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Lista de Exercícios – Tipos de Concentração (Título, Partes por Milhão, 

Fração Molar, Molalidade)  

 

01 - (UDESC SC)  
Uma solução contém 15,0 g de cloreto de sódio dissolvidos em 145 g de água. A fração 
molar do cloreto de sódio é: 

 
a) 0,20 
b) 0,80 
c) 0,048 
d) 0,97 
e) 0,031 

 
02 - (UFRN)     
O cloreto de sódio (NaCl), em solução aquosa, tem múltiplas aplicações, como, por 
exemplo, o soro fisiológico, que consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio 
(NaCl) a 0,092% (m/v) . 

 
Considerando-se a densidade da solução de soro fisiológico igual a 1,0g/mL, a quantidade 
de cloreto de sódio presente em um litro de soro fisiológico é: 

a) 0,0092 g 
b) 9,2 g 
c) 0,092 g 
d) 0,92 g 

 
03 - (UERJ)       

Para o estudo da densidade de alguns materiais, foram consideradas as duas amostras e a 
tabela a seguir. 

 
amostra I: um fio metálico de massa 135,00 g e volume 50,00 cm3 
amostra II: um líquido de massa 7,49 g e volume 10,70 cm3 

 

Substância          Densidade (g/cm3,25oC

octano                            0,70
benzeno                         0,88
sódio                              0,97
ácido sulfúrico               1,84
alumínio                         2,70

 

  

 
 

 

  
 
a) Calcule as densidades dos materiais contidos nas amostras I e II e identifique as substâncias 

que os compõem. 
b) Equacione a reação química completa e balanceada entre o metal mais denso da tabela e o 

ácido sulfúrico, e cite um outro elemento que apresente propriedades químicas semelhantes 
às do metal menos denso dessa tabela.  
 

04 - (UFMS)       
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Existe no mercado um produto denominado “casco de cavalo”, utilizado para tornar as 
unhas mais duras e resistentes; um de seus componentes é o aldeído de menor massa 
molar.  

 
A respeito desse aldeído, é correto afirmar que 

 
01. sua fórmula molecular é CH4O. 
02. a massa de meio mol desse aldeído é igual a 15 g. 
04. sua redução pode produzir uma cetona, enquanto que sua oxidação pode produzir um 

ácido carboxílico. 
08. sua fórmula estrutural é trigonal planar, devido à presença de carbono com hibridação sp2. 
16. esse aldeído apresenta alto ponto de ebulição, devido à presença de ligações de hidrogênio 

entre suas moléculas. 
 

05 - (EFEI SP)       
Um composto tem uma densidade de 8,0 g/mL. Qual a capacidade mínima, dentre os 
abaixo, que um recipiente deve ter para transportar 100 g deste composto? 

a) 100 mL. 
b) 80 mL. 
c) 8 mL. 
d) 20 mL. 

 
06 - (UEL PR)        

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 

 
07 - (UFSM RS)        

Uma solução de 5 litros contendo 100g de Fe2(SO4)3 apresenta normalidade igual a: 
 (massas atômicas:  Fe = 56;   S = 32; O = 16):  

a) 1 
b) 0,3 
c) 1,5 
d) 0,6 
e) 0,2 

 
08 - (IFRS)    
O etanol, um combustível de produção renovável, é adicionado à gasolina, um combustível 
de produção não renovável. Isso porque os motores atuais dos automóveis incorporam 
tecnologias que permitem o seu pleno funcionamento seja com gasolina e/ou etanol. 
Desde 16 de março de 2015, o percentual obrigatório de etanol anidro combustível na 
Gasolina Comum é de 27 % em volume. Já o percentual na Gasolina Premium é de 25 %. 

 
Assinale a alternativa correta. 
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a) O etanol e a gasolina são substâncias orgânicas puras, por isso são utilizadas como 
combustível. 

b) Tanto o etanol, como a gasolina, são utilizados como combustíveis porque suas reações de 
combustão são reações do tipo endotérmicas, ou seja, liberam energia. 

c) A mistura etanol/gasolina na Gasolina Comum é mais concentrada em relação à 
quantidade de gasolina do que na Gasolina Premium. 

d) Com relação ao tipo de função orgânica, o etanol é classificado como um álcool e a 
gasolina é um éster aromático. 

e) O percentual obrigatório de etanol anidro de 27 % em volume na Gasolina Comum 
significa que em cada 100 mL da mistura há 27 mL de etanol e 73 mL de gasolina. 
 
