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Lista de Exercícios – Relações entre os Tipos de Concentração 

 

01 - (UEA AM)    
Considere as seguintes informações, obtidas de um rótulo de água mineral da cidade de 
Porto Seguro (BA): 

 
nitrato --------------1,45 mg/L 
pH a 25 ºC-------- 4,51 

 
Sabendo que 1 g = 103 mg e que a massa molar do íon nitrato é igual a 62 g/mol, é correto 
afirmar que a concentração de íons nitrato, em mol/L, nessa água mineral é próxima de 
 

a) 2,3   10–5. 
b) 6,2   10–5. 
c) 2,3   10–3. 
d) 2,3   105. 
e) 6,2   105. 

 
02 - (UNIFOR CE)    
O sabor azedo característico do vinagre deve-se à presença do ácido acético, CH3COOH, 
um ácido fraco, produzido principalmente pela fermentação do vinho. Para quantificar a 
presença deste ácido, 10,0 mL de uma amostra de vinagre foram neutralizados com 25,0 
mL de uma solução de NaOH 0,1 mol/L. A concentração do ácido acético no vinagre, em 
gramas por litro, será aproximadamente de 

 
a) 0,015 g/L. 
b) 0,15 g/L. 
c) 1,5 g/L. 
d) 15,0 g/L. 
e) 150 g/L. 

 
03 - (UECE)    
No rótulo de um frasco de ácido clorídrico, está escrito que a sua concentração é de 30% e 
sua densidade é 1,20 g/ml. Para obter uma concentração de 20%, a massa de água a ser 
adicionada será de  

 
a) 360 g.  
b) 480 g.  
c) 540 g.  
d) 600 g.  

 
04 - (UEMS )    
O ácido muriático vendido em casas de materiais de construção é uma solução aquosa de 
ácido clorídrico 12 mol/Litro. Logo, sua concentração em grama/Litro é: 

a) 0,33 
b) 0,44 
c) 3,3 
d) 44 
e) 438 

 



www.youtube.com/quifacil 
 

05 - (Mackenzie SP)    
Estudo realizado pela Faculdade de Odontologia da USP de Bauru encontrou em águas 
engarrafadas, comercializadas na cidade de São Paulo, níveis de flúor acima do permitido 
pela lei. 
Se consumido em grande quantidade, o flúor provoca desde manchas até buracos nos 
dentes. A concentração máxima de íons fluoreto na água para beber é de 4,2·10–5 mol/L, 
quantidade essa que corresponde aproximadamente a 
Dado: massa molar do flúor: 19 g/mol 

a) 4,2·10–2 mg/L. 
b) 2,2·10–2 mg/L. 
c) 1,6·10–1 mg/L. 
d) 1,9·10–4 mg/L. 
e) 8,0·10–1 mg/L. 

 
06 - (UFPE)    
O potássio exerce importante ação na manutenção do equilíbrio homeostático do ser 
humano. A diminuição ou o aumento de sua concentração no sangue pode causar graves 
efeitos no sistema neuromuscular. Sabendo-se que a concentração média de potássio no 
soro sangüíneo é de cerca de 0,195g/L, determine a concentração molar (molaridade) do 
potássio no sangue. (Dados: massa molar do Potássio = 39g)) 

a) 0,001 mol/L 
b) 0,005 mol/L 
c) 0,195 mol/L 
d) 0,390 mol/L 
e) 0,760 mol/L 

 
07 - (PUC MG)     

Na análise química de um suco de laranja, determinou-se uma concentração de ácido 
ascórbico (C6H8O6) igual a 264 mg/L. Nesse suco, a concentração de ácido ascórbico, em 
mol/L, é igual a: 

a) 3,0  x 10–2 
b) 3,0  x 10–3 
c) 1,5  x 10–2 
d) 1,5  x 10–3 

 
08 - (UFTM MG)        

Um dos constituintes do cálculo renal é o oxalato de cálcio (CaC2O4), que pode ser 
encontrado nas folhas de espinafre. 

