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Lista de Exercícios – Diluição de Soluções 

 

01 - (UEG GO)    
Uma solução estoque de hidróxido de sódio foi preparada pela dissolução de 4 g do soluto 
em água, obtendo-se ao final 100 mL e, posteriormente, determinado volume foi diluído 
para 250 mL obtendo-se uma nova solução de concentração igual a 0,15 mol.L–1. 
O volume diluído, em mL, da solução estoque, é aproximadamente 

 
a) 26 
b) 37 
c) 50 
d) 75 

 
02 - (UFRN)  
Num laboratório de química, o estoque de reagentes disponível pode ser formado por 
soluções concentradas. Partir-se de uma solução concentrada para se obter uma solução 
diluída é um procedimento de rotina em laboratório Na preparação de uma solução diluída, 
com base em uma mais concentrada, retira-se um volume de solução concentrada de 
hidróxido de sódio (NaOH) 1 mol/L para se preparar 500 mL de uma solução diluída de 
0,2 mol/L.  

 
Se C1V1 = C2V2, o volume inicial de solução de NaOH 1 mol/L retirado para se obter a 
solução diluída corresponderá a: 
 

a) 40 mL 
b) 200 mL 
c) 125 mL 
d) 100 mL 

 
03 - (FURG RS)    
Quantos mililitros de água deverão ser adicionados a 100mL de uma solução de NaOH 
0,2M, para que a solução tenha concentração resultante de 0,05M? 

a) 100mL. 
b) 400mL. 
c) 30mL. 
d) 40mL. 
e) 300mL. 

 
04 - (UFRRJ)         

Tem-se 50 mL de solução 0,1 M de Nitrato de Prata (AgNO3). Ao se adicionar 150 mL de 
água destilada à solução, esta passará a ter a concentração de 

a) 0,5 M. 
b) 0,2 M. 
c) 0,025 M. 
d) 0,01 M. 
e) 0,033 M.  
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05 - (UESPI)        
Na preparação de 200 mL de uma solução aquosa 1M de ácido clorídrico, um estudante 
dispõe de uma solução aquosa 5M desse ácido. Qual o volume da solução inicial que será 
utilizado? 

a) 4 mL 
b) 20 mL 
c) 40 mL 
d) 100 mL 
e) 150 mL 

 
06 - (UNIUBE MG)        

O volume de água destilada necessário para diluir 50 mL de uma solução aquosa de H2SO4 
a 5,0 mol/L, até torná-la 2,0 mol/L, é de 

a) 25 mL 
b) 75 mL 
c) 50 mL 
d) 125 mL 

 
07 - (UEM PR)        

Uma solução aquosa apresentando 10 x 10-2 mol/L de um determinado sal x foi submetida 
ao aquecimento. O aquecimento foi interrompido quando restavam 20 mL da solução com 
concentração de 0,4 mol/L. Qual o volume da solução inicial em mililitros? 
 

08 - (PUC PR)     
Tem-se 60 mL de solução 2 mol/L de CaCl2. Acrescentam-se 540 mL de água a essa 
solução. 
Qual a nova concentração em mol/L de íons cloreto? 

a) 0,6 mol/L 
b) 0,2 mol/L 
c) 0,4 mol/L 
d) 0,5 mol/L 
e) 1 mol/L 

 
09 - (UERJ)     
Uma suspensão de células animais em um meio isotônico adequado apresenta volume igual 
a 1 L e concentração total de íons sódio igual a 3,68 g/L. 
A esse sistema foram acrescentados 3 L de água destilada. 
Após o processo de diluição, a concentração total de íons sódio, em milimol/L, é de: 

a) 13,0 
b) 16,0 
c) 23,0 
d) 40,0 

 
10 - (UERJ)     
Um medicamento, para ser administrado a um paciente, deve ser preparado como uma 
solução aquosa de concentração igual a 5%, em massa, de soluto. Dispondo-se do mesmo 
medicamento em uma solução duas vezes mais concentrada, esta deve ser diluída com 
água, até atingir o percentual desejado. 
As massas de água na solução mais concentrada, e naquela obtida após a diluição, 
apresentam a seguinte razão: 