09 - (Mackenzie SP)   

Monóxido de Carbono – perigo à vista 
O monóxido de carbono é um gás incolor e inodoro presente na queima de combustíveis, 
fumaça de cigarros e etc. Quando inalado, compete com o gás oxigênio ao combinar-se 
com a hemoglobina do sangue muito mais facilmente que esse. Assim, as células do corpo 
vão receber quantidade de oxigênio bem menor do que o necessário, pois a hemoglobina 
disponível para o transporte de oxigênio diminui, causando danos à saúde, podendo, até 
mesmo, levar à morte. Em recintos fechados, onde o fumo é liberado, tanto fumantes 
quanto não fumantes sofrem a ação desse gás no organismo. Considere que um fumante, 
em um recinto fechado, tenha ficado exposto das 22h às 6h do dia seguinte, a 450 ppm de 
monóxido de carbono proveniente da fumaça de cigarros. 

 

 
 

Consultando a tabela acima, percebe-se que o efeito desse gás nessa pessoa será 
 

a) a diminuição da atividade cardíaca. 
b) pequena dor de cabeça. 
c) convulsão. 
d) dor de cabeça intensa e náuseas. 
e) a morte. 
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10 - (UFMT)     

Desde o início da Revolução Industrial até os dias de hoje, a concentração do CO2 
atmosférico aumentou de 280 ppm (parte por milhão), aproximadamente, até 375 ppm 
(todas as medidas em volume). Muitos climatologistas têm constatado que esse aumento de 
concentração do CO2 provoca elevação significativa da temperatura média do globo 
terrestre. Nas condições normais de temperatura e pressão (CNTP), o acréscimo ocorrido 
de CO2 atmosférico, em um milhão de litros de ar, corresponde até a 

a) 4,2 mols de CO2. 
b) 95 mols de CO2. 
c) 6,02 × 1023 moléculas de CO2. 
d) 9,50 × 1023 moléculas de CO2. 
e) 9,50 × 1019 moléculas de CO2. 

 
11 - (Mackenzie SP)    
Determine as massas em kg de HNO3 e H2O, respectivamente, que devem ser misturadas 
para preparar 2000 g de solução a 15% de ácido nítrico. 

a) 0,300 e 1,700. 
b) 700 e 300. 
c) 1,700 e 300. 
d) 0,150 e 0,850. 
e) 1,700 e 0,300. 

 
12 - (UEL PR)    
O ácido acético de fórmula molecular H3CCOOH é usado para fabricação do vinagre. Nas 
figuras, a seguir, cada balão volumétrico, A e B, contém um litro de solução deste ácido 
com as concentrações indicadas nos rótulos. Assinale a alternativa que corresponde, 
respectivamente, à concentração do ácido do balão A (em mol L–1) e o número de mol em 
32,0 mL do ácido contido no balão B: 

 
a) 4,5x10–2 mol L–1 e 3,20x10–3 mol 
b) 4,0x10–2 mol L–1 e 0,23x10–3 mol 
c) 2,5x10–1 mol L–1 e 0,20x10–3 mol 
d) 4,5x10–2 mol L–1 e 2,30x10–3 mol 
e) 4,0x10–1 mol L–1 e 3,20x10–3 mol 

 
13 - (UFMS)    
A sacarose é um carboidrato muito solúvel em água; para saturar 0,5 L de água pura (d = 
1,0 g/mL) à temperatura de 20°C, são necessários 1000 g desse açúcar. Qual é, 
aproximadamente, a concentração dessa solução em porcentagem (m/m)? 

a) 50 %. 
b) 25 %. 
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c) 78 %. 
d) 67 %. 
e) 90 %. 

 
14 - (UFU MG)    
A água dos mares e oceanos é parte importante da chamada hidrosfera, onde atua a 
indústria extrativa mineral, devido à quantidade de sais dissolvidos. Essa água não é própria 
para o consumo humano devido ao teor de sais da ordem de 3,4%, em massa. 
Acerca desse assunto, faça o que se pede. 

a) Qual é a massa em quilogramas de sais dissolvidos na utilização de uma tonelada e meia de 
água marinha? 

b) Sabendo-se que existem, aproximadamente, 2,0 gramas de cloreto de sódio (NaCl) em 100 
mL de água do mar, calcule a concentração molar de NaCl na água do mar. 
 
