
 

 

DILUIÇÃO E MISTURA DE SOLUÇÕES 
 
01. No mês de maio de 2007, o governo federal 

lançou a Política Nacional sobre Álcool. A ação 
mais polêmica consiste na limitação da 
publicidade de bebidas alcoólicas nos meios de 
comunicação. Pelo texto do decreto, serão 
consideradas alcoólicas as bebidas com teor de 
álcool a partir de 0,5 °GL. A concentração de 
etanol nas bebidas é expressa pela escala 
centesimal Gay Lussac (°GL), que indica a 
percentagem em volume de etanol presente em 
uma solução. Pela nova Política, a bebida 
alcoólica mais consumida no país, a cerveja, 
sofreria restrições na sua publicidade. Para que 
não sofra as limitações da legislação, o preparo 
de uma nova bebida, a partir da diluição de uma 
dose de 300 mL de uma cerveja que apresenta 
teor alcoólico 4 °GL, deverá apresentar um 
volume final, em L, acima de  
a) 1,0.  
b) 1,4.  
c) 1,8.  
d) 2,0.  
e) 2,4. 

 
02. Para preparar 1,2 litros de solução 0,4 mol/L de 

HCl a partir do ácido concentrado (16 mol/L), o 
volume de água, em litros, a ser utilizado será 
de:  
a) 0,03.  
b) 0,47.  
c) 0,74.  
d) 1,03.  
e) 1,17. 

 
03. Duas situações, A e B, são representadas a 

seguir. Analise os dados e julgue as afirmações a 
seguir: 

 
 

I. Na situação A, a concentração molar obtida é 
igual a 0,8 mol.L-1.  

II. Na situação A, se duplicarmos o volume da 
solução, a concentração molar se reduzirá 
pela metade.  

III. Na situação B, a solução 1 apresenta 
concentração igual a 5,0 g.L-1.  

IV. Na situação B, adicionando-se 100 mL de 
solvente à solução 1, a concentração final na 
solução 2 será igual a 2,5 g.L-1.  

 
 

Marque a alternativa CORRETA:  
a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.  
b) Apenas as afirmações I e III são 

verdadeiras.  
c) Apenas as afirmações II, III e IV são 

verdadeiras.  
d) Apenas as afirmações II e IV são 

verdadeiras.  
e) Todas as afirmações são verdadeiras. 

 
04. A espuma branca das ondas do mar é composta 

por pequenas bolhas de ar, que se formam 
devido à elevada concentração de sais - cerca de 
0,50 mol L-1. Considere duas soluções salinas, 
uma com concentração igual a 0,20 mol L-1, 
outra com concentração igual a 0,60 mol L1, que 
devem ser misturadas para o preparo de 1,0 L de 
solução que possua concentração igual a 0,50 
mol L-1. Nesta preparação, o volume utilizado da 
solução mais diluída vale, em mL:  
a) 200  
b) 250  
c) 300  
d) 350 
e) 500 

 
05. Que volume de água destilada devemos adicionar 

a 150,0 mL de uma solução a 7,00 % de um 
xampu para automóvel a fim de torná-la a 3,00 
%?  
a) 50,0 mL  
b) 100,0 mL  
c) 200,0 mL  
d) 450,0 mL  
e) 750,0 mL 

 
06. Em um laboratório, necessita-se preparar uma 

solução 5M de H2SO4 e dispõe-se de 500 mL de 
outra solução desse ácido com 90% em peso e 
densidade 1,81 g/cm3. Que volume de água 
destilada deve ser adicionado a esta última 
solução para se atingir o objetivo proposto?   
a) 830 mL  
b) 1160 mL  
c) 1660 mL  
d) 2320 mL  
e) 3320 mL 

 
07. 50,00 mL de uma solução 2,0 mol/L em MgCl2 

são diluídos a 1 L. A concentração, em mol/L, de 
íons cloreto na nova solução é  
a) 0,1  
b) 0,2  
c) 1,0  
d) 2,0  
e) 4,0 
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08. Uma mineradora de ouro, na Romênia, lançou 
100.000 m3 de água e lama contaminadas com 
cianeto, CN-(aq), nas águas de um afluente do 
segundo maior rio da Hungria. A concentração de 
cianeto na água atingiu, então, o valor de 0,0012 
mol/litro. Essa concentração é muito mais alta 
que a concentração máxima de cianeto que ainda 
permite o consumo doméstico da água, igual a 
0,01 miligrama/litro. Considerando-se essas 
informações, para que essa água pudesse servir 
ao consumo doméstico, ela deveria ser diluída, 
aproximadamente,  
a) 32.000 vezes.  
b) 3.200 vezes.  
c) 320 vezes.  
d) 32 vezes. 
e) 3,2 vezes. 