A quantidade de matéria, em molL–1, desse composto presente numa solução de 
concentração igual a 25,6 g.L–1 é: 
Dado: massa molar do CaC2O4 = 128 g.mol–1  

a) 2  10–2. 

b) 2  10–1. 

c) 2  101. 

d) 5  100. 

e) 5  101. 
 

09 - (ITA SP)        
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A 20 ºC uma solução aquosa de hidróxido de sódio tem uma densidade de 1,04 g/cm3 e é 
0,946 molar em NaOH. A quantidade e a massa de hidróxido de sódio  presentes em 50,0 

cm3 dessa solução são, respectivamente: 
a) (0,946 . 50,0) milimol  ;   (0,946 . 50,0  .  40,0) miligrama 
b) (50,0 . 1,04 / 40,0) mol  ;  (50,0 . 1,04) grama 
c) (50,0 . 1,04 / 40,0) mol  ;  (50,0 . 1,04) miligrama 
d) (0,946 . 50,0) milimol  ;  (50,0 . 1,04) miligrama 
e) (0,946 . 50) mol ; (0,946 . 50,0 . 40,0) grama 

 
10 - (Mackenzie SP)    
A composição química de uma água mineral encontra-se detalhada conforme informações 
extraídas de seu respectivo rótulo. 

 

 
 

Analisando os valores tabelados, assinale a alternativa que representa corretamente a 
fórmula dos cátions e ânions, respectivamente, que se encontram em maior quantidade em 
mols, em 1 L dessa água mineral. 

 
Dados: massa molar (g.mol–1) H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 
24,5, S = 32, Cl = 35,5, K = 39, Ca = 40, Sr = 87,5, Ba = 137 

 
a) Na+ e HCO3

–. 
b) Na+ e NO3

–. 
c) K+ e NO3

–. 
d) K+ e HCO3

–. 
e) K+ e Cl–. 

 
11 - (IFBA)    
Problemas e suspeitas vêm abalando o mercado do leite longa vida há alguns anos. 
Adulterações com formol, álcool etílico, água oxigenada e até soda cáustica no passado não 

saem da cabeça do consumidor precavido. Supondo que a concentrac    o do contaminante 

formol (CH2                  -                  cerca de 3,0 g por 100 mL do leite. Qual 

será a concentrac   o em mol de formol por litro de leite? 
 
a) 100,0 mol/L 
b) 10,0 mol/L 
c) 5,0 mol/L 
d) 3,0 mol/L 
e) 1,0 mol/L 

 
12 - (UNIFOR CE)    
O soro fisiológico é uma solução isotônica quando comparado aos líquidos corporais, que 
apresenta 0,9% em massa, de NaCl em água destilada, em outras palavras, em cada 100 mL 
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de água encontram-se dissolvidos 0,9 gramas do sal. A concentração do NaCl em mol/L 
nesta solução será de, aproximadamente: 
Massa molar em g mol–1 Cl =35,5 e Na = 23,0 

 
a) 0,0015 
b) 0,015 
c) 0,15 
d) 1,5 
e) 15,0 

 
13 - (UDESC SC)    
Considere a determinação da capacidade antiácida de um medicamento cujo princípio ativo 
é carbonato de sódio, que pode ser feita pela reação com ácido clorídrico. Um comprimido 
de 1,8656 g foi triturado e dissolvido em água, necessitando de 22,00 mL de HCl 0,4000 
mol L–1 para ser completamente neutralizado. Assinale a alternativa que corresponde à 
porcentagem em massa de carbonato de sódio no comprimido. 

 
a) 12,50 % 
b) 19,57 % 
c) 25,00 % 
d) 14,15 % 
e) 50,00 % 

 
14 - (Mackenzie SP)    
Uma solução aquosa de ácido sulfúrico, com densidade igual a 1,400 g mL–1, apresenta 
70% em massa de soluto. A concentração, expressa em mol por litro, para essa solução será 
igual a 
Dado: massa molar (g mol–1) H = 1, O = 16 e S = 32. 

 
a) 8 mol L–1. 
b) 9 mol L–1. 
c) 10 mol L–1. 
d) 11 mol L–1. 
e) 12 mol L–1. 