a) 
7

5
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b) 
9

5  

c) 
19

9  

d) 
15

7  

 
11 - (UFRRJ)    
Antigamente, o açúcar era um produto de preço elevado e utilizado quase exclusivamente 
como medicamento calmante. No século XVIII, com a expansão das lavouras de cana-de-
açúcar, esse cenário mudou. Hoje, a sacarose é acessível à maior parte da população, sendo 
utilizada no preparo de alimentos e bebidas. Um suco de fruta concentrado de determinada 
marca foi adoçado com 3,42 g de açúcar (sacarose: C12H22O11) em 200 mL de solução. Com 
este suco, foi preparado um refresco, adicionando-se mais 800 mL de água.  
 
A concentração em mol/L de sacarose no suco e a concentração em g/L de sacarose no 
refresco são, respectivamente: 

a) 0,05 mol/L e 34,2 g/L. 
b) 0,05 mol/L e 3,42 g/L. 
c) 0,5 mol/L e 3,42 g/L. 
d) 0,5 mol/L e 34,2 g/L. 
e) 0,05 mol/L e 342 g/L. 

 
12 - (UNIFESP SP)    
No mês de maio de 2007, o governo federal lançou a Política Nacional sobre Álcool. A 
ação mais polêmica consiste na limitação da publicidade de bebidas alcoólicas nos meios de 
comunicação. Pelo texto do decreto, serão consideradas alcoólicas as bebidas com teor de 
álcool a partir de 0,5 ºGL. A concentração de etanol nas bebidas é expressa pela escala 
centesimal Gay Lussac (ºGL), que indica a percentagem em volume de etanol presente em 
uma solução. Pela nova Política, a bebida alcoólica mais consumida no país, a cerveja, 
sofreria restrições na sua publicidade. Para que não sofra as limitações da legislação, o 
preparo de uma nova bebida, a partir da diluição de uma dose de 300 mL de uma cerveja 
que apresenta teor alcoólico 4 ºGL, deverá apresentar um volume final, em L, acima de 

 
a) 1,0. 
b) 1,4. 
c) 1,8. 
d) 2,0. 
e) 2,4. 

 
13 - (UFMS)    
O volume de HCl concentrado (12 mol/L), necessário para preparar 500 mL de solução 
aquosa de HCl de concentração 0,06 mol/L, é igual a 

 
a) 2,5 mL. 
b) 4,0 mL. 
c) 5,0 mL. 
d) 8,0 mL. 
e) 10,0 mL. 

 
14 - (UNIFOR CE)    
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Um farmacêutico precisa preparar com exatidão 1,0 L de solução de glicose de 
concentração 5,0 g/L. Partindo de uma solução estoque de concentração 50,0 g/L, ele deve 
medir 

 
a) 100,0 mL da solução estoque e adicionar 1,0 L de água destilada. 
b) 10,0 mL da solução estoque e adicionar 1,0 L de água destilada. 
c) 1,0 mL da solução estoque e adicionar água destilada até completar 1,0 L. 
d) 10,0 mL da solução estoque e adicionar água destilada até completar 1,0 L. 
e) 100,0 mL da solução estoque e adicionar água destilada até completar 1,0 L. 

 
15 - (UEMG)  
O dicromato de potássio, K2Cr2O7, é um sal alaranjado muito solúvel em água.  O quadro, 
a seguir, apresenta a massa de dicromato de potássio e o volume de quatro soluções 
aquosas desse sal. 

 

4006IV

1006III

6003II

1003I

(mL) solução da Volume(g) OCrK de MassaSolução 722

 

 
Sobre essas quatro soluções, mostradas no quadro, é CORRETO afirmar que 
 

a) a solução I é a mais diluída. 
b) a solução III é mais concentrada do que a II. 
c) a concentração da solução II é 0,005 g/L. 
d) a concentração de IV é 4 vezes maior do que a III. 