 
09. 200 mL de NaCl 2,0 M são misturados com 300 

mL de Na2SO4 5,0 M. Qual a molaridade da 
solução final, em relação aos íons Na+, Cl– e 
SO42- respectivamente?  
a) 6,8 ; 0,8 ; 3,0  
b) 0,8 ; 0,8 ; 3,0  
c) 6,0 ; 3,0 ; 0,8  
d) 0,8 ; 0,8 ; 1,6  
e) 3,8 ; 0,8 ; 3,0 

 
10. Em um becker encontram-se dissolvidos, e 

completamente dissociados, em água destilada: 
0,1 mol de NaCl, 100 milimols de Na2SO4 e 7,45 
g de KCl, para o volume de 500 mL de solução. 
As molaridades dos íons Na+ e Cl– são, 
respectivamente, 
a) 0,4 M e 0,4 M  
b) 0,1 M e 0,4 M  
c) 0,3 M e 0,2 M  
d) 0,6 M e 0,4 M  
e) 0,6 M e 0,2 M 

 
11. Foram misturados 100 mL de solução aquosa 0,5 

mol·L–1 de sulfato de potássio (K2SO4) com 100 
mL de solução aquosa 0,4 mol · L–1 de sulfato de 
alumínio, Al2(SO4)3, admitindo-se a solubilidade 
total das espécies.  
A concentração em mol·L–1 dos íons sulfato 
(SO42−)presentes na solução final é 
a) 0,28 mol · L–1  
b) 0,36 mol · L–1  
c) 0,40 mol · L–1  
d) 0,63 mol · L–1  
e) 0,85 mol · L–1 

 
12. Considere duas soluções, X e Y, de um mesmo 

soluto genérico. A solução X tem 49% em massa 
do soluto, enquanto a solução Y possui 8% em 
massa do mesmo soluto. Quer-se obter uma 
terceira solução, que tenha 20% em massa deste 
soluto, a partir da mistura de um volume VX da 
solução X com um volume VY da solução Y. 
Considerando que todas as soluções envolvidas 
exibem comportamento ideal, assinale a opção 
que apresenta a razão VX/VY correta.  
a) 12/29  
b) 29/12  
c) 19/12  
d) 12/19  
e) 8/49 

13. Parar preparar 80 L de uma solução aquosa 12% 
(massa/massa) de KOH (massa específica da 
solução = 1,10 g/cm3) foram adicionados x litros 
de uma solução aquosa 44% (massa/massa) de 
KOH (massa específica de solução 1,50 g/cm3) e 
y litros de água deionizada (massa específica = 
1,00 g/cm3). Os valores de x e de y são, 
respectivamente,  
a) 12 L e 60 L.  
b) 16 L e 64 L.  
c) 30 L e 50 L.  
d) 36 L e 44 L.  
e) 44 L e 36 L. 

 
14. Medicamentos, na forma de preparados 

injetáveis, devem ser soluções isotônicas com 
relação aos fluidos celulares. O soro fisiológico, 
por exemplo, apresenta concentração de cloreto 
de sódio (NaCl) de 0,9 % em massa (massa do 
soluto por massa da solução), com densidade 
igual a 1,0 g.cm-3.  
a) Dada a massa molar do NaCl ,58,5 g.mol-1, 

qual a concentração, em mol.L-1, do NaCl no 
soro fisiológico? Apresente seus cálculos.  

b) Quantos litros de soro fisiológico podem ser 
preparados a partir de 1 L de solução que 
contém 27 g.L-1 de NaCl (a concentração 
aproximada deste sal na água do mar)? 
Apresente seus cálculos. 

