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Exercícios de Soluções (ex 1 a 6) 

 
1.  Para o Ba(NO3)2, o coeficiente de solubilidade varia com a temperatura, segundo a tabela: 
 

Solubilidade (g /100g H2O)  60  70  80 
 

Temperatura (oC)    30  40  50 
 
Determine a massa de Ba(NO3)2 necessária para preparar 510 g de uma solução aquosa 
saturada a 40 oC. 
 
 
2. Na embalagem de um iogurte, consta que em 150mL do produto há 150mg de íons cálcio. 
Determine a Concentração Molar de íons cálcio nesse iogurte. 
 
 
3. Uma solução de ácido clorídrico tem densidade igual a 1,20g/ml e contém 40% em massa de 
ácido. Calcule: 
a) O volume dessa solução que contém 240g de ácido 
b) A massa de água, em gramas, existente em um litro de solução do ácido, nessa concentração 
c) A Molaridade da solução. 
 
 
4. Diluição é uma operação muito empregada no nosso dia-a-dia, quando, por exemplo, 
preparamos um refresco a partir de um suco concentrado. Considere 100 mL de determinado  
suco em que a concentração de soluto seja 0,4 mol.L–1. Qual o volume de água deverá ser 
acrescentado para que a concentração do soluto caia para 0,04 mol.L–1. Justifique sua resposta 
através de cálculos. 
 
 
5. Um aluno do Descomplica resolveu ir a um bar para tomar uma “Média” de café com leite. 
Sendo assim, adicionou 100 mL de café (pH = 5,0) e 100 mL de leite (pH = 6,0). Determine a 
concentração de íons H+ presentes na sua “Média”. 
 
 
6.  Na preparação de uma solução em um laboratório, seguimos o seguinte procedimento:  
Escolha de um balão volumétrico calibrado para conter precisamente o volume indicado.  
Adicionamos cuidadosamente a massa de soluto a ser dissolvida o qual foi calibrado. Um certo 
professor, chamado Alexandre Victer que é torcedor do Fluzão, seguindo todos os passos do 
procedimento descrito, escolheu as seguintes quantidades para o preparo de uma solução 
específica.  
I – Adicionou um pouco de água e agitou até a total dissolução do soluto. 
II – Em seguida, completou com água até a marca existente no balão que correspondia ao volume 
para o qual o balão foi calibrado. 
III – O Balão era calibrado para 500mL. 
IV – A massa de soluto adicionada foi igual a 160g de NaOH. 
V – A solubilidade do NaOH era de 80g da base por litro de solução, nas condições do laboratório. 
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Sendo assim, determine:  
a) a Molaridade e a Concentração Comum da solução formada. 
b) a massa de ácido sulfúrico que é necessária para neutralizar completamente o hidróxido de 
sódio. ( H2SO4 + 2NaOH -------- Na2SO4 + 2H2O ) 
 
 


