ESCOLA SECUNDÁRIA DE LOUSADA
Ficha de trabalho de ciências Físico-Químicas – 10º Ano
Assunto: Composição quantitativa de uma solução
Nome: __________________________________________________ Nº ______ Turma: ____

1-Uma solução aquosa de sulfato de sódio (Na2SO4) foi obtida a partir da dissolução em água de 12,6 mg de
composto, completando-se depois o volume da solução até ao volume final de 500 cm3. Determine:
(dado: massa volúmica ou densidade da solução = 1,00 g/cm3)
a)a concentração molar da solução
b)a concentração mássica da solução
c)a percentagem em massa de Na2SO4
d)as fracções molares do soluto e do solvente
2- Uma indústria fabrica álcool para comercializar. No rótulo dos frascos deve ser indicada a %(v/v) em
etanol. O sector de fabrico deu a seguinte informação: “usamos 860 dm3 de etanol em 1000 dm3 de solução”.
Indique a % (v/v) que deve ser indicada nos rótulos.
3-Misturaram-se 10,0 mol de O2, 880 g de CO2 e 5,00 mol de N2. Quais as fracções molares dos gases na
mistura?
4-A massa molar da sacarose (vulgar açúcar de mesa) é 342 g/mol.
Calcule a massa de sacarose necessária para preparar 2,0 dm3 de solução de concentração 0,1 mol/dm3.
Quantas moléculas de sacarose existem em 1,0 dm3 de solução?
5-Misturaram-se 250 g de água com 250 g de acetona (dados ρágua=1,00 g/cm3 e ρacetona=0,79 g/cm3).
Que volumes de água e de acetona se misturaram?
Calcule a percentagem %(v/v) de cada uma destas substâncias na solução resultante.
6-No rótulo de uma água mineral surge o valor de 0,6 mg/L para a concentração de ião Ca2+. Considerando
que a densidade dessa água mineral é ρ= 1,00 g/cm3, exprima a concentração dos iões Ca2+ em:
a)percentagem em massa %(m/m)
b)concentração molar
7-O valor máximo admitido para a concentração de cádmio em águas de rega é 0,05 mg/L. Exprima este valor
em ppm (dado: massa volúmica da solução = 1,00 g/cm3).
8-Pretende-se preparar 250 mL de uma solução aquosa 0,040 mol/dm3 em hidrogenocarbonato de sódio
(NaHCO3)
a)Efectue os cálculos necessários para puder preparar a referida solução no laboratório.
b)Como prepararia, a partir desta solução, 50,0 mL de uma solução com concentração 0,10 mol/dm3 ?
9-A 100,0 mL de uma solução aquosa 0,150 mol/dm3 em HCl juntou-se água até perfazer 500,0 mL de
solução. Calcule a concentração molar e a concentração mássica da nova solução.
10-Que volume de solução com a concentração 1,00 mol/dm3 em HCl se deverá medir para preparar 250 mL
de uma solução com a concentração 0,40 mol/dm3 ?
11 - Classifique as afirmações seguintes em verdadeiras e falsas, justificando as falsas:
A - Em 88,0 g de ácido sulfúrico(CO2) existem 18,06 x 1023 átomos de oxigénio.
B - A massa molar do dióxido de enxofre (SO2) é 64,1 g/mol
C - A quantidade de H2 contida em 1,12 dm3, é igual à quantidade de O2 existente em 2,24 dm3. Considere
ambos os gases nas condições P.T.N.
D - Em 19,62g de H2SO4 existem 0,2g de hidrogénio(H ).
E - Se uma solução tiver 0,4mol de soluto em 2 dm3de solução, a sua concentração é de 0,1 mol/dm3.
Dados: Ar(H) = 1,0 ; Ar(O) = 16,0 ; Ar(S) = 32,1; Ar(C) = 12,0 ; Vm= 22,4 dm3/mol ; NA=6,02x1023mol-1
12- Dissolveu-se uma amostra de 4,765 g de cloreto de magnésio, (MgCl2), utilizando um balão de diluição
de 250 cm3. A solução foi homogeneizada e o líquido aferido pela marca.
a) Determine a concentração molar de MgCl2 na solução.
b) Se a 100cm3 da solução anterior, adicionarmos 150 cm3 de uma solução aquosa de cloreto de sódio (NaCl),
com concentração 0,3 mol/dm3,determine a concentração da nova solução em iões cloreto(Cl-).
Dados: Ar(Cl) = 35,5; Ar(Mg) = 24,3