15 - (UNIFESP SP)    
A contaminação de águas e solos por metais pesados tem recebido grande atenção dos 
ambientalistas, devido à toxicidade desses metais ao meio aquático, às plantas, aos animais e 
à vida humana. Dentre os metais pesados há o chumbo, que é um elemento relativamente 
abundante na crosta terrestre, tendo uma concentração ao redor de 20 ppm (partes por 
milhão). Uma amostra de 100 g da crosta terrestre contém um valor médio, em mg de 
chumbo, igual a 

a)  20. 
b)  10. 
c)  5. 
d)  2. 
e)  1. 

 
16 - (UFF RJ)    
Uma solução de ácido sulfúrico 44,0% em peso, apresenta uma densidade igual a 1,3 g.cm–

3. 
Um excesso de Zn é tratado com 15,0 mL da solução do ácido. 
Informe por meio de cálculos: 

a) a massa de ácido sulfúrico existente em 60,0 mL da solução. 
b) o volume de H2(g) liberado nas CNTP. 

 
17 - (UNIFESP SP)    
O índice de gasolina em não-conformidade com as especificações da ANP (Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) é um dado preocupante, já que 
alguns postos estavam vendendo gasolina com mais de 85% de álcool anidro. Todo posto 
de gasolina deve ter um kit para testar a qualidade da gasolina, quando solicitado pelo 
consumidor. Um dos testes mais simples, o “teste da proveta”, disposto na Resolução ANP 
n.º 9, de 7 de março de 2007, é feito com solução aquosa de cloreto de sódio (NaCl), na 
concentração de 10% p/v (100 g de sal para cada litro de água). O teste consiste em 
colocar 50 mL de gasolina numa proveta de 100 mL com tampa, completar o volume com 
50 mL da solução de cloreto de sódio, misturar por meio de 10 inversões e, após 15 
minutos de repouso, fazer a leitura da fase aquosa. O cálculo do teor de álcool é 
determinado pela expressão: 
T = (A × 2) + 1, onde: 
T: teor de álcool na gasolina, e 
A: aumento em volume da camada aquosa (álcool e água). 
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O teste aplicado em uma amostra X de gasolina de um determinado posto indicou o teor 
de 53%. O volume, em mL, da fase aquosa obtida quando o teste foi realizado 
corretamente com a amostra X foi 

 
a) 76. 
b) 53. 
c) 40. 
d) 26. 
e) 24. 

 
18 - (ENEM)    
O álcool hidratado utilizado como combustível veicular é obtido por meio da destilação 
fracionada de soluções aquosas geradas a partir da fermentação de biomassa. Durante a 
destilação, o teor de etanol da mistura é aumentado, até o limite de 96% em massa. 
 
Considere que, em uma usina de produção de etanol, 800 kg de uma mistura etanol/água 
com concentração 20% em massa de etanol foram destilados, sendo obtidos 100 kg de 
álcool hidratado 96% em massa de etanol. A partir desses dados, é correto concluir que a 
destilação em questão gerou um resíduo com uma concentração de etanol em massa 

 
a) de 0%. 
b) de 8,0%. 
c) entre 8,4% e 8,6%. 
d) entre 9,0% e 9,2%. 
e) entre 13% e 14%. 

 
19 - (UFJF MG)  
Para combater a dengue, as secretarias de saúde recomendam que as pessoas reguem vasos 
de plantas com uma solução de água sanitária. Um litro de água sanitária contém 0,35 mol 
de hipoclorito de sódio (NaClO). A porcentagem em massa de hipoclorito de sódio na 
água sanitária, cuja densidade é 1,0 g/mL, é aproximadamente: 

 
a) 35,0. 
b) 3,50. 
c) 26,1. 
d) 7,45. 
e) 2,61. 

 
20 - (UFOP MG)    
Durante uma festa, um convidado ingeriu 5 copos de cerveja e 3 doses de uísque. A cerveja 
contém 5% v/v de etanol e cada copo tem um volume de 0,3 L; o uísque contém 40% v/v 
de etanol e cada dose corresponde a 30 mL. O volume total de etanol ingerido pelo 
convidado durante a festa foi de: 
 

a) 111 mL. 
b) 1,11 L. 
c) 15,9 mL. 
d) 1,59 L. 

 
21 - (UEG GO)  
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Em uma liga metálica de 160 g, o teor de ouro é de 18%, enquanto o restante é prata. A 
quantidade de prata, em gramas, que deve ser retirada dessa liga, a fim de que o teor de 
ouro passe a ser de 32%, é 

 
a) 80. 
b) 70. 
c) 66. 
d) 46. 