 
16 - (UEMG)    
Um desodorante vendido comercialmente nas farmácias traz a seguinte descrição do 
produto:  

 
“Lysoform Primo Plus - desodorante corporal que previne e reduz os maus odores, 
deixando uma agradável sensação de limpeza e frescor. Insubstituível na higiene diária, 
garante o bem-estar e a tranquilidade para o convívio social.  
Finalidade: Desodorizar e higienizar o corpo.  
Modo de Usar: Usar uma solução contendo 8 tampas (32 mL) de Lysoform Primo Plus 
para cada 1 litro de água.”  

 
Seguindo as orientações do fabricante, uma pessoa que preparar uma solução do produto 
com 250mL de água terá que adicionar quantas tampas da solução de Lysoform?  

 
a) 1  
b) 2  
c) 3  
d) 4 

 
17 - (UFU MG)    
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Disponível em: <http://g1.globo.com>. Acesso em: 17 fev. 2014. 

 
De acordo com a figura, o consumo de líquidos durante as refeições deve ser evitado, 

porque 
 
a) dilui o suco gástrico, diminuindo sua concentração e dificultando a digestão. 
b) causa azia e, após diluir o suco gástrico, aumenta sua concentração. 
c) dilata o estômago, favorecendo a digestão e aumentando a concentração de ácido. 
d) engorda, uma vez que melhora o processo digestivo e a liberação dos nutrientes. 

 
18 - (UEFS BA)    
Uma solução de permanganato de potássio, KMnO4(aq), sal de cor púrpura intensa usado 
como agente oxidante em muitas sínteses orgânicas, como a da sacarina e do ácido 
ascórbico, foi obtida pela dissolução de 63,2g desse sal em quantidade suficiente de água 
destilada para a obtenção de 2,0L de solução. 

 
Com base nessas informações e nas propriedades das soluções aquosas, é correto concluir: 

 
a) A coloração intensa da solução está associada ao estado de oxidação +6 do manganês 

presente no íon permanganato. 
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b) O permanganato de potássio atua como agente oxidante quando o número de oxidação do 
manganês passa de +4 para +7. 

c) A diluição de uma alíquota de 200,0mL da solução preparada com 300mL de água destilada 

forma uma solução 8,010–2molL–1. 
d) O número de íons K+ presentes na solução preparada é de, aproximadamente, 

1,21024ions. 
e) A concentração da solução de permanganato de potássio é de 2,0molL–1. 

 
19 - (UNIFICADO RJ)    
Erros de medicação têm sido apontados como a causa de cerca de 8 mil mortes por ano no 
Brasil. Um exemplo dessa situação está apontado no fragmento de notícia abaixo: “Uma 
mulher morreu depois de ficar dez dias internada para tratar de uma pneumonia num 
hospital da zona oeste de São Paulo. Segundo familiares, a paciente de 28 anos teria 
recebido direto na veia uma medicação que deveria ser diluída em soro. Depois de uma 
parada respiratória, ela ficou na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e morreu após 
voltar para o quarto, 24 horas depois.” 

Disponível em: <http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/ 
apos-morte-de-paciente-familia-acusa-hospital-de-aplicar- 

-medicacao-errada-20110905.html>. Acesso em: 05 out. 2012. 
 

Segundo a família, a diluição do medicamento poderia ter evitado a morte da paciente. 
Assim, deveria ter sido realizada a: 

 
a) adição de um soluto sólido a um solvente líquido. 
b) adição de mais solvente a uma solução, diminuindo a concentração do soluto. 
c) adição de um reagente padrão a uma solução de analito até que a reação entre os dois se 

complete. 
d) separação de dois componentes de uma mistura heterogênea pela diferença de densidade. 
e) separação de uma mistura heterogênea composta por uma fase sólida e uma fase fluída 

através da passagem por um material poroso semipermeável. 
 