 
15 - (UECE)    
O brometo de hidrogênio é um gás tóxico, causador de queimaduras, pneumonia química e 
edema pulmonar, mas é matéria prima para a fabricação de outros brometos de larga 
aplicação na indústria farmacêutica. Ele é obtido industrialmente através de uma reação de 
brometo de sódio com ácido fosfórico. Se em uma reação forem utilizados 1.750 g de 
ácido, cujo grau de pureza é 30% e a massa específica é 1,20 g/ml, o volume de ácido 
fosfórico a ser empregado será, aproximadamente,  

 
a) 0,44 L.  
b) 1,32 L.  
c) 2,64 L.  
d) 4,86 L.  

 
16 - (IFPE)    
Etanol ou álcool etílico se referem à mesma substância: um composto orgânico de fórmula 
C2H6O. O álcool combustível, as bebidas alcoólicas, produtos de limpeza, tintas e qualquer 
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outro produto que contenha o composto utilizam o mesmo álcool, obtido por fermentação 
do açúcar ou síntese em laboratório. As diferenças ocorrem na destilação, utilizada em 
algumas aplicações do álcool, e nos processos de pós-produção do produto. Considerando 
a densidade do etanol anidro igual a 0,8 g/mL, assinale a alternativa que indica a quantidade 
de matéria (mol) encontrado em 500 mL de álcool anidro . Dados: massa molar em g/mol 
C = 12; H = 1 e O = 16 

 
a) 2,3 
b) 4,6 
c) 6,7 
d) 9,6 
e) 8,7 

 
17 - (PUC Camp SP)    
O suor contém de 0,69 a 1,38 g/L de íons sódio e de 0,31 a 0,59 g/L de íons potássio. O 
número de íons sódio, em relação aos de íons potássio na concentração máxima desses 
íons no suor, está na proporção de 
 
Dados: 
Massas molares (g/mol) 
Na = 23; 
K = 39. 

 
a) 1 : 1 
b) 2 : 1 
c) 4 : 1 
d) 1 : 2 
e) 1 : 4 

 
18 - (UNITAU SP)    
A legislação brasileira estabelece 4% em massa para o teor mínimo de ácido acético (ácido 
etanóico) no vinagre. Qual é a concentração molar do ácido acético no vinagre, segundo a 
concentração mínima exigida por lei? 
Dados: 
Massas molares (g.mol–1): C=12; H = 1; O = 16. 
Densidade do vinagre: 1,0 g/cm3. 

 
a) 1,50 mol/L 
b) 0,67 mol/L 
c) 0,15 mol/L 
d) 0,06 mol/L 
e) 0,10 mol/L 

 
19 - (PUC RS)    
Analise as concentrações dos íons abaixo, que estão expressas, em mmol/L, no rótulo de 
uma amostra de leite. 

 
1 – Potássio (K+) = 35,3  
2 – Sódio (Na+) = 25,2  
3 – Cálcio (Ca2+) = 30,1 
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A ordem crescente das concentrações dos íons presentes no leite, em mg/L, é  
 
a) 1, 2, 3  
b) 1, 3, 2  
c) 2, 1, 3  
d) 2, 3, 1  
e) 3, 1, 2 

 
20 - (Unimontes MG)    
A densidade é uma propriedade física muito utilizada na caracterização das substâncias, 
principalmente nas misturas. Nesse caso, a densidade depende da proporção dos 
constituintes da mistura. Sabe-se que a densidade de uma solução de KCl em água, 5,00% 
em massa, é 1,053 g/mL. A partir desses dados, podemos afirmar que a concentração 
mol/L do KCl nessa solução é de, aproximadamente: 
Dados: M(KCl) = 74,55 g/mol. 

 
a) 0,503 
b) 0,706 
c) 1,423 
d) 1,053 
e) 5,053 

 
21 - (UDESC SC)    
Suponha que um analista químico precise preparar 500 mL de uma solução de amônia de 
concentração 0,250 mol L–1. Ele dispõe de uma solução estoque cuja porcentagem em 
massa e densidade é de 28,0% e de 0,90 g mL–1, respectivamente. Assinale a alternativa que 
contém o volume da solução estoque que o analista deve utilizar para preparar a solução 
desejada. 