 
22 - (UNICAMP SP)    
É muito comum o uso de expressões no diminutivo para tentar “diminuir” a quantidade de 
algo prejudicial à saúde. Se uma pessoa diz que ingeriu 10 latinhas de cerveja (330 mL cada) 
e se compara a outra que ingeriu 6 doses de cachacinha (50 mL cada), pode-se afirmar 
corretamente que, apesar de em ambas as situações haver danos à saúde, a pessoa que 
apresenta maior quantidade de álcool no organismo foi a que ingeriu 

 
a) as latinhas de cerveja, porque o volume ingerido é maior neste caso. 
b) as cachacinhas, porque a relação entre o teor alcoólico e o volume ingerido é maior neste 

caso. 
c) as latinhas de cerveja, porque o produto entre o teor alcoólico e o volume ingerido é maior 

neste caso. 
d) as cachacinhas, porque o teor alcoólico é maior neste caso. 

Dados:  
            teor alcoólico na cerveja = 5 % v/v 
            teor alcoólico na cachaça = 45 % v/v 
 
23 - (FAMEMA SP)    
Considere duas soluções aquosas: uma de soro fisiológico (cloreto de sódio a 0,9% m/V) e 
outra de soro glicosado (glicose a 5% m/V). 

 
a) Qual dessas soluções é melhor condutora elétrica? Justifique sua resposta. 
b) Determine a quantidade, em mol, de moléculas de glicose, C6H12O6, presentes em 100 mL 

de soro glicosado e a quantidade total, em mol, de íons Na+ e Cl– presentes em 100 mL de 
soro fisiológico. 
 
24 - (FAMERP SP)    
A água boricada é uma solução aquosa de ácido bórico, H3BO3, a 3% (m/V). Expressando-
se essa concentração em mg de soluto por mL de solução, obtém-se o valor 

 
a) 30. 
b) 0,3. 
c) 300. 
d) 0,03. 
e) 3. 

 
25 - (UFSC)    
Em abril de 2015, toneladas de carbonato de potássio foram apreendidas em Itapemirim 
(ES). O material, que seria utilizado em uma fábrica de chocolate, poderia estar 
contaminado e provocar danos graves à saúde. A carga estava em um tanque geralmente 
utilizado para transportar combustível e seria levada para a Região Nordeste. O carbonato 
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de potássio é um sólido branco empregado na fabricação de sabão, vidro e porcelana e 
como agente tamponante na produção de hidromel e vinho. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2015/04/ 
toneladas-de-carga-quimica-sao-apreendidas-em-itapemirim-es.html>.  

[Adaptado]. Acesso em: 22 ago. 2015. 
 

Sobre o assunto tratado acima, é CORRETO afirmar que: 
 
01. o carbonato de potássio é um sal básico formado pela reação de neutralização entre o 

carbonato de cálcio e o hidróxido de potássio. 
02. o número de oxidação do átomo de carbono presente no carbonato de potássio é +2. 
04. a fórmula mínima do carbonato de potássio é K2CO3. 
08. o átomo neutro de potássio possui 19 prótons, ao passo que o íon K+ possui 18 elétrons. 
16. o átomo neutro de potássio apresenta dois elétrons na sua camada de valência. 
32. o íon carbonato é monovalente. 
64. para preparar 500 mL de solução aquosa contendo carbonato de potássio 0,0100 mol/L 

são necessários 691 mg de carbonato de potássio. 
 
26 - (UFRGS RS)    
Soluções formadas por constituintes líquidos costumam ter sua concentração expressa em 
porcentagem de volume. Em soluções alcoólicas, essa porcentagem é indicada em ºGL 
(graus Gay-Lussac). No rótulo de um vinho produzido na serra gaúcha, lê-se que o teor de 
álcool (etanol) é de 13 ºGL. 

 
Isso significa que, 

 
a) em 130 mL desse vinho, existem 100 mL de etanol. 
b) em 870 mL desse vinho, existem 100 mL de etanol. 
c) em 870 mL desse vinho, existem 130 mL de etanol. 
d) em 1000 mL desse vinho, existem 130 mL de etanol. 
e) em 1000mL desse vinho, existem 870 mL de etanol. 

