Lista de Exercícios de Concentrações e Diluições
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Calcule as concentrações em g/L e mol/L:
0,2030 g de Na2CO3 em 50,00 mL = ______________________________________
250 mg de AlCl3.6.H2O em 20,00 mL = ___________________________________
5000 mg de Ca2+ em 1000 mL = _________________________________________
30,00 g de AlCl3.6 H2O em 800 mL de solução = ____________________________
1,050 g de NaHSO4 em 500 mL de solução = ________________________________

2.
a)
b)
c)
d)
e)

Qual é a quantidade de matéria, em mol e em massa, correspondente ao volume:
20,00 mL de solução de FeCl3 0,20 mol/L = _____________________________
5,00 mL de solução de NaOH 0,010 mol/L = _____________________________
5,30 L de solução de Na2Cr2O7 0,050 mol/L = ____________________________
20 cL de solução de NaHCO3 0,15 mol/L = ______________________________
0,500 dm3 de solução de H2SO4 0,00532 mol/L = __________________________

3.
a)
b)
c)
d)
e)

Qual é o volume de solução correspondente à seguinte quantidade de matéria:
Solução de NaHSO4 0,25 mol/L contendo 30,00 g de sal. = __________________
Solução de Na2CO3 0,03023 mol/L contendo 4,000 g de sal. = ________________
Solução de NaOH 0,503 mol/L contendo 24,0 mg de sal. = ___________________
Solução de Na2CrO4 0,005023 mol/L contendo 160,0 mg de sal. = _____________
Solução de AlCl3.6 H2O 0,03023 mol/L contendo 50,55 g de sal. = _____________

4.
a)
b)
c)
d)

Calcule o fator de diluição total e a concentração final?
Se uma solução mãe, com concentração 0,020 mol/L, for diluída 2x seguida de 3x?
Se uma solução mãe, com concentração 10 mmol/L, for diluída 2x seguida de 3x, e depois 10x?
Se uma solução mãe, com concentração 100 mg/L (ppm), for diluída 3x seguida de 5x, e depois 10x?
Se a 2,0 mL de uma solução mãe, com concentração 250 µmol/L, forem acrescidos de 8,0 mL de água,
e a 1,0 mL desta solução resultante forem adicionados 4,0 mL de água, a diluição final é?
Se a 5,0 mL de uma solução mãe, com concentração 500 mg/L (ppm), forem acrescidos de 45,0 mL de
água, e a 2,0 mL desta solução resultante forem adicionados 38,0 mL de água, a diluição final é?
Qual é o fator de diluição total? E qual é a concentração inicial?
Se uma solução final apresentou uma concentração igual a 20 µmol/L, e foi resultante da diluição de 3x
seguida de 6x?
Se uma solução final apresentou uma concentração igual a 10 mmol/L, e foi resultante da diluição de
2x, depois 5x, seguida de 10x?
Se uma solução final, com concentração 30 mg/L (ppm), foi resultante da diluição de 3x seguida de 5x,
e depois 10x?
Se a 5,0 mL de uma solução mãe forem acrescidos de 20,0 mL de água, e a 1,0 mL desta solução
resultante forem adicionados 9,0 mL de água, resultando numa concentração igual a 2,0 µmol/L?
Se a 1,0 mL de uma solução mãe forem acrescidos de 4,0 mL de água, e a 2,0 mL desta solução
resultante forem adicionados 8,0 mL de água, resultando numa concentração igual a 0,50 mg/L (ppm)?
Qual é a massa de KCl necessária para preparar 200 mL de solução 30 mg/L (ppm)? Qual é a
concentração em mmol/L?
Qual é a massa de Zn(NO3)2 necessária para preparar 1000 mL de solução 100 µg/L (ppb)? Qual é a
concentração em µmol/L?

e)
5.
a)
b)
c)
d)
e)
6.
7.