20 - (UFPB)    
O formaldeído, também conhecido como formol, tem sido indevidamente utilizado no 
alisamento capilar, acarretando risco à saúde, uma vez que é adicionado manualmente à 
formulação, nos próprios institutos de beleza. A legislação sanitária, estabelecida pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), permite o uso do formol em produtos 
cosméticos capilares, apenas, na função de conservante e com concentração máxima de 
0,2% em volume, e restringe o acesso da população ao formol, coibindo seu uso como 
alisante capilar. 

 
Adquirindo-se um produto cuja concentração de formol é de 1,0% em volume, um 
procedimento para que a solução manipulada esteja em conformidade com a legislação é: 

 
a) Retirar uma parte do produto e adicionar uma parte do solvente. 
b) Retirar duas partes do produto e adicionar uma parte do solvente. 
c) Retirar uma parte do produto e adicionar duas partes do solvente. 
d) Retirar quatro partes do produto e adicionar uma parte do solvente. 
e) Retirar uma parte do produto e adicionar quatro partes do solvente. 

 
21 - (ITA SP)    
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Nas condições ambientes, 0,500g de um resíduo sólido foi dissolvido completamente em 
aproximadamente 13 mL de uma mistura dos ácidos nítrico e fluorídrico (HNO3 : HF = 10 
: 3). A solução aquosa ácida obtida foi quantitativamente transferida para um balão 
volumétrico com capacidade de 250 mL e o volume do balão completado com água 
desmineralizada. A análise quantitativa dos íons de ferro na solução do balão revelou que a 

quantidade de ferro nesta solução era igual a 40,0 mgL–1. Respeitando o número de 
algarismos significativos, determine a quantidade de ferro (em % em massa) presente no 
resíduo sólido. Mostre o raciocínio e os cálculos realizados para chegar à sua resposta. 
 
22 - (FUVEST SP)  
Água e etanol misturam-se completamente, em quaisquer proporções. Observa-se que o 
volume final da mistura é menor do que a soma dos volumes de etanol e de água 
empregados para prepará-la. O gráfico a seguir mostra como a densidade varia em função 
da porcentagem de etanol (em volume) empregado para preparar a mistura (densidades 
medidas a 20 ºC). 

 

 
 

Se 50 mL de etanol forem misturados a 50 mL de água, a 20 ºC, o volume da mistura 
resultante, a essa mesma temperatura, será de, aproximadamente, 

 
a) 76 mL 
b) 79 mL 
c) 86 mL 
d) 89 mL 
e) 96 mL 

 
23 - (UFG GO)  
Uma alíquota de 15,0 mL de uma solução 0,80 g/L (solução 1) de uma substância foi 
transferida para um balão volumétrico de 100,0 mL (solução 2). Após completar o volume 
total do balão com água destilada, transferiu-se uma alíquota de 5,0 mL para um outro 
balão volumétrico de 100,0 mL (solução 3). Ao completar-se o balão com água destilada, 
obteve-se uma solução com concentração diferente das demais. Com base nas diluições 
sequenciais, os valores das concentrações das soluções 2 e 3 são, respectivamente, 

 
a) 0,08 g/L e 0,0080 g/L 
b) 0,12 g/L e 0,0120 g/L 
c) 0,12 g/L e 0,0060 g/L 
d) 0,12 g/L e 0,0012 g/L 
e) 0,60 g/L e 0,0060 g/L 

 
24 - (UFCG PB)  
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No oceano atlântico, a concentração dos íons sódio Na+ é 0,5 mol/L. Se uma piscina com 
as dimensões de comprimento 50 m, largura 12 m e profundidade 3 m, for preenchida com 
a água deste oceano e em seguida 9/10 do seu conteúdo for esvaziado e substituído com 
água destilada, pode-se concluir que a nova quantidade de íons Na+ na piscina e a nova 
concentração em íons sódio são respectivamente: 
 

a) 9104 mol de íons Na+ e 0,05 mol/L. 