 
27 - (ENEM)    

O álcool comercial (solução de etanol) é vendido na concentração de 96% em volume. 
Entretanto, para que possa ser utilizado como desinfetante, deve-se usar uma solução 
alcoólica na concentração de 70%, em volume. Suponha que um hospital recebeu como 
doação um lote de 1 000 litros de álcool comercial a 96% em volume, e pretende trocá-lo 
por um lote de álcool desinfetante. 

 
Para que a quantidade total de etanol seja a mesma nos dois lotes, o volume de álcool a 
70% fornecido na troca deve ser mais próximo de 

 
a) 1 042 L. 
b) 1 371 L. 
c) 1 428 L. 
d) 1 632 L. 
e) 1 700 L. 

 
28 - (FAMECA SP)    
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A concentração de etanol no álcool diluído para uso doméstico é de 46º INPM que 
correspondem a 46 % (em massa). Logo, a quantidade, em mol, de etanol existente em 1 kg 
desse álcool diluído, é 

 
a) 46. 
b) 23. 
c) 18. 
d) 10. 
e) 1. 

 
29 - (UEM PR)    
Quando se experimenta água do mar pela primeira vez, ela parece bastante salgada. Ela 
possui, em média, 3,5% (em massa) de sal marinho em sua composição. Avalia-se que 
existam 50 quadrilhões (50 milhões de vezes um bilhão) de toneladas de sal marinho 
dissolvido na água do mar, ou seja, se toda água do mar desaparecesse, sobraria sobre a 
superfície terrestre uma camada de 150 m de altura de sal marinho. Essa camada seria 
suficiente para aumentar o volume da Terra em 0,007% . Parece pouco, mas lembre-se de 
que a Terra, sem os mares, pode ser aproximada por uma esfera uniforme de 12000 km de 

diâmetro e volume de 91011km3 . Supondo que o sal marinho seja constituído somente 
por cloreto de sódio (NaCl), assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

 

01. Existem 51016 kg de sal na água do mar. 
02. A molalidade de um litro de água do mar é de, aproximadamente, 0,6mol/kg . 
04. O volume da camada de sal que sobraria, após o desaparecimento da água do mar, é de 

6,3107 km3. 

08. O volume de água do mar existente na Terra é de, aproximadamente, 1,41016 L . 
16. Com 25 litros de água do mar, pode-se obter 1 kg de sal marinho. 

 
30 - (UEM PR)    
A recente “lei seca” (Lei 11.705, de 2008) estabelece que quem conduzir veículos 
automotores sob a influência de qualquer concentração alcoólica no sangue (tolerância 
zero) está sujeito à multa e também proíbe a condução do veículo, caso a concentração 
esteja igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Sabendo-se que 
algumas marcas de cerveja indicadas no rótulo como “sem álcool” possuem ainda assim 
0,5% de álcool (título em volume) e considerando as informações I, II, III e IV, que vêm a 
seguir, assinale o que for correto. 

 
I. O indivíduo ingere apenas a cerveja a que se refere o enunciado e que todo álcool ingerido 

estará presente no sangue no momento do teste do bafômetro e nenhum consumo 
metabólico ocorre no corpo; 

II. O termo “álcool” refere-se a etanol, densidade = 0,8 g/cm3; 
III. O volume contido em uma lata de cerveja é 350 mililitros; 
IV. Para descobrir o volume aproximado (em litros) de sangue no corpo humano, basta 

multiplicar seu peso (massa) por 0,07. 
 
01. Após a ingestão de 5 latas da cerveja, um indivíduo de 70 kg, ao passar pelo teste do 

bafômetro, não só será multado como também estará proibido de conduzir o veículo. 
02. Após a ingestão de 10 latas da cerveja, um indivíduo de 150 kg terá concentração de álcool 

no sangue, em porcentagem em volume, menor do que 0,2%. 
04. Após a ingestão de 2 latas da cerveja, um indivíduo terá 7 mL de álcool no sangue. 
08. A massa de álcool em uma lata de cerveja é de 1,75 gramas. 
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16. Em uma lata de cerveja, a concentração em mols por litro de etanol é igual a 10. 
 
31 - (ENEM)    
Analise a figura. 

 

 
Disponível em: http//www.alcoologia.net.  

Acesso em: 15 jul. 2009 (adaptado). 
 
