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COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR 

Unidade Osasco.  

 

Processo Avaliativo – Recuperaçao –AV1 – 1º Bimestre/2014 

Disciplina: Química -  2º Ano A 

Período: Manhã 

 

 

Nome do aluno:_________________________________________Nº:_________Turma:_________  

 

As questões abaixo devem ser respondidas com as resoluções completas, demostrações dos cálculos 

necessários, até mesmo as questões objetivas. Não serão aceitas questões sem as devidas 

resoluções. Este arquivo é parte do processo avaliativo bimestral, sendo sua nota computada para 

como recuperação da prova AV1. 

 

1. São dissolvidos 8g de sacarose em água suficiente para 500 cm3 de solução. Qual é a concentração 

comum dessa solução em g/cm3 e g/L? 

 

2. Determine a massa de NaOH (hidróxido de sódio) dissolvido em água suficiente para 0,6L de solução, 

cuja concentração comum é 0,7 g/cm3? 

 

3. Uma solução contém 5 mols de moléculas de soluto dissolvidas em 20 mols de moléculas do solvente. 

Determine as frações molares do soluto e do solvente. 

 

4. São dissolvidos 19,6g de (H2SO4) ácido sulfúrico em água suficiente para 800 cm3 de solução. Qual é a 

molaridade dessa solução em mol/L? 

 

5. Temos 800 cm3 de uma solução 0,45 mol/L de (NaOH) hidróxido de sódio. Determine a massa de NaOH   

nessa solução e a concentração comum.  

 

6. A concentração comum de uma solução é de 0,24g/cm3. Qual é a quantidade de soluto necessária para 

prepararmos 0,05L dessa solução? 
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7. Em 356,4 g de água são dissolvidos 68,4g de sacarose (C12 H22 O11). Determine as frações molares da 

sacarose e da água. Dados  

 

8. Qual a concentração molar ou molaridade de uma solução que num volume de 600 cm3, contém 0,15 ml 

de moléculas de soluto? 

 

9. Calcule a molaridade de uma solução aquosa de cloridreto que, num volume de 1500 ml contém 21,9 g 

de H Cl (ácido clorídrico).   

 

10.  Determine a massa de H3 P O4 (ácido fosfórico) que deve ser dissolvido em água para obter 2400 cm3 

de solução 1,0 mol/L.  

 

11. Uma solução contém 29,4 g de H2 S O4 (ácido sulfúrico) dissolvidos numa certa massa de H2 O. 

Calcule a massa da água dessa solução, sabendo que a fração molar do soluto é de 0,1 .  

 

12. Determine a porcentagem em massa do soluto de uma solução que contém 75 g de nitrato de prata 

(Ag N O3) dissolvidos em 425 g de água. 

 