b) 9105 mol de íons Na+ e 5 10–2 mol/L. 

c) 9103 mol de íons Na+ e 0,5 mol/L. 

d) 9102 mol de íons Na+ e 5 10–1 mol/L. 

e) 9106 mol de íons Na+ e 5 10–3 mol/L. 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 25 
  
   
Por conter todos os nutrientes que o organismo humano necessita, o leite pode ser 
considerado um alimento completo (seria ideal se os contivesse nas quantidades 
necessárias). Isso torna importante o conhecimento de sua composição, dada pela tabela 
abaixo. 
 

Composição média do leite do leite de vaca. 

4,1*Outros

1,8orgânicos Ácidos

6,5minerais sSubstância

32,5Proteínas

39Gordura

46Lactose

873Água

(g/kg)Teor teConstituin

 

*No leite são encontradas as principais vitaminas conhecidas. 
 
Além de cálcio e fósforo, importantes na formação de ossos e dentes, no leite existem 
cloro, potássio, sódio, magnésio, ferro, alumínio, bromo, zinco e manganês, formando sais 
orgânicos e inorgânicos. A associação entre esses sais e as proteínas do leite é um fator 
determinante da estabilidade das caseínas - o fosfato de cálcio, inclusive, faz parte da 
estrutura das micelas de caseína. 
O leite, ao sair do úbere, é ligeiramente ácido, e sua acidez tende a aumentar, 
principalmente, devido à ação de enzimas microbianas, que transformam a lactose em ácido 
lático. Logo, a determinação da acidez de um leite serve para avaliar o seu estado de 
conservação (fermentação). 
O leite proveniente de diversas fontes, tem um pH médio de 6,7 a 20ºC ou 6,6 a 25ºC e 
apresenta considerável efeito tampão, especialmente em pH entre 5 e 6, em razão da 
presença de CO2, proteínas, citratos, lactatos e fosfatos. Uma propriedade importante 
utilizada no combate à fraude do leite é a sua densidade, que varia entre 1,023 g/mL e 
1,040 g/mL a 15ºC, com um valor médio de 1,032 g/mL. 

SILVA,P.H. Fonseca da Leite, Aspectos de Composição e Propriedades,  
in: Química Nova na Escola nº 6, novembro de 1997.[adapt.] 

 
25 - (UFPEL RS)    



www.youtube.com/quifacil 
 

A partir da composição do leite e das informações constantes no texto, analise as seguintes 
afirmativas: 

 
I. No fosfato de cálcio, o número de oxidação do fósforo é +4. 
II. O magnésio e o zinco, presentes no leite, são importantes na formação de ossos e dentes. 
III. Se a 70 litros de leite com densidade 1,032g/mL forem acrescidos 30 litros de água 

(densidade 1,0g/mL), esse leite apresentará densidade inferior a 1,023g/mL. 
IV. Entre os metais presentes no leite, o sódio e o potássio são alcalinos, representativos e 

menos densos do que o ferro e o manganês, que são de transição. 
 
Entre as afirmativas analisadas, estão corretas, apenas 

a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) III e IV. 
d) I e II. 
e) I, III e IV. 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 26 
  
 
Uma das alternativas viáveis ao Brasil para o uso de fontes renováveis de energia e com 
menor impacto ambiental é o biodiesel. No Brasil foi instituída a Lei 11.097, de 13 de 
janeiro de 2005, que obriga, a partir de 2008, em todo o território nacional, o uso de uma 
mistura em volume de 2 % de biodiesel e 98 % de diesel de petróleo, denominada de B2. 
Em janeiro de 2013, essa obrigatoriedade passará para 5 % (B5). Este biocombustível é 
substituto do óleo diesel, que é um combustível fóssil, pois obtido da destilação fracionada 
do petróleo. O procedimento normalmente utilizado para obtenção do biocombustível é 
através da transesterificação catalítica entre um óleo vegetal com álcool de cadeia curta, 
sendo obtidos ésteres graxos, como pode ser representado pela equação química abaixo: 

