colocados no recipiente apropriado.

INSTRUÇÕES PARA A CONCLUSÃO DAS TAREFAS:
1. Terá 4 horas, na totalidade, para completar todas as tarefas.
2. Start/Stop: Pode começar a prova assim que o comando “Start” for dado. Pare imediatamente
o seu trabalho quando for dado o comando “Stop”.
3. Após o comando “Stop” coloque todas as folhas e gráficos (se houver) no envelope da prova e
aguarde no seu lugar. Certifique-se que coloca o código do seu país e letra correspondente à
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equipa em cada página/gráfico. O assistente de laboratório irá buscar todas as folhas de prova e
itens submetidos, além de verificar o espaço que utilizou no laboratório.
4. Pode concluir as tarefas em qualquer ordem, individualmente ou em grupo. Recomenda-se que
partilhe, dum modo geral, o trabalho com os outros membros da equipa.
5. Folhas de resposta
5.1. Todos os resultados e respostas devem ser claramente escritos na área apropriada das folhas
de respostas para avaliação. Qualquer coisa escrita fora da área apropriada nas folhas de
respostas não será classificada. Apenas as respostas escritas com caneta serão avaliadas.
5.2. Apenas uma versão assinada da folha de respostas por equipa pode ser entregue e avaliada.
5.3. Todos os resultados numéricos devem ser apresentados com um número razoável de casas
decimais, consistentes com a precisão do equipamento de medição e/ou a precisão de outros
dados introduzidos, e devem ser arredondados corretamente. A escolha inapropriada da
precisão resultará em notas mais baixas nessa questão.
6. Todas as folhas usadas com dados e gráficos, incluindo rascunhos, devem ser entregues no final
da prova.
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