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EXERCÍCIOS – SOLUÇÕES E COLIGATIVAS                                                                     
  
Q.01-A tabela a seguir fornece os valores de solubilidade do cloreto de sódio 
e do hidróxido de sódio, em água, a diferentes temperaturas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As informações anteriores e os conhecimentos sobre soluções permitem 
concluir que a soma dos itens corretos é : 
 
(01) Soluções são misturas homogêneas. 
(02) Solução saturada é um mistura heterogênea. 
(04) O hidróxido de sódio é mais solúvel em água que o cloreto de sódio. 
(08) Soluções concentradas são soluções saturadas. 
(16) Quando se separa o soluto do solvente, obtêm-se substâncias diferentes 
daquelas que foram inicialmente misturadas. 
 
Q.02- Fenol, C6H5OH, conhecido como ácido fênico é usado como 
desinfetante e na manufatura de plásticos. 
Dissolvendo-se 0,752g desse composto em água suficiente para 500mL, 
obtém-se solução cuja concentração expressa em mol/L é: 
 
A) 0,008 
B) 1,504 
C) 0,016                   
D) 1,6 
 
Q.03- A curva de solubilidade do KNO3 em função da temperatura é dada a 
seguir. Se a 20°C  misturarmos 50g de KNO3 com 100g de água, quando for 
atingido o equilíbrio teremos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) um sistema homogêneo. 
B) um sistema heterogêneo. 
C) apenas uma solução insaturada.            
D) apenas uma solução saturada. 
E) uma solução supersaturada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.04- É comum, nos noticiários atuais, encontrarmos reportagens sobre os 
altos índices de contaminação e poluição ambiental. Uma água contaminada 
com mercúrio contém 0,01% em massa dessa substância. Qual é a 
quantidade de mercúrio nessa água, em ppm (partes por milhão)? 
A) 150    
B) 100    
C) 200    
D) 250    
E) 300 
 
Q.05- Na aula prática de química, um estudante determinou que a massa de 
uma amostra de alumínio, com volume de 4,6 cm3,  igual a 12,50 g. Com base 
nessas informações, calcule a densidade dessa amostra, exprimindo o 
resultado com o número correto de algarismos significativos. 
 
A) 2,717 g/cm3 
B) 2,72 g/cm3 
C) 2,7 g/cm3 
D) 2 g/cm3 
E) 3 g/cm3 
 
Q.06- Em regiões mais áridas do Nordeste, os pescadores preferem os 
horários mais frios do dia para pescar. De fato, nesses períodos, a pesca é 
mais farta, porque os peixes vão à superfície em busca de oxigênio (O2). A 
maior concentração de O2 na superfície, nos períodos mais frios, explica-se 
pelo fato da: 
 
A) redução na temperatura aumentar a solubilidade de gases em líquidos. 
B) redução na temperatura aumentar a constante de dissociação da água. 
C) elevação no número de moles de O2 ocorrer com a redução da pressão. 
D) solubilidade de gases em líquidos independer da pressão. 
E) elevação na temperatura reduzir a energia de ativação da reação de 

redução do oxigênio. 
 
Q.07- No tratamento de madeira usada em cercas, dentre várias substâncias, 
usa-se uma solução aquosa a 25% de ácido bórico (d = 1,25 g/cm3). 
A concentração molar desta solução é aproximadamente igual a: 
 
A) 5,0 M. 
B) 3,0 M. 
C) 5,4 M.  
D) 2,0 M. 
E) 4,6 M. 
 
Q.08- A concentração de sais dissolvidos no lago conhecido como "Mar 
Morto" é muito superior às encontradas nos oceanos. Devido à alta 
concentração de sais, nesse lago, 
 
I. a flutuabilidade dos corpos é maior do que nos oceanos. 

II.  o fenômeno da osmose provocaria a morte, por desidratação, de seres 
vivos que nele tentassem sobreviver. 

III.  a água congela-se facilmente nos dias de inverno. 
 
Dessas afirmações, SOMENTE 
A) I é correta. 
B) II é correta. 
C) C) III é correta. 
 
Q.09- Tem-se   uma  solução  preparada pela dissolução de 16,7g de naftaleno 
em 200 mL de benzeno líquido,  a 20 oC. A densidade do benzeno à 
temperatura dada é 0,87 g. mL– 1.  
Determine: 
A) a fração molar do benzeno e do naftaleno na solução 
B) a percentagem molar do benzeno e do  naftaleno na solução 
 
Q.10- A questão  abaixo refere-se ao antibiótico cefalexina, cuja massa molar 
é aproximadamente 3, 5 . 102 g/mol. Uma das formas em que se comercializa 
esse antibiótico é em frascos contendo 50 mg/mL do medicamento em 
solução, o que corresponde à concentração, em mol/L, de: 
 
A) 0,14    B)  0,35    C)  0,50     D)  3,0    E) 6,5 
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 Q.11- (ITA/SP) - Qual o valor da massa de sulfato de ferro (III) anidrido que 
deve ser colocada em um balão volumétrico de 500 mL de capacidade para 
obter uma solução aquosa 20 milimol/L em íons férricos após completar o 
volume do balão com água destilada? 
 