 
a) 7,6 mL 
b) 14,8 mL 
c) 2,1 mL 
d) 12,6 mL 
e) 8,4 mL 

 
22 - (UFG GO)    
O monitoramento da concentração de glicose (C6H12O6) plasmática é um exame clínico 
importante na medicina preventiva, sendo o diagnóstico considerado normoglicêmico 
(regular) quando os valores da concentração encontram-se entre 70 e 100 mg/dL. Os 
exames de dois pacientes confirmaram a concentração de glicose em 1,8x10–3 mol/L 
(paciente 1) e 5,4x10–3 mol/L (paciente 2). Diante destas informações, o diagnóstico dos 
pacientes 1 e 2 indica, respectivamente, um quadro 

 
a) hipoglicêmico e hiperglicêmico. 
b) hipoglicêmico e normoglicêmico. 
c) normoglicêmico e hiperglicêmico. 
d) normoglicêmico e hipoglicêmico. 
e) hiperglicêmico e hipoglicêmico. 

 
23 - (UFJF MG)    
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São duas as unidades usadas para expressar a concentração das soluções alcoólicas 
comerciais. Uma delas é o grau Gay Lussac (°GL), fração em volume ou percentual em 
volume (%v/v), e a outra é o Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM), que é a 
fração ou percentual em massa ou em peso (%p/p). A atividade antimicrobiana das 
soluções alcoólicas está condicionada à sua concentração. O álcool 70 (álcool etílico, 
C2H5OH, 70° INPM) é usado como desinfetante, pois, nessa concentração, o álcool não 
desidrata a parede celular do micro-organismo, podendo penetrar seu interior onde irá 
desnaturar proteínas. De acordo com essas informações, responda: 

 
a) Calcule a concentração do álcool 70 (d = 0,87 g.mL–1), em mol.L–1? 
b) Calcule o volume do álcool comercial 92,8° INPM que deve ser usado para preparar 1,0 L 

de álcool 70? 
c) A inflamabilidade do álcool etílico está relacionada com a sua queima na presença de 

oxigênio, e a possibilidade de explosão com o volume de gás liberado. Calcule o volume de 
gás carbônico, nas CNTP, liberado na queima de 1,0 L de álcool etílico puro (d = 0,79 
g.mL–1)? 

d) A que propriedade pode ser atribuído o fato de que água e álcool etílico são miscíveis? 
 
24 - (UFTM MG)    

Uma solução aquosa de carbonato de sódio, concentração 1,27 molL–1 e densidade 1,124 

kgL–1, pode ser empregada como alcalinizante em estações de tratamento de água (ETAs). 
Dada a massa molar do Na2CO3 = 106 g·mol–1, o valor aproximado do teor percentual em 
massa de Na2CO3 dessa solução é 

 
a) 10. 
b) 16. 
c) 14. 
d) 8. 
e) 12. 

 
25 - (Unioeste PR)    
Atualmente, encontra-se no mercado álcool grau 46º INPM. Esta medida baseia-se na 
porcentagem, em massa, de álcool presente na mistura. Para a mesma, pode-se afirmar que 
as concentrações de água e álcool, em mol L–1, estão apresentadas respectivamente abaixo. 
Para efeito de cálculos, considere a densidade da solução acima igual a 1,0 g/mL. 

 
a) 30 mol L–1e 46 mol L–1 
b) 30 mol L–1 e 10 mol L–1 
c) 54 mol L–1e 46 mol L–1 
d) 46 mol L–1 e 54 mol L–1 
e) 4,6 mol L–1 e 5,4 mol L–1 

 
26 - (UEM PR)    
É recomendado que o limite máximo de ingestão diária de cafeína por pessoa seja de 5 
mg/kg de peso corporal. Sabendo que uma xícara de 50 mL de café contém 60 mg de 
cafeína e que uma lata de 250 mL de energético contém 350 mg de cafeína, assinale o que 
for correto. 
Dados: massa molar da cafeína = 194 g/mol. 