H2C O

HC

H2C

C

O

C17H35

O C

O
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26 - (UEPB)  
O óleo diesel comercializado em grandes cidades é denominado de diesel “metropolitano” 
pois é utilizado em regiões com grandes frotas de automóveis com base neste combustível 
e que tenham condições climáticas desfavoráveis à dispersão dos gases da combustão. 
Sabendo que o limite máximo de enxofre no diesel “metropolitano” é de 500 ppm, e que o 
biodiesel não possui enxofre, qual deve ser a porcentagem mínima em volume de biodiesel 
adicionado ao diesel para que a norma de quantidade de enxofre seja obedecida se o óleo 
diesel puro possui 600 ppm de enxofre? 
 

a) 25 %  
b) 80 %  
c) 20 %  
d) 75 %  
e) 2 % 

 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 27 
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Texto I 

 
No Konso [Etiópia], o homem carrega água apenas nas duas ou três semanas subsequentes 
ao nascimento de seu bebê. Garotos pequenos pegam água também, mas apenas até os 7 
ou 8 anos. Essa regra é seguida à risca – por homens e mulheres. “Se garotos mais velhos 
carregam água, as pessoas começam a fofocar que a mãe deles é preguiçosa”, diz Aylito. A 
reputação de uma mulher do Konso, diz ela, assenta-se no trabalho duro. “Se eu ficar 
sentada em casa e não fizer nada, ninguém vai gostar de mim. Mas, se eu correr para cima e 
para baixo com 45 litros de água, eles dirão que sou uma mulher sábia que trabalha duro”. 
Lemeta, tímido, para na casa de Aylito Binayo e pede permissão ao marido dela, Guyo 
Jalto, para checar seus galões. Jalto leva-o até a palhoça onde eles são guardados. Lemeta 
abre a tampa de um deles e cheira, balançando a cabeça em aprovação – a família está 
usando WaterGuard, um aditivo à base de cloro. Uma tampinha cheia do produto purifica 
um galão de água. O governo passou a distribuir WaterGuard logo no começo da mais 
recente epidemia de diarreia. Lemeta também verifica se a família possui uma latrina e fala 
aos moradores sobre as vantagens de ferver a água de beber, lavar as mãos e banhar-se 
duas vezes por semana. 

 (Adaptado de: ROSENBERG, Tina. O fardo da sede. Revista National Geographic.  
ed.121, 2010. Disponível em: <http://viajeaqui.abril.com.br/national-geographic/ 
edicao-121/busca-agua-propria-542206.shtml?page=3>. Acesso em: 3 ago. 2011.) 

 
Texto II 

 
A família de Aylito trata a água com o WaterGuard (WG), que consiste em uma solução 
aquosa de hipoclorito de sódio (2,5% m/v). O NaClO é um forte oxidante que se dissocia 
em água, conforme as equações [Eq.1] e [Eq.2] a seguir. 

 

          NaClO(s)     
)(aqNa  + 

)(aqClO       [Eq.1] 


)(aqClO  + H2O     HClO(aq) + 
)(aqHO     [Eq.2] 

 
Para uma ação desinfetante adequada, há necessidade de, no mínimo, 2 mg/L de cloro 

residual (HClO(aq) e 
)(aqClO ) na água. 

 

Dados: Cl17
5,35     Na11

23     O8
16     H1

1  

 
27 - (UEL PR)    
Com base nas informações do texto II, considere as afirmativas a seguir. 

 
I. O volume mínimo de WG que Aylito precisa para obter 45 L de água tratada é de 

aproximadamente 3,6 mL. 
II. A quantidade de matéria de NaClO presente no frasco de 1 L de WG é de, 

aproximadamente, 0,034 mol. 
III. Ao adicionar o volume de uma tampinha de WG ao galão de 45 L, Aylito faz uma diluição, 

e a quantidade de matéria de 
)(aqClO  no galão será menor que na tampinha. 