A) 1,5 g   B) 2,0 g   C) 3,0 g   D) 4,0 g   E)8,0 g 
 
 Q.12-O dióxido de enxofre é considerado um dos maiores poluentes 
industriais, e é adicionado freqüentemente em sucos de frutas naturais, com 
a finalidade de eliminar microorganismos e prevenir oxidações. 
Assumindo que uma garrafa comum contém 500 mL de suco com um teor de 
2,0 x 10-3 mol/L de SO2, qual a massa de dióxido de enxofre no suco? 
Dados: O=16u; S=32u 
 
A) 64 mg 
B) 1,0 g 
C) 1,0 mg 
D) 4,0 g 
E) 4,0 mg 
                  
Q.13-Uma solução aquosa, cujo volume é 750mL, apresenta 15 gramas de 
hidróxido de sódio (NaOH).   
A molaridade (concentração molar) da solução é: 
 
A) 2,0  
B) 1,0  
C) 0,25 
D) 0,6  
E) 0,5 
  
Q.14- Um frasco contém solução de HCl de densidade de 1,18g/cm3 e 36,5% 
em peso. Para preparar 1L de solução 0,1 molar de HCl são necessários:   
Dados: H = 1; Cl  = 35,5 
 
A) 8,47cm3 
B) 16,94 cm3 
C) 9,47 cm3 
D) 12,47 cm3 
E) 4,23 cm3 

 
Q.15- Uma dona de casa ao preparar um refresco (tipo pó royal), adicionou 
um envelope de suco e 4 colheres de açúcar em1,5L de água fria e 
homogeneizou. Qual a porcentagem dos sólidos na  solução preparada? 
Considere: 
-1 colher de açúcar (18g) 
-1 envelope de refresco (50g) 
-densidade da água (1,0g/mL) 
-não ocorre alteração de volume 
 
A) 6,0% 
B) 12,0% 
C) 7,5% 
D) 3,0% 
E) 4,5% 
 
Q.16-Uma solução anticongelante é preparada a partir de 222,6g de 
etilenoglicol, C2H4(OH)2 e 200g de água. Sua densidade é de 1,072g/cm3. A 
concentração molar dessa solução será aproximadamente igual a: 
Dados: H=1; C=12; O=16. 
A) 4,9M 
B) 6,45M 
C) 9,10M 
D) 2,50M 
E) 18,20M 
 
 
 
 
 
 
 

Q.17- A “água” das baterias, usada nos automóveis, é uma solução de ácido 
sulfúrico (H2SO4) com densidade de 1,25 g/cm3 e esta solução contém cerca 
de 30% em peso do ácido. A massa de H2SO4 em meio litro dessa “água” é, 
em gramas: 
 
A) 187,5; 
B) 350,0; 
C) 125,5; 
D) 625,0; 
E) 155,0. 
 
Q.18- Há 2,5 bilhões de anos, a composição dos mares primitivos era bem 
diferente da que conhecemos hoje. Suas águas eram ácidas, ricas em sais 
minerais e quase não havia oxigênio dissolvido. Neste ambiente, surgiram os 
primeiros microorganismos fotossintéticos. Com a proliferação destes 
microorganismos houve um significativo aumento da quantidade de oxigênio 
disponível, que rapidamente se combinou com os íons Fe3+ dissolvidos, 
gerando os óxidos insolúveis que vieram a formar o que hoje são as principais 
jazidas de minério de ferro no mundo. Calcula-se que, naquela época, cada 
1.000 litros de água do mar continham 4,48 quilogramas de íons Fe3+ 
dissolvidos. Quando a concentração de sais de ferro diminuiu nos mares, o 
oxigênio enriqueceu o mar e a atmosfera; a partir desse momento, novos 
animais, maiores e mais ativos, puderam aparecer. 
A) Calcule a molaridade de íons Fe +3 na água do mar primitivo. 
B) Calcule o volume de oxigênio, em litros, nas CNTP, necessário para 

reagir com os íons Fe3+ contidos em 1.000 litros de água do mar 
primitivo. 

 

Reação : 2 Fe3
+  + 3/2 O2   Fe2O3    

 (  Fe=56, O=16) 
 
Q.19- É comum, nos noticiários atuais, encontrarmos reportagens sobre os 
altos índices de contaminação e poluição ambiental. Uma água contaminada 
com mercúrio contém 0,01% em massa dessa substância. Qual é a 
quantidade de mercúrio nessa água, em ppm (partes por milhão)? 
 
A) 150 
B) 100 
C) 200 
D) 250 
E) c. 300 
 
Q.20-(DESAFIO)Uma solução contendo 14 g de cloreto de sódio dissolvidos 
em 200 mL de água foi deixada em um frasco aberto, a 30°C. Após algum 
tempo, começou a cristalizar o soluto. Qual volume mínimo e aproximado, 
em mL, de água deve ter evaporado quando se iniciou a cristalização ?  
Dados:  
Solubilidade, a 30°C, do cloreto de sódio = 35 g/100g de água 
Densidade da água a 30°C = 1,0 g/mL 
 
A) 20. 
B) 40. 
C) 80. 
D) 100. 
E) 160. 
 
RESPOSTAS 
Q.01-7 Q.02-A Q.03-B Q.04-B Q.05-C 
Q.06-A Q.07-A Q.08-D Q.10-A Q.11-B 
Q.12-A Q.13-E Q.14-A Q.15-C Q.16-C 
Q.17-A Q.19-B Q.20-E 
 
Q.09- 
A) benzeno: X = 0,94; Naftaleno: X = 0,06 
B) Benzeno = 94%; Naftaleno = 6% 
 
Q.18- 
A) 0,080mol/L 
B) 1344L 

 


