
Professor:  TOSTES EXERCÍCIOS DE SOLUÇÕES –

PARTE III

O DINOSSAURO DA QUÍMICA



ppm = partes por milhão

representa o número de partes do soluto por 

1 milhão (106) partes do solvente

partes = em massa ou em volume

Ex:

a) 30 ppm de Pb2+
(aq) = 30 g de Pb2+ em 106 g de H2O 

b) 40 ppm de CO no ar = 30 cm3 de CO em 106 cm3

de ar 

OBS : para soluções aquosas : ppm = mg/L  ou g/m3

Concentração em ppm



EX 1) Sabe-se que uma pasta de dente convencional

apresenta 90 gramas de massa e apresenta uma

concentração média de flúor em torno de 130 ppm.

Determine a massa de flúor presente nessa pasta de dente.

a) 11,7 mg b) 11,7 g c) 11,7 Kg d) 0,117 g e) 1,17 mg

RESOLUÇÃO:

130 ppm = 130 partes de F- em 106 partes de pasta ou

Substituindo partes por gramas temos:

130 g de F- --------- 106 g de pasta

x ------------ 90 g de pasta x = 0,0117 g ou

11,7 mg

LETRA b



EX 2) De acordo com a Anvisa, a ingestão diária aceitável

de mercúrio por um indivíduo é de 0,1 micrograma (μg) por

quilograma de peso corporal por dia. Sabendo que a

quantidade de mercúrio em uma determinada espécie de

peixe é na ordem de 0,40 ppm, qual será a massa de peixe,

em gramas, que um indivíduo de 70 kg pode consumir por

dia? (Dados: 1g = 1000000 μg)

a) 1,75 g       b) 175 g     c) 0,175 g     d) 17,5 g     e) 0,0175 g

RESOLUÇÃO: 0,40 ppm =  0,40 g  por 106 g de peixe

0,1.10-6 g --------------- 1 kg

x        --------------- 70 kg      x = 7.10-6 g de Hg

0,4 g de Hg    ---------------- 106 g de peixe

7.10-6 g de Hg  ---------------- y                     y =  17,5  g peixe

LETRA  b



Quatro suspeitos de praticar um roubo fazem as 

seguintes declarações:

•João: Carlos é o ladrão

•Pedro: eu não sou ladrão 

•Carlos: Paulo é o ladrão 

•Paulo: Carlos está mentindo

Sabendo que apenas um dos suspeitos mente,

determine quem é o ladrão .

a) João

b) Pedro

c) Carlos

d) Paulo



Alternativa correta: c) Carlos.

Apenas um suspeito mente e os outros dizem a verdade.

Assim, há uma contradição entre a declaração de João e de

Carlos.

1ª opção: Se João diz a verdade, a declaração de Pedro

pode ser verdadeira, a de Carlos seria falsa (por ser

contraditória) e Paulo estaria falando a verdade.

2ª opção: Se a declaração de João for a falsa e a declaração

de Carlos for verdadeira, a declaração de Pedro pode ser

verdadeira, mas a declaração de Paulo teria que ser falsa.

Logo, seriam duas declarações falsas (João e Paulo),

invalidando a questão (apenas uma falsidade).

Assim, a única opção válida é João dizer a verdade e Carlos

ser o criminoso.


