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1a Questão: Calcule a concentração em quantidade de matéria das seguintes soluções:
a) 0,248 mol de NaCl em 250,00 mL de solução;
b) 102,6 g de sacarose (C12H22O11) em 500,00 mL de solução;
c) 24,0 litros de oxigênio molecular e 57,5 mL de hidrogênio molecular em 115,0 L

de uma mistura gasosa a 0,00 oC e 1,00 atm;
d) Uma solução de eteno (C2H4) 10,0 % (V/V) em argônio a 25,00 oC e 2,50 atm.

2a Questão: Considere 15,0 mL de uma solução de Ba(OH)2 0,200 mol L-1. Pergunta-se:
a) Qual ê a concentração de íons Ba2+

(aq) nessa alíquota de solução?
b) Qual é a massa de íons Ba2+

(aq) nessa alíquota de solução?
c)  Qual  é  a  massa de íons Ba2+

(aq) que estaria  presente se houvesse 0,500 L dessa
solução?

3a Questão: Calcule  a  concentração  em  quantidade  de  matéria  das  seguintes  soluções
aquosas:

a) H2SO4(aq) a 93,30 % (m/m) com uma densidade 1,829 g mL-1;
b) HNO3(aq) a 32,20 % (m/m) com uma densidade 1,195 g mL-1;

4a Questão: Etanol puro se apresenta com uma densidade igual a 0,785 g mL-1. Qual é a sua
concentração em quantidade de matéria?

5a Questão: Qual é a quantidade de água que deve ser adicionada a 25,00 mL de uma solução
de KOH(aq)

 0,500 mol L-1 para se produzir uma solução de concentração igual a 0,350 mol L-1?

6a Questão: Um aluno dissolveu 12,20 g de Sr(OH)2 em água suficiente para preparar 1,00 L
de solução. Responda:

a) Qual é a % (m/V) de soluto nessa solução?
b) Se a densidade da solução é 1,15 g cm-3, qual é a % (m/m) dessa solução?

7a Questão: CCl4 puro é líquido e se apresenta com densidade igual a 1,594 g cm-3 a 20,0 OC,
sendo um solvente industrial bastante utilizado. 500,00 L de uma solução foram preparados
pela dissolução de 2,50 L de CCl4 em éter etílico. Qual é a sua concentração em quantidade
de matéria?

8a Questão:  Em condições  apropriadas,  C2H2 gasoso reage com HCl gasoso para formar
cloreto de vinila (C2H3Cl) gasoso. Em uma determinada circunstância, 35,0 g de C2H2 são
misturados com 51,0 g de HCl. Pergunta-se?

a) Qual é o reagente limitante desse processo?
b) Qual é a massa de  C2H3Cl que será formado?
c) Qual é a massa do reagente em excesso que restará ao final da reação?



9a Questão: Uma substância é composta por 60,8 % de sódio, 28,5 % de boro e 10,5 % de
hidrogênio. Pergunta-se:

a) Qual é a sua fórmula empírica?
b) Sabendo-se que a fórmula empírica é igual à fórmula molecular, calcule quantos

átomos de boro existirão em 2,84 g da substância pura

9a Questão: Qual é a massa de sódio metálico que reage completamente com 72,0 g de água
para formar NaOH e H2(g)? Qual é o volume ocupado pelo gás gerado na temperatura de
25,0 oC e pressão de 690,00 mmHg?
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