
 
 
 
 
 
 

 
 

Soluções e misturas - 
Exercícios 

 

1) De uma solução de H2SO4 foram pipetados 25,0 
mL e transferidos para um erlenmeyer que, na 
titulação exigiram 24,5 mL de uma solução 0,3 M 
de NaOH. Determine a concentração da solução de 
H2SO4 Para preparar 1,2 litros de solução 0,4M de 
HCl, a partir do ácido concentrado (16M). Qual 
será o volume de água, em litros, a ser utilizado? 
2) Na preparação de 500mL de uma solução 
aquosa de H2SO4 de concentração 3 mol/L, a partir 
de uma solução de concentração 15mol/L do 
ácido, deve-se diluir o seguinte volume da solução 
concentrada: 
a) 10 mL 
b) 100 mL 
c) 150 mL 
d) 300 mL 
e) 450 mL 
 
3) Uma solução aquosa de ácido sulfúrico (H2SO4), 
para ser utilizada em baterias de chumbo de 
veículos automotivos, deve apresentar 
concentração igual a 4mol/L. 
O volume total de uma solução adequada para se 
utilizar nestas baterias, que pode ser obtido a 
partir de 500mL de solução de H2SO4 de 
concentração 18mol/L, é igual a 
a) 0,50 L 
b) 2,00 L 
c) 2,25 L 
d) 4,50 L 
e) 9,00 L 
 
4) Que volume de HCl concentrado (16 mol/L) é 
necessário para preparar 2,0L de HCl 0,20mol/L? 
 
5) 450mL de uma solução de NaOH 0,5mol/L foram 
adicionados a 150mL de uma mesma solução de  
0,25mol/L. A solução resultante contém 
concentração igual a: 
 
6) À temperatura ambiente, misturam-se 100mL 
de uma solução aquosa de MgSO4 de concentração 
0,20mol/L com 50mL de uma solução aquosa do 

mesmo sal, porém, de concentração 0,40mol/L. A 
concentração (em relação ao MgSO4) da solução 
resultante será de 
a) 0,15 mol/L 
b) 0,27 mol/L 
c) 0,38 mol/L 
d) 0,40 mol/L 
e) 0,56 mol/L 
 
7) Misturando-se 20mL de solução de NaCl, de 
concentração 6,0mol/L, com 80mL de solução de 
NaCl, de concentração 2,0mol/L, são obtidos 
100mL de solução de NaCl, de concentração, em 
mol/L, igual a: 
a) 1,4 
b) 2,8 
c) 4,2 
d) 5,6 
e) 4,0 
 
8) A salinidade da água de um aquário para peixes 
marinhos expressa em concentração de NaCl é 
0,08M. Para corrigir essa salinidade, foram 
adicionados 2 litros de uma solução 0,52M de NaCl 
a 20 litros da água deste aquário. Qual a 
concentração final de NaCl multiplicada por 100? 
 
9) Misturam-se 200 mililitros de solução de 
hidróxido de potássio de concentração 5,0g/L com 
300 mililitros de solução da mesma base com 
concentração 4,0g/L. A concentração em g/L da 
solução final vale 
a) 0,50 
b) 1,1 
c) 2,2 
d) 3,3 
e) 4,4 
 
10) 300 mililitros de solução contendo 0,01mol/L 
de sulfato cúprico são cuidadosamente aquecidos 
até que o volume da solução fique reduzido a 200 
mililitros. A solução final, tem concentração, em 
mol/L, igual a 
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a) 0,005 
b) 0,010 
c) 0,015 
d) 0,016 
e) 0,018 
 
11) Uma amostra de 12g contendo hidróxido de 
potássio foi dissolvida em água formando 1,0 litro 
de solução. Determine o grau de pureza de KOH na 
amostra, sabendo-se que uma alíquota de 100mL 
desta solução, consumiu 75mL de uma solução de 
ácido nítrico 0,2M. Dados:Massas molares (g/mol): 
KOH = 56 
 
12) Duas amostras de soluções aquosas de NaOH 
(hidróxido de sódio), uma de volume 200 mL e 0,15 
mol.L-1 e a outra de volume 100 mL e 0,30 mol.L-1, 
foram misturadas. Qual a molaridade da solução 
final? 
 
13) Misturam-se 500 mL de uma solução de NaOH 
(hidróxido de sódio) de concentração igual a 16 g/L 
com 400 mL de solução 0,50 mol.L-1 da mesma 
base e completa-se o volume para 1000 mL. Qual a 
molaridade da solução final? 
 
14) Que volume de solução de cloreto de sódio 
(NaCl) de concentração igual a 50 g/L deve ser 
adicionado a 200 mL de solução de NaCl de 
concentração igual a 100 g/L para obtermos uma 
solução de concentração igual a 60 g/L? 
 
15) Misturam-se 200 mL de solução 0,10 g/L de 
cloreto de cálcio (CaCl2) com 300 ml de solução 0,3 
g/L de cloreto de estrôncio (SrCl2). Determine:  
a) a concentração final do cloreto de cálcio; 
b) a concentração final do cloreto de estrôncio;  
c) a concentração final dos íons: Ca+2, Sr+2 e Cl- 
Obs.: Os sais não reagem entre si e a dissociação é 
total 
 
 
 

Mais exercícios? 
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