
 

 

Professor Negri – Tarefa 09 
 
01. O mercúrio (Hg) é um metal tóxico que pode ser absorvido pelos animais por via gastrointestinal e cuja 

excreção é lenta. A análise da água de um rio contaminado revelou uma concentração de 5.10-5 mol/L de 
mercúrio. Qual a massa, aproximada, em miligramas, de mercúrio ingerida por um garimpeiro ao beber um 
copo contendo 250 mL  dessa água? (dados: M(Hg) = 200,6g/mol) 

 
02.  O conteúdo de ácido acético no vinagre é de aproximadamente 3% em massa. Sabendo-se que a massa 

molar do ácido acético é 60g/mol e que a densidade do vinagre é 1,0g/mL. Calcule a concentração, em 
mol/L, do ácido acético no vinagre. 

 
03.  Evapora-se completamente a água de 40g de solução saturada de nitrato de prata, sem corpo de fundo, e 

obtém-se 15g de resíduo sólido. Calcule o coeficiente de solubilidade do nitrato de prata para 100g de água 
na temperatura da solução inicial. 

 
04.  Após a evaporação de toda água de 25 g de uma solução saturada (sem corpo de fundo) da substância X, 

pesou-se o resíduo sólido, obtendo-se 5 g. Se, na mesma temperatura do experimento anterior, 
adicionarmos 80 g da substância X em 300 g de água, teremos uma solução: 
a) insaturada. 
b)  saturada sem corpo de fundo. 
c)  saturada com 5 g de corpo de fundo. 
d)  saturada com 20 g de corpo de fundo. 
e)  supersaturada. 

 
05.  O consumo de água com mais de 10 ppm (partes por milhão) de nitratos não é recomendável, segundo a 

Organização Mundial de Saúde. Sabendo-se que a densidade da água é de aproximadamente 1,0 grama 
por mililitro, em 1,0 metro cúbico de água a quantidade máxima de nitratos, aceitável pela OMS, seria de: 
a)  10 microgramas. 
b) 10 miligramas. 
c)  10 centigramas. 
d)  10 gramas. 
e)  10 quilogramas. 

 
06.  Precisamos preparar 500 mL de uma solução 0,30 mol/L de Fe2(SO4)3. O sal disponível é o Fe2(SO4)3. 9 

H2O. Esta solução é preparada colocando a quantidade correta do sal sólido num balão volumétrico de 500 
mL e acrescentando água, aos poucos, até que todo o sal esteja dissolvido. Após isso, continua–se a 
colocar água até atingir a marca existente no balão. Pergunta–se Qual a concentração em mol/L de íons 
sulfato em solução? 

 