IV. Segundo a [Eq.2], no equilíbrio, a velocidade da reação no sentido da formação do HClO(aq) 

é igual à velocidade de sua dissociação em 
)(aqClO . 

 
Assinale a alternativa correta. 
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a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

 
TEXTO: 4 - Comum à questão: 28 
  
 

No Konso [Etiópia], o homem carrega água apenas nas duas ou três semanas subsequentes ao 
nascimento de seu bebê. Garotos pequenos pegam água também, mas apenas até os 7 ou 8 
anos. Essa regra é seguida à risca – por homens e mulheres. “Se garotos mais velhos 
carregam água, as pessoas começam a fofocar que a mãe deles é preguiçosa”, diz Aylito. A 
reputação de uma mulher do Konso, diz ela, assenta-se no trabalho duro. “Se eu ficar 
sentada em casa e não fizer nada, ninguém vai gostar de mim. Mas, se eu correr para cima e 
para baixo com 45 litros de água, eles dirão que sou uma mulher sábia que trabalha duro”. 
Lemeta, tímido, para na casa de Aylito Binayo e pede permissão ao marido dela, Guyo 
Jalto, para checar seus galões. Jalto leva-o até a palhoça onde eles são guardados. Lemeta 
abre a tampa de um deles e cheira, balançando a cabeça em aprovação – a família está 
usando WaterGuard, um aditivo à base de cloro. Uma tampinha cheia do produto purifica 
um galão de água. O governo passou a distribuir WaterGuard logo no começo da mais 
recente epidemia de diarreia. Lemeta também verifica se a família possui uma latrina e fala 
aos moradores sobre as vantagens de ferver a água de beber, lavar as mãos e banhar-se 
duas vezes por semana. 

 (Adaptado de: ROSENBERG, Tina. O fardo da sede. Revista National Geographic.  
ed.121, 2010. Disponível em: <http://viajeaqui.abril.com.br/national-geographic/ 
edicao-121/busca-agua-propria-542206.shtml?page=3>. Acesso em: 3 ago. 2011.) 

 
Texto IV 

 
 A família de Aylito trata a água com o WaterGuard (WG), que consiste em uma solução 

aquosa de hipoclorito de sódio (2,5% m/v). O NaClO é um forte oxidante que se dissocia 
em água, conforme as equações [Eq.1] e [Eq.2] a seguir. 

 

          NaClO(s)     
)(aqNa  + 

)(aqClO       [Eq.1] 


)(aqClO  + H2O     HClO(aq) + 
)(aqHO     [Eq.2] 

 
 Para uma ação desinfetante adequada, há necessidade de, no mínimo, 2 mg/L de cloro 

residual (HClO(aq) e 
)(aqClO ) na água. 

 
 
28 - (UEL PR)  

Com base nas informações do texto IV, considere as afirmativas a seguir. 
 
I. O volume mínimo de WG que Aylito precisa para obter 45 L de água tratada é de 

aproximadamente 3,6 mL. 
II. A quantidade de matéria de NaClO presente no frasco de 1 L de WG é de, 

aproximadamente, 0,034 mol. 
III. Ao adicionar o volume de uma tampinha de WG ao galão de 45 L, Aylito faz uma diluição, 

e a quantidade de matéria de 
)(aqClO  no galão será menor que na tampinha. 
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IV. Segundo a [Eq.2], no equilíbrio, a velocidade da reação no sentido da formação do HClO(aq) 

é igual à velocidade de sua dissociação em 
)(aqClO . 

