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01. Numa diluição de uma solução, podemos afirmar que:   
 
a) A massa do solvente permanece constante.  
b) A massa do soluto permanece constante.  
c) O volume da solução permanece constante.  
d) A molaridade da solução permanece constante.  
e) A molalidade da solução permanece constante.  
 
02. A 500 mL de solução 0,5 mol/L de sulfato de sódio são adicionados 750 mL de água. Calcule a molaridade da 
solução após a diluição.  
 
a) 0,33 mol/L.     
b) 0,75 mol/L.  
c) 0,20 mol/L.  
d) 1,00 mol/L.  
e) 0,25 mol/L.  
  
03. Tem-se 600 mL de solução 1,2 mol/L de cloreto de cálcio (CaCl2). Calcule a molaridade dessa solução quando seu 
volume tornar-se 1500 mL através da adição de água.    
 
a) 1,78 mol/L.  
b) 2,78 mol/L.  
c) 0,48 mol/L.  
d) 3,60 mol/L.  
e) l,20 mol/L.  
  
04. Pipetaram-se 10 mL de uma solução aquosa de NaOH de concentração 1,0 mol/L. Em seguida foi        adicionada 
água suficiente para atingir o volume final de 500mL. A molaridade da solução final é:  
 
 a) 5,0 . 10-3 mol/L.  
b) 2,0 . 10-2 mol/L.  
c) 5,0 . 10-2 mol/L.  
d) 0,10 mol/L.  
e) 0,20 mol/L.  
  
05. Uma solução contendo 50 mL de NaCl 10 mol/L é diluída com água suficiente para atingir o volume de 250 mL. A 
concentração desta nova solução é:  
 
a) 2,0 mol/L  
b) 1,0 mol/L  
c) 5,0 mol/L  
d) 0,50 mol/L  
e) 10 mol/L  
  
06. A 50g de uma solução de ácido sulfúrico de 63% em massa são adicionados 400g de água. A porcentagem em 
massa do ácido sulfúrico na solução obtida é:   
 
a) 7%.  
b) 9%.  
c) 10%.  
d) 12%.  
e) 16%.  
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07.  100g de solução de um certo sal tem a concentração de 30% em massa. A massa de água necessária para diluí-
la a 20% em massa é:  
 
a) 25g.  
b) 50g.  
c) 75g.  
d) 100g.  
e) 150g.  
  
08. Uma solução contendo 5 mL de NaCl 1 mol/L é diluída com água suficiente para atingir o volume      500 mL. A 
concentração desta nova solução será:   
 
a) 0,002 mol/L.  
b) 0,01 mol/L.  
c) 0,05 mol/L.  
d) 0,50 mol/L.  
e) 10,0 mol/L. 
 
09. Uma solução aquosa de ácido sulfúrico, para ser utilizada em baterias de chumbo de veículos automotivos, deve 
apresentar concentração igual a 4 mol/L. O volume total de uma solução adequada para se utilizar nestas baterias, que 
pode ser obtido a partir de 500mL de solução de ácido sulfúrico 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.  
  
10. Um litro de uma solução de concentração 5.0 mol/litro deve sofrer quantos acréscimos sucessivos de 100 mL de 
solvente puro para atingir a concentração de 0.5 mol/litro?   
 
a) 50  
b) 9,0  
c) 10  
d) 90  
e) 100  
  
11. Uma solução de sulfato de sódio (1 mol/L) é diluída até o dobro do seu volume inicial. A concentração de íons 
sódio, em mol/L, na solução diluída é:  
 
 a) 1,0x10 – 3.  
b) 2,0x10 – 3.  
c) 2,5x10 – 1.  
d) 5,0x10 – 1.  
e) 1,0.  
  
12. O volume de água, em mL, que deve ser adicionado a 80 mL de solução aquosa 0,1 mol/L de uréia, para  que a 
solução resultante seja 0,08 mol/L, deve ser igual a:   
 
a) 0,8  
b) 1  
c) 20  
d) 80  
e) 100  
  
13. Que volume de água deve-se adicionar a 400 mL de solução 367,5g/L de ácido sulfúrico, para que se torne 
122,5g/L?  
 
a) 800 mL.  
b) 1000 mL.  
c) 1800 mL.  
d) 200 mL.  
e) 1200 mL. 
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14. Quantos cm3 de H2O temos que adicionar a 0,50 litro de solução 0,50 mol/L, a fim de torná-la 0,20 mol/L?  
 
 a) 1500 cm3.   
b) 1250 cm3.  
c) 1000 cm3.  
d) 750 cm3.  
e) 500 cm3.    
  
15. Uma solução 0,05 mol/L de glicose, contida em um béquer, perde água por evaporação até restar um volume de 
100 mL, passando a concentração para 0,5 mol/L. O volume de água evaporada é, em torno de: 
  
 a) 50 mL.  
b) 100 mL.  
c) 500 mL.  
d) 1000 mL.  
e) 900 mL. 
 
16. Submete-se 3 L de uma solução 1 mol/L de cloreto de cálcio à evaporação até um volume final de 400mL, sua 
concentração molar será:  
 
a) 3,00 mol/L.  
b) 4,25 mol/L.  
c) 5,70 mol/L.  
d) 7,00 mol/L.  
e) 7,50 mol/L  
  
17.Tem-se 400 mL de solução 0,1 mol/L de carbonato de sódio. Essa solução é evaporada cuidadosamente até seu 
volume ser reduzido a 320 mL.  A molaridade da solução obtida após a evaporação é:          
 
a) 0,125 mol/L.  
b) 0,250 mol/L.  
c) 0,500 mol/L.  
d) 0,150 mol/L.  
e) 1,235 mol/L.  
  
18. Tem-se 800 mL de solução 2 mol/L de carbonato de sódio. Essa solução é evaporada cuidadosamente até seu 
volume ser reduzido a 200 mL.  A molaridade da solução obtida após a evaporação é:    
       
a) 0,02 mol/L.  
b) 0,5 mol/L.  
c) 2,0 mol/L.  
d) 4,0 mol/L.  
e) 8,0 mol/L.  
  
19. A partir do esquema de diluições representado a seguir, qual será a concentração no frasco D, após a execução 
das operações indicadas na sequência de 1 a 5? 
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a) 0,075 mol/L.  
b) 0,75 mol/L.  
c) 1,0 mol/L.  
d) 0,1 mol/L.  
e) 7,5 mol/L. 
 