 
15. 10,0 g de um fruto de uma pimenteira foram 

colocados em contato com 100 mL de acetona 
para extrair as substâncias capsaicina e di-
hidrocapsaicina, dois dos compostos 
responsáveis pela pungência (sensação de 
quente) da pimenta. A mistura resultante foi 
filtrada e o líquido obtido teve seu volume 
reduzido a 5,0 mL, por aquecimento. Estes 5,0 
mL foram diluídos a 50 mL pela adição de etanol 
anidro. Destes 50 mL, uma porção de 10 mL foi 
diluída a 25 mL. A análise desta última solução, 
num instrumento apropriado, forneceu o gráfico 
representado na figura. Observou-se que a 
concentração da capsaicina é metade da di-
hidrocapsaicina. 
a) Qual a relação entre as concentrações da 

capsaicina, na solução de 5,0 mL e na 
solução final? Justifique. 

b) Identifique o "triângulo" que corresponde à 
capsaicina e o "triângulo" que corresponde à 
dihidrocapsaicina. Mostre claramente como 
você fez esta correlação. 
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16. Para preparar 1,0 L de [NaOH] 1,0 mol/L  se 
dispõe de dois frascos distintos contendo 
soluções de NaOH, um na concentração de 7% 
(m/v, frasco A) e outro 2% (m/v, frasco B). 
Quais os volumes das soluções A e B devem ser 
misturados? 

 
17. A solução aquosa 6 % em massa de água 

oxigenada (H2O2) e geralmente empregada como 
agente branqueador para tecidos e cabelos. Qual 
é a concentração aproximada dessa solução 
aquosa, expressa em volumes? 

 
18. Águas que apresentam alta concentração de íons 

Ca2+ ou Mg2+ dissolvidos são chamadas de 
“águas duras”. Se a concentração total desses 
íons for superior a 100 mg L, tais águas não 
podem ser utilizadas em tubulações de máquinas 
industriais, devido à obstrução dos tubos 
causada pela formação de sais insolúveis 
contendo esses íons. Um químico deverá analisar 
a água de uma fonte, isenta de íons Mg2+, mas 
contendo íons Ca2+, para verificar se é adequada 
para uso em uma indústria. Para tal, uma 
amostra de 200 mL de água dessa fonte foi 
misturada com uma solução de carbonato de 
sódio, em quantidade suficiente para haver 
reação completa. O sólido formado foi 
cuidadosamente separado, seco e pesado. A 
massa obtida foi 0,060 g. 
a) Escreva a equação química, na forma iônica, 

que representa a formação do sólido.  
b) A água analisada é adequada para uso 

industrial? Justifique, mostrando os cálculos. 
 
19. O sulfato cúprico anidro é obtido a partir da 

reação de uma solução aquosa de ácido sulfúrico 
98 % (em massa), a quente, com cobre. 
Sabendo que a solução aquosa de ácido sulfúrico 
tem massa específica 1,84 g/cm3 e que o ácido 
sulfúrico é o reagente limitante, calcule a massa 
de sulfato cúprico obtida a partir da reação de 
10,87 mL da solução aquosa de ácido sulfúrico. 

 
20. Adicionou-se 0,5 g de CaCO3 a 125 mL de uma 

solução 0,2 M de HCl. A solução, ainda ácida, foi 
diluída a 200 mL. Retirou-se, então, uma 
alíquota de X mL dessa solução, que foi 
neutralizada por 30 mL de solução 0,075 M de 
Ca(OH)2. Determine o valor numérico de X. 

 
 
 
 

Gabarito 
 
01. E 
 
02. E 
 
03. B 
 
04. B 
 
05. C 
 
06. B 
 
07. B 
 
08. B 
 
09. A 
 
10. D 
 
11. E 
 
12. A 
 
13. B 
 
14. a) 0,1538 mol/L; 

b) 3 L de soro. 
 
15. a) C1 = 25 . C4; 

b) A: capsaicina B: di-hidrocapsaicina. O 
instrumento utilizado poderia ser um 
cromatógrafo. 

 
16. A = 400 mL e B = 600 mL. 
 
17. 20 Volumes. 
 
18. a) Ca2+(aq) + CO32-(aq)         CaCO3 (s); 

b) A água não é adequada. 
 
19. 16 gramas. 
 
20. 60 mL. 
 
 
 


