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SOLUÇÕES 
  
Q.01-Determinada Estação trata cerca de 30.000 litros de água por 
segundo. Para evitar riscos de fluorose, a concentração máxima de 

fluoretos nessa água não deve exceder cerca de 1,5 ppm por litro de água. 
A quantidade máxima dessa espécie química que pode ser utilizada com 
segurança, no volume de água tratada em uma hora, nessa Estação, é:  
A) 1,5 kg. 

B) 4,5 kg.  
C) 96 kg. 
D) 124 kg. 
E) 162 kg. 

 
Q.02-Existe a crença de que o açúcar (sacarose) adicionado ao tanque de 
um automóvel pode danificar o seu motor. Tal crença pressupõe que o 
açúcar seja dissolvido na gasolina e que a mistura resultante seja conduzida 
até o motor. 

 

 
Com base em todas as informações, é INCORRETO afirmar:  
A) Um tanque com 60 litros de gasolina pode conter até 90mg de 

sacarose dissolvida.  
B) Quando 100g de sacarose são adicionados a um tanque com gasolina, 

a maior parte do sólido sobrenada na superfície do líquido.  
C) Sendo um composto constituído de carbono, hidrogênio e oxigênio, a 

sacarose dissolvida pode sofrer combustão no motor, juntamente com 
a gasolina.  

D) Ocorrem interações do tipo ligações de hidrogênio entre moléculas de 
sacarose e de água, o que explica a sua maior solubilidade na água 
que na gasolina.  

E) Embora a solubilidade da sacarose na gasolina seja pequena, 1 litro de 

sua solução neste solvente pode conter mais de 2×10¢© moléculas de 
sacarose dissolvidas. 

 
Q.03- Na Copa do Mundo, a FIFA submeteu os atletas a rigoroso controle 
de dopagem, também adotado pelo comitê dos jogos olímpicos da 

Austrália. Entre as várias substâncias proibidas, está, na classe dos 
estimulantes, a cafeína, caso seja detectada, na urina, em concentração 

superior a 12 g/L. 

 
Essa concentração corresponde a uma solução de cafeína de, 

aproximadamente: 
 (DADOS: C = 12; H = 1; O = 16; N = 14)  
 
A) 6 × 10-8 mol/L  

B) 12 × 10-6 mol/L  
C) 1 × 10-8 mol/L  
D) 1,95 × 10-8 mol/L  
E) 1,95 × 10-6 mol/L 

Q.04-Um dos grandes problemas das navegações do século XVI referia-se à 
limitação de água potável que era possível transportar numa embarcação. 
Imagine uma situação de emergência em que restaram apenas 300 litros (L) 
de água potável (considere-a completamente isenta de eletrólitos). A água 

do mar não é apropriada para o consumo devido à grande concentração de 
NaCl(25g/L), porém o soro fisiológico (10g NaCl/L) é. Se os navegantes 
tivessem conhecimento da composição do soro fisiológico, poderiam usar 
água potável para diluir água do mar de modo a obter o soro e assim 

teriam um volume maior de líquido para beber. 
a) Que volume total de soro seria obtido com a diluição se todos os 300 
litros de água potável fossem usados para este fim?  
b) Considerando-se a presença de 50 pessoas na embarcação e admitindo-

se uma distribuição eqüitativa do soro, quantos gramas de NaCl teriam sido 
ingeridos por cada pessoa?  
c) Uma maneira que os navegadores usavam para obter água potável 
adicional era recolher água de chuva. Considerando-se que a água da chuva 
é originária, em grande parte, da água do mar, como se explica que ela 

possa ser usada como água potável? 
 
 
Q.05-Partindo da condição de que toda solução deve ser eletricamente 

neutra temos que  um litro de uma solução aquosa contém 0,30mol de íons 
Na+ 0,28mol de íons Cl-, 0,10mol de íons SO4

2-  e x mols de íons Fe3+. A 
concentração de íons Fe3+ (em mol/L) presentes nesta solução é  
A) 0,03       B) 0,06       C) 0,08      D) 0,18   

 
Q.06-(DESAFIO) Qual a densidade absoluta ou massa específica do ar 
úmido, a 25 oC e 1 atm,  que apresenta uma umidade relativa (UR) de 60%. 
A umidade relativa representa o percentual da pressão máxima de vapor de 
água naquela temperatura . 

(Dado: considerar a composição volumétrica ou molar do ar sendo 79% de 
N2 e 21% de O2 ). 
  
RESPOSTAS 

Q.01-A Q.02-D Q.03-E Q.05-D 
 
Q.04-  
A) 500 L 

B)  100 g de NaCl / pessoa  
C)  A água do mar evapora. O sal continua dissolvido na água do mar. A 

água da chuva é devida á água existente na atmosfera, praticamente 
isenta de sal. 

  
Q.06-Cálculo da pressão parcial da água no ar úmido.  
UR = (p(H2O)/pv)  
0,60 = (p(H2O)/23,8 mmHg)  
p(H2O) = 14,3 mmHg  

 
Cálculo da pressão da mistura N2 + O2: 760,0 mmHg - 14,3 mmHg = 745,7 
mmHg  
 

Cálculo da fração em mol de N2 
 760,0 mmHg ________ 0, 79  
745,7  mmHg ______ x  
x = 0,77  

 
Cálculo da fração em mol de O2 
 760,0 mmHg ________ 0,21  
745,7  mmHg ______ y  
y = 0,21  
 

Cálculo da fração em mol de H2O  
x(H2O) + 0,77 + 0,21 = 1,00  
x(H2O) = 0,02  
 

Cálculo da massa molar aparente do ar úmido M = x(N2)M(N2) + x(O2) M(O2) 
+ x(H2O) M(H2O)  
M = (0, 77. 28,02 + 0,21. 32,00 + 0,02. 18,02) g/mol  

M = 28,66 g/mol  
 

Cálculo da massa específica ou densidade absoluta do ar úmido  
d = (P M)/(R T) 40  

d = (760 mmHg. 28,66 g/mol)/[62,4 (mmHg. L/K . mol) . 298K]  
d = 1,17 g/L 

 