Supondo que seja necessário dar um título para essa figura, a alternativa que melhor 
traduziria o processo representado seria: 

 
a) Concentração média de álcool no sangue ao longo do dia. 
b) Variação da frequência da ingestão de álcool ao longo das horas. 
c) Concentração mínima de álcool no sangue a partir de diferentes dosagens. 
d) Estimativa de tempo necessário para metabolizar diferentes quantidades de álcool. 
e) Representação gráfica da distribuição de frequência de álcool em determinada hora do dia. 

 
32 - (UNIFESP SP)     

Em intervenções cirúrgicas, é comum aplicar uma tintura de iodo na região do corpo onde 
será feita a incisão. A utilização desse produto deve-se à sua ação anti-séptica e bactericida. 
Para 5 litros de etanol, densidade 0,8 g/mL, a massa de iodo sólido, em gramas, que deverá 
ser utilizada para obter uma solução que contém 0,50 mol de I2 para cada quilograma de 
álcool, será de 

a) 635. 
b) 508. 
c) 381. 
d) 254. 
e) 127. 

 
33 - (UERJ)     
A relação entre o volume e a massa de quatro substâncias, A,B,C, e D, está mostrada no 
gráfico. 
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Essas substâncias foram utilizadas para construir quatro cilindros maciços. 
A massa de cada cilindro e a substância que o constitui estão indicadas na tabela abaixo. 
 

 
 

Se os cilindros forem mergulhados totalmente em um mesmo líquido, o empuxo será maior 
sobre o de número: 

a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 

 
34 - (UNAERP SP)     
Nos últimos anos, o gás natural (GNV – gás natural veicular) vem sendo utilizado como 
alternativa mais viável economicamente, sendo que cidades como João Pessoa têm 90% da 
sua frota de táxis circulando com a utilização de GNV, que também é mais viável do ponto 
de vista ambiental. No entanto, o álcool ainda figura como o combustível alternativo mais 
utilizado. A tabela abaixo compara algumas características do gás natural e do álcool 
combustível em condições normais de temperatura e pressão: 
 

 
 

Apesar das vantagens do uso do GNV, sua utilização implica algumas adaptações técnicas, 
pois supondo que o tanque de um automóvel tenha capacidade para armazenar 10 kg de 
gás, terá que ter um volume correspondente de aproximadamente: 

a) 12,5 m3 
b) 8 m3 
c) 50 m3 
d) 10 m3 
e) 7,5 m3 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 35 
  
     
A eficiência na administração oral de um medicamento leva em conta vários parâmetros, 
dentre os quais: o tempo para se atingir a concentração máxima na corrente sangüínea; a 
concentração mínima efetiva (CME), que é a concentração mínima necessária para que o 
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paciente apresente resposta adequada ao medicamento; a quantidade total de medicamento 
no sangue após a sua administração. O diagrama abaixo mostra a variação da concentração 
no sangue (microgramas por mililitro –  g/mL), em função do tempo, para a mesma 

quantidade de um mesmo medicamento em duas formulações diferentes. 

 
 
35 - (UNICAMP SP)     
Aspectos econômicos e de dosagem no uso do medicamento: 

a) Considere que um determinado tratamento deve se prolongar por sete dias, 
independentemente da formulação utilizada (A ou B), e que as cápsulas de ambas as 
formulações têm a mesma quantidade do medicamento, custam o mesmo preço e podem 
ser compradas por unidade. Qual tratamento custaria menos? Explique. 

b) Um paciente que precisa ingerir, por exemplo, 10 mg do medicamento e tem à sua 
disposição comprimidos de 20 mg, simplesmente corta o comprimido ao meio e ingere 
apenas uma metade por vez. Suponha o caso de alguém que precisa ingerir a quantidade de 
10 mg do princípio ativo, mas que tem à sua disposição o medicamento na forma de uma 
solução aquosa na concentração de 20 mg por gota. Como essa pessoa poderia proceder, 
considerando que seja impossível “cortar” uma gota pela metade? 
 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 36 
  
    
O formol, uma solução aquosa de 37% de aldeído fórmico (metanol), é muito utilizado na 
preservação de tecidos animais. 
 
36 - (UDESC SC)     

a) Calcule o número de mols necessário desse aldeído, para preparar 1L de formol, sendo que 
a densidade do metanol nessas condições é de 1,1 g/mL a 25ºC. 
 