 
01. A concentração de cafeína em um litro de café é de 1,2 g/L. 
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02. Ao consumir uma lata de energético, uma pessoa ingere aproximadamente seis vezes a 
quantidade de cafeína que contém uma xícara de café. 

04. A adição de uma lata de energético em um copo com 100 mL de água produz uma solução 
com concentração de cafeína de 3,5 g/L. 

08. A concentração de cafeína em um litro de energético é aproximadamente 7,2 x 10–3 mol/L. 
16. É recomendado que uma pessoa de 75 kg ingira, no máximo, duas latas de energético por 

dia. 
 
27 - (ENEM)    
O soro fisiológico é uma solução aquosa de cloreto de sódio (NaCl) comumente utilizada 
para higienização ocular, nasal, de ferimentos e de lentes de contato. Sua concentração é 
0,90% em massa e densidade igual a 1,00 g/mL. 

 
Qual massa de NaCl, em grama, deverá ser adicionada à água para preparar 500 mL desse 
soro? 

 
a) 0,45 
b) 0,90 
c) 4,50 
d) 9,00 
e) 45,00 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 28 
  
 

Glutaraldeído (OHC–CH2–CH2–CH2 –CHO, massa molar = 100 gmol–1) é um potente 
bactericida utilizado em hospitais para desinfecção de diferentes materiais, inclusive em 
salas de cirurgias. Essa substância é empregada para tal finalidade sob forma de solução 
aquosa de concentração igual a 2 g/100 mL. 
 
28 - (UNCISAL)    
A concentração em mol/L dessa solução é, portanto, igual a 

 
a) 0,1. 
b) 0,2. 
c) 0,3. 
d) 0,4. 
e) 0,5. 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 29 
  
   

Pesquisa desenvolvida pela Universidade de Lisboa avalia o potencial cosmético do óleo 
proveniente da borra do café e dos grãos de café verde para o desenvolvimento de uma 
nova geração de filtros solares. A adição de dois tipos de partículas distintas se mostrou 
benéfica, tendo sido desenvolvido um sistema que garantiu um fator de proteção solar 
elevado, proteção UVA (conferida pelo ZnO) e UVB (conferida pelo TiO2). Essas 
partículas (ZnO e TiO2) foram usadas como filtros solares físicos e agentes estabilizadores 
da emulsão, sendo previamente dispersas no óleo. 

(Jornal Unesp, outubro de 2016. Adaptado.) 
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29 - (UEFS BA)    
Sabendo que a solubilidade em água do ZnO é 1,6  10–3 g/L, a 29 ºC, a quantidade total de 
íons para cada litro de solução saturada dessa substância, a 29 ºC, é de aproximadamente 

 
a) 1,6 10–3 mol. 
b) 4,0 10–5 mol. 
c) 4,0 10–3 mol. 
d) 1,6 10–5 mol. 
e) 1,6 10–6 mol. 
 
GABARITO 

 
1) Gab: A 

 
2) Gab: D 

 
3) Gab: D 

 
4) Gab: E 

 
5) Gab: E 

 
6) Gab: B 
 
7) Gab: D 
 
8) Gab: B 
 
9) Gab: A      

 
10) Gab: A 

 
11) Gab: E 

 
12) Gab: C 

 
13) Gab: C 

 
14) Gab: C 

 
15) Gab: A 

 
16) Gab: E 

 
17) Gab: C 

 
18) Gab: B 

 
19) Gab: D 

 
20) Gab: B 
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21) Gab: E 

 
22) Gab: B 

 
23) Gab:  
a) C = 13,2 mol.L–1 
b) V1 = 754 mL ou 0,754 L 
c) X = 769,4 mL CO2  
d) Porque ambas as substâncias são polares OU devido às ligações de hidrogênio formadas 

entre elas. 
 

24) Gab: E 
 

25) Gab: B 
 

26) Gab: 11 
 

27) Gab: C 
 
28) Gab: B 

 
29) Gab: B 

 

  