 
 Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

 
TEXTO: 5 - Comum à questão: 29 
  
   

Alguns cheiros nos provocam fascínio e atração. Outros trazem recordações agradáveis, até mesmo de 
momentos da infância. Aromas podem causar sensação de bem-estar ou dar a impressão de que alguém está 
mais atraente. Os perfumes têm sua composição aromática distribuída em um modelo conhecido como 
pirâmide olfativa, dividida horizontalmente em três partes e caracterizada pelo termo nota. As notas de 
saída, constituídas por substâncias bem voláteis, dão a primeira impressão do perfume. As de coração 
demoram um pouco mais para serem sentidas. São as notas de fundo que permanecem mais tempo na pele. 

(Cláudia M. Rezende. Ciência Hoje, julho de 2011. Adaptado.) 
 

 
 
29 - (UNESP SP)    
Um químico, ao desenvolver um perfume, decidiu incluir entre os componentes um aroma 
de frutas com concentração máxima de 10–4 mol/L. Ele dispõe de um frasco da substância 
aromatizante, em solução hidroalcoólica, com concentração de 0,01 mol/L. 
Para a preparação de uma amostra de 0,50 L do novo perfume, contendo o aroma de frutas 
na concentração desejada, o volume da solução hidroalcoólica que o químico deverá utilizar 
será igual a 

 
a) 5,0 mL. 
b) 2,0 mL. 
c) 0,50 mL. 
d) 1,0 mL. 
e) 0,20 mL. 

 
TEXTO: 6 - Comum à questão: 30 
Experiência – Escrever uma mensagem secreta no laboratório 

 
Materiais e Reagentes Necessários 

 Folha de papel 

 Pincel fino 
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 Difusor 

 Solução de fenolftaleína 

 Solução de hidróxido de sódio 0,1 mol/L ou solução saturada de hidróxido de cálcio 
 

Procedimento Experimental 
Utilizando uma solução incolor de fenolftaleína, escreva com um pincel fino uma 
mensagem numa folha de papel. 
A mensagem permanecerá invisível. 
Para revelar essa mensagem, borrife a folha de papel com uma solução de hidróxido de 
sódio ou de cálcio, com o auxílio de um difusor. 
A mensagem aparecerá magicamente com a cor vermelha. 

 
Explicação 
A fenolftaleína é um indicador que fica vermelho na presença de soluções básicas, nesse 
caso, uma solução de hidróxido de sódio ou de cálcio. 

<http://tinyurl.com/o2vav8v> Acesso em: 31.08.15. Adaptado. 
 
30 - (FATEC SP)    
Um aluno da Fatec foi ao laboratório de Química para realizar esse experimento. Lá ele 
encontrou apenas uma solução aquosa de NaOH de concentração 0,5 mol/L. 
Para realizar a experiência na concentração descrita no texto, a partir da solução que ele 
encontrou, deverá realizar uma 

 
a) diluição com água. 
b) evaporação de água. 
c) dissolução de NaOH sólido. 
d) titulação de precipitação de NaOH. 
e) mistura com uma solução de NaCl. 
 
GABARITO 

 
1) Gab: B 

 
2) Gab: D 
 
3) Gab: E 
 
4) Gab: C 
 
5) Gab: C 
 
6) Gab: B 
 
7) Gab: 80 

 
8) Gab: C 

 
9) Gab: D 
 
10) Gab: C 
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11) Gab: B 
 

12) Gab: E 
 

13) Gab: A 
 

14) Gab: E 
 

15) Gab: B 
 

16) Gab: B 
 

17) Gab: A 
 

18) Gab: C 
 

19) Gab: B 
 

20) Gab: E 
 

21) Gab:  
Cálculo da massa de Ferro presente na solução: 
     1 L de solução ______ 40 mg de Ferro 
0,25 L de solução ______ m 
m = 10 mg de Ferro 
 
Cálculo da porcentagem de Ferro no sólido: 
 
    0,500 g ______ 100% 

10  10–3 g ______ P 
 
P = 2,00% 
 

22) Gab: E 
 

23) Gab: C 
 

24) Gab: A 
 
25) Gab: C 

 
26) Gab: C 

 
27) Gab: B 

 
28) Gab: B 

 
29) Gab: A 

 
30) Gab: A 

  