Dados: Massas atômicas: C = 12; O = 16; H = 1. 
 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 37 
  
 
A fermentação da sacarose da cana-de-açúcar produz etanol, que entre os combustíveis 
alternativos é o mais viável do ponto de vista econômico e ambiental, principalmente se 
comparado a combustíveis fósseis, etanol obtido do milho e outros. 
Estudos mostram que, para fornecer a mesma quantidade de energia, no ciclo de produção 
e uso do álcool obtido a partir da cana-de-açúcar, a massa de gás carbônico liberada para a 
atmosfera é aproximadamente dez vezes menor do que a emitida no ciclo de produção e 
uso da gasolina. Dos 600 bilhões de litros de combustível, utilizados em 2007 no mundo, 
9% foram de etanol, dos quais 39% foram produzidos pelo Brasil na última safra. 

Revista Veja (adaptado) 
Nota: 
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No ciclo do etanol, consideraram-se as seguintes etapas: 
• plantação, crescimento e colheita da cana. 
• fabricação do etanol e combustão em motores. 
 
37 - (Mackenzie SP)    
Do total de etanol produzido na última safra brasileira, 3 bilhões de litros foram 
exportados. Assim, para o consumo interno, sobraram, dessa safra, aproximadamente 

a) 2,1·1014 litros. 
b) 1,8·1010 litros. 
c) 2,1·1010 litros. 
d) 5,1·1010 litros. 
e) 1,8·1011 litros. 

 
TEXTO: 4 - Comum à questão: 38 
  
 

Gasolina nacional gera mais ozônio, diz estudo da USP 
 

 O ozônio troposférico não é eliminado diretamente pelos escapamentos dos carros. 
Ele resulta de uma reação química entre compostos orgânicos voláteis presentes nos 
combustíveis, óxido nítrico (NO), oxigênio do ar (O2) e a luz solar. Uma gasolina “suja” 
como a paulista, possui 45% em massa de aromáticos, 30% em massa de olefinas e 1 000 
ppm (m/v) de enxofre (S), enquanto que a gasolina “limpa”, como a californiana, possui 
22% em massa de aromáticos, 4% em massa de olefinas e 15 ppm (m/v) de enxofre. Essas 
quantidades fazem com que a concentração de ozônio em São Paulo ultrapasse os limites 
permitidos pela legislação, causando vários problemas de saúde na população, como, por 
exemplo, prejudicando a respiração. 

(Adaptado de Folha de S. Paulo. Ciência. 31/08/2008. A26) 
 
38 - (PUC Camp SP)  
A diferença no teor de enxofre entre os combustíveis californiano e paulista também é 
grande: de 15 ppm para 1 000 ppm, respectivamente. A unidade ppm, partes por milhão, 
pode ser representada, no sistema internacional de unidades, SI, por 

 
a) mg/m3 
b) mg/cm3 
c) g/m3 
d) g/L 
e) kg/L 

 
TEXTO: 5 - Comum à questão: 39 
  
 

O leite de caixinha e a saúde pública 
 

 O escândalo do leite ganhou as manchetes dos jornais por conta das fraudes 
praticadas na produção do leite longa vida. Para se ter uma idéia, a adulteração envolve a 
adição de 8% em massa de compostos diversos, como água oxigenada, soda cáustica, ácido 
cítrico, citrato de sódio, sal e açúcar. A seguir, estão algumas dessas práticas: 

  Soro de queijo  é um subproduto da fabricação de diferentes tipos de queijo, 
obtido após a coagulação e precipitação da caseína. Nos países desenvolvidos, esse 
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subproduto é desidratado e comercializado como soro em pó. No Brasil, é comercializado 
na forma líquida, sendo utilizado para fraudar o leite. 

  Soda cáustica  o leite apresenta uma acidez de 1,5 g/L a 1,8 g/L, expressa em 
ácido lático. Um leite ácido é impróprio para o tratamento térmico. Assim, num leite ácido 
é adicionado NaOH, soda cáustica, para regular a acidez. 

  Coliformes fecais  a determinação da população de coliformes fecais é utilizada 
como indicativo do grau de higiene do sistema de produção de produtos alimentícios. No 
caso do leite, a presença desses microorganismos produziriam rapidamente ácidos 
orgânicos e gás. Como conseqüência, seriam observados uma queda brusca de pH e 
estufamento precoce da embalagem. 