8. Calcule a quantidade de matéria em mol/L de HCl concentrado, sabendo-se que a massa específica é
igual a 1,20 g/mL e o teor é igual a 37,0% (m/m). Qual é o volume desse ácido necessário para preparar
500 mL de solução 0,10 mol/L?
9. Calcule a concentração em mol/L de H2SO4 concentrado (d = 1,89 g/mL; teor: 98,0%). Qual é o
volume desse ácido necessário para preparar 500 mL de solução 0,10 mol/L?
10. Qual é a concentração em mol/L do Vinagre comercial sabendo-se que é fornecido com uma
concentração de 4,0 % (m/m) expressa em ácido acético e densidade igual a 0,995 g/mL? Calcule
também a %(m/v), a concentração mássica em g/L.
11. A água sanitária é fornecida com uma concentração média de 2,5% (m/m) expressa em hipoclorito de
sódio e densidade igual a 1,05 g/mL. Qual é a concentração em mol/L?
12. Qual é a percentagem mássica de ferro em uma amostra de água contendo 0,20 mmol/L de cloreto de
ferro III, sabendo-se que esta solução apresenta densidade igual a 1,05 g/mL?
13. Qual é a percentagem mássica de ácido acético em uma amostra de Vinagre contendo 360 mmol/L,
sabendo-se que esta solução apresenta densidade igual a 1,10 g/mL?
14. Uma amostra de 1,015 g de comprimido de zinco foi dissolvida em ácido nítrico e em seguida foi
completada até 200,0 mL (Solução A) em um balão volumétrico (B.V.). Uma alíquota de 20,0 mL
dessa solução foi levada a 250,0 mL de solução final em um B.V. resultando numa solução B. Em
seguida, 10,0 mL dessa solução foram transferidos para um B.V. de 100 mL e acrescentado reagentes,
para ser medido no Absorção Atômica. A solução final apresentou 95 µg/L (ppb). Qual é a
concentração da solução A? Qual é o percentual de zinco no comprimido analisado?
15. Há uma solução de concentração 2,00 g/L de AgNO3.
a) Expresse a concentração em mg/L (ppm), µg/L (ppb) e mol/L.
b) Qual o fator de conversão utilizado em cada mudança de unidade de concentração?
c) Considerando esta solução, quantos µg e quantas gramas de AgNO3 existem em:
0,2 L
750 mL
11,5 L
d) Expresse todas as concentrações utilizadas em termos de Ag+ somente.
16. A solução do exercício 15 foi obtida do seguinte modo:
• Pesagem de 1,5602 g de uma liga de prata.
• Ataque dessa liga com HNO3 concentrado até dissolução total.
• Transferência quantitativa da solução para um balão volumétrico de 250,00 mL e preenchimento do
volume até o traço de referência.
• Retirada de uma alíquota de 50,00 mL e transferência para um balão de 100,00 mL que é então
devidamente avolumado. Esta foi a solução final.
Qual o teor de Ag na liga?
17. Esta solução tem também 260 mg/L (ppm) de Cd+2. Repita os mesmos passos dos exercícios 15 e 16
para as concentrações de Cd.
18. Calcule a concentração em mol/L de uma solução de ácido acético, sabendo que ela foi preparada a
partir da diluição de 1,00 mL de ácido acético glacial completados até 100,00 mL com água destilada.
O ácido acético glacial tem concentração de 99,7 % p/p e sua densidade é de 1,05 g/mL.
19. Monte uma única expressão a partir da qual você poderá fazer o cálculo do problema anterior.
20. Calcule a concentração final da solução obtida a partir de:
Retirada de alíquota de 10,00 mL da solução do problema 15 e diluição em b.v. de 250,00 mL.
Retirada de nova alíquota de 25,00 mL, mistura com um agente complexante do íon Ag+,
transferência quantitativa para um b.v. de 100,00 mL completado com água destilada.
Retirada de uma alíquota de 50,00 mL e extração do complexo de prata por 5,00 mL de um solvente
orgânico.
21. Calcule o fator total de diluição da primeira à última solução.
Informe erros nos exercícios para fleming@cefeteq.br

