


a) 1,0 

b) 1,5 

c) 2,0 

d) 2,3 

e) 2,5 

 

Questão 03)     

A concentração de uma solução de hidróxido de sódio contendo 50 g desse composto em 

500 mL de solução é 

 

a) 1,6 mol/L. 

b) 0,8 mol/L. 

c) 5,0 mol/L. 

d) 2,5 mol/L. 

e) 3,2 mol/L. 

 

Questão 04)     

Uma solução de glicose, C6H12O6, foi preparada para ser empregada como padrão em uma 

análise de laboratório. Foram adicionadas 450 mg de glicose em um balão volumétrico com 

capacidade de 250 mL e foi adicionada água destilada até o traço de aferição do balão. 

 

 



(Fonte: adaptado de www.casalab.com.br) 

 

A concentração de glicose, em mol/L, da solução preparada é 

 

a) 1,0 10–3 

b) 1,0 10–2 

c) 1,0 10–1 

d) 2,5 10–4 

e) 2,5 10–3 

 

Questão 05)     

Um estudante dissolveu 162 g de glicose (C6H12O6) em água suficiente para produzir uma 

solução de concentração em quantidade de matéria 1,8 mol/L. O volume final dessa solução 

é 

 

a) 0,5 L. 

b) 1,0 L. 

c) 2,0 L. 

d) 1,5 L. 

 

Questão 06)     

Fake News ou não? Hoje em dia, a disponibilidade de informações é muito grande, mas 

precisamos saber interpretá-las corretamente. Um artigo na internet tem o seguinte título:  

 

“Glutamato monossódico, o sabor que mata!”. 

 

Em determinado ponto do texto, afirma-se: 

 













“Só para você ter ideia dos riscos, organizações internacionais de saúde indicam que a 
ingestão diária de sódio para cada pessoa seja de 2,3 gramas. O glutamato é composto por 

21% de sódio e, com certeza, não será o único tempero a ser acrescentado ao seu almoço 

ou jantar. Além disso, o realçador (glutamato) só conta um terço do nutriente que é 

encontrado no sal de cozinha.” 

 

Dados de massas molares em g·mol-1: sódio = 23, cloreto = 35,5, glutamato monossódico 

= 169. 

 

Para tornar a argumentação do artigo mais consistente do ponto de vista químico, você 

sugeriria a seguinte reescrita dos trechos destacados: 

 

a) “A porcentagem em massa de sódio no realçador (glutamato) é de 13,6%.”; “Por outro 
lado, o realçador só conta com cerca de um terço do nutriente que é encontrado no 

sal de cozinha.”. 

b) “A porcentagem em massa de sódio no realçador (glutamato) é de 39,3%.”; “Além 
disso, o realçador contém cerca de três vezes mais nutriente do que o encontrado no 

sal de cozinha.”. 

c) “A porcentagem em massa de sódio no realçador (glutamato) é de 11,2%.”; “Por outro 
lado, o realçador conta com cerca de um terço do nutriente que é encontrado no sal 

de cozinha.”. 

d) “A porcentagem em massa de sódio no realçador (glutamato) é de 21,0%.”; “Além 
disso, o realçador contém cerca de três vezes mais nutriente do que o encontrado no 

sal de cozinha.”. 

 

Questão 07)     

Uma lata com 180 g de atum tem uma concentração de 0,20 ppm de mercúrio. A 

quantidade de mercúrio presente nessa quantidade de atum é de 

 

a) 3,6 10–5 g 

b) 3,6 10–6 g 

c) 3,6 10–3 g 

d) 3,6 10–9 g 











e) 3,6 10–2 g 

 

 

Questão 08)  Os efluentes industriais devem ser criteriosamente tratados a fim de se evitar 

a contaminação de rios e lagos por compostos e metais tóxicos. A análise química de uma 

amostra de 5,0 litros de um efluente industrial indicou a presença de 400 mg de cromo. 

Como a densidade desse efluente é 1 g/mL, é correto afirmar que o teor de cromo 

encontrado na amostra, em ppm, foi de 

 

a) 8. 

b) 800. 

c) 0,8. 

d) 80. 

e) 0,08. 

 

 

Questão 09)  O soro fisiológico é uma das soluções mais utilizadas na área de saúde. 

Consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio NaCl 0,9% em massa por volume, que 

equivale à concentração 0,15 mol  L–1. Dispondo de uma solução estoque de NaCl 0,50 mol 

 L–1, o volume necessário dessa solução, em mL, para preparar 250 mL de soro fisiológico 

será igual a 

 

a) 15. 

b) 100. 

c) 25. 

d) 75. 

e) 50. 

 

Questão 10)     

Uma determinada solução apresenta 25% em massa de CuSO4 e possui 100 gramas de 

soluto. Qual é a massa, em gramas, de água nessa solução? 





 

a) 4. 

b) 96. 

c) 300. 

d) 400. 

Gab: 

1) E 

2) A 

3) D 

4) B 

5) A 

6) A 

7) A 

8) D 

9) D 

10) C 