(Adaptado de Ismael de Mancilha. Jornal da USP. 3 a 9/12/2007. p2) 
 
39 - (PUC Camp SP)  
Considerando uma produção diária de leite de 2,5x104 L, os 8% em massa da adulteração, 
correspondem a uma massa, em quilogramas, de aditivos, aproximadamente igual a 

 

a) 2,1  103 

b) 2,5  104 

c) 3,5  105 

d) 6,0  105 

e) 1,3  106 
 
TEXTO: 6 - Comum à questão: 40 
  
   

O caxiri é uma tradicional bebida alcoólica fermentada indígena produzida pelos índios 
(Juruna) Yudjá, habitantes do Parque Indígena do Xingu, localizado no estado do Mato 
Grosso. Essa bebida é preparada à base de mandioca e batata-doce, e é originalmente 
fermentada por micro-organismos que estão presentes nas matérias-primas utilizadas para a 
sua produção. (...) Observando-se as alterações físico-químicas durante a fermentação, 
pode-se notar uma progressiva variação de pH de 4,76 para 3,15. O etanol foi o metabólito 
da fermentação produzido em maior quantidade, apresentando concentração, ao final do 
processo fermentativo, de 83,9 g/L da bebida. (...) 

(http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4765. Adaptado) 
 
40 - (UFSCAR SP)    
A porcentagem de etanol, m/V, presente nessa bebida, é de, aproximadamente, 

 
a) 2,25% 
b) 6,42% 
c) 8,39% 
d) 20,1% 
e) 80,7% 
 
GABARITO 

 
1) Gab: E  
 
2) Gab: D 
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3) Gab: 
a) amostra I: 2,70 g/cm3 , alumínio. 
     amostra II: 0,70 g/cm3, octano. 

b) 2 Al + 3 H2SO4   Al2(SO4) + 3 H2 
Qualquer outro elemento da mesma família do sódio, ou seja, Li, K, Rb, Cs ou Fr. 
 
4) Gab: 10 
 
5) Gab: D 
 
6) Gab: C 
 
7) Gab: B 
 

8) Gab: E 
 

9) Gab: C 
 
10) Gab: A 

 
11) Gab: A 
 
12) Gab: E 

 
13) Gab: D 

 
14) Gab:  
a) x = 51 Kg de sais dissolvidos. 
b) [NaCl] = 0,34 mol/L 
 
15) Gab:D 

 
16) Gab:  

H2SO4 – 44%p – d = 1.3 g/cm3  
a) Massa de ácido sulfúrico 

d = m/V = 1.3 g/cm3 = 100 de solução/V(cm3)   77.0 cm3   77.0 mL 
44.0 g do soluto 77.0 mL de solução 
Y 60.0 mL 
Y = 34.3 mL   34.0 L 

b) Volume de H2 liberado nas CNTP 
44.0 g do soluto 77.0 mL de solução 
Y 15.0 mL 

 Y = 8.57 mL   8.6 L 
 1 mol do ácido 98.0 g 
 X 8.6 g 
 X = 0.08 mol 
 1.0 mol 22.4 L nas CNTP 
 0.08 mol x 
 X   1.8 L 

 
17) Gab: A 
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18) Gab: D 

 
19) Gab: E 

 
20) Gab: A 

 
21) Gab: B 

 
22) Gab: C 

 
23) Gab:  
a) O soro fisiológico é uma solução eletrolítica, pois seu soluto NaCl, em água, sofre 

dissociação, originando uma solução iônica. 
O soro glicosado é uma solução não eletrolítica, pois seu soluto, C6H12O6, em água, não se 
ioniza, originando uma solução molecular. 

b) 0,027 mol de moléculas C6H12O6  
0,030 mol de íons 
 

24) Gab: A 
 

25) Gab: 76 
 

26) Gab: D 
 

27) Gab: B 
 

28) Gab: D 
 

29) Gab: 06 
 

30) Gab: 03 
 

31) Gab: C 
 

32) Gab: B 
 

33) Gab: B 
 
34) Gab: A 

 
35) Gab:  
a) O medicamento com formulação B deve ser tomado a cada 8 horas e o de formulação A, a 

cada 6 horas. Desse modo, a formulação B seria mais econômica, pois o número de 
comprimidos ingeridos por dia émenor . 
Formulação A: 4 comprimidos/dia. 
Formulação B: 3 comprimidos/dia. 

b) O paciente deverá diluir 1 gota do medicamento numa certa quantidade de água e tomar 
metade do volume. Desse modo, ele estará ingerindo 10 mg do princípio ativo. 
 

36) Gab:  



www.youtube.com/quifacil 
 

a)  13,57 mol 
 

37) Gab: B 
 

38) Gab:C 
 

39) Gab: A 
 

40) Gab: C 
 

  


