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1. Para cada uma das soluções que se seguem, identifique o solvente e o soluto. 

a) Solução alcoólica de iodo; 

R: solvente – álcool ; soluto - iodo 

b) Solução aquosa de cloreto de sódio; 

R: solvente – água ; soluto – cloreto de sódio 

c) Mistura de 10 cm3 de álcool com 300 cm3 de água; 

R: solvente – água ; soluto – álcool 

d) Mistura de 60 g de açúcar com 50 ml de água. 

R: solvente – água ; soluto – açúcar 

2. Preparou-se uma solução aquosa, dissolvendo-se 2,0 g de hidróxido de sódio em água e tendo-se obtido 

um volume de 200 cm3. 

a) Calcule a concentração mássica da solução de hidróxido de sódio, expressa em g/dm3 e em unidades SI. 

R: Cm = 10g/dm3 ;  em unidades SI  Cm= 10Kg/m3 

b) Qual a massa de soluto existente em 100 ml dessa solução? 

R: m = 1,0g 

3. A figura ao lado representa duas soluções de cloreto de sódio. 

3.1. Calcule a concentração mássica da solução A.  

R: CmA = 20g/dm3 

3.2. Das duas soluções, qual é a mais diluída? Justifique. 

R: A solução mais diluída é a B, uma vez que a massa por cada litro ou (dm3) de solução é menor, ou seja, 

a sua concentração mássica é menor do que a de A. 

3.3. Que massa de cloreto de sódio está dissolvida em 100 mL da solução B? 

R: m = 0,585g 

3.4. Que massa de cloreto de sódio deve ser adicionada à solução A, sem variação de volume, para que a sua 

concentração mássica aumente para o dobro? 

R: Mantendo-se o volume, se queremos que a concentração mássica seja o dobro, teremos de duplicar a 

massa de soluto, logo deve ser adicionada o dobro da massa (mais 10 g de cloreto de sódio). 

4. Calcule o volume de solução de concentração mássica 10 g dm-3 num dado soluto que contenha 100 g 

desse soluto. 

R: V = 10 dm3 ou 10L 

 

5. Adicionaram-se 100 cm3 de uma solução aquosa de NaOH (A), de concentração mássica 8 g dm-3, a 400 cm3 

de uma outra solução de NaOH (B), de concentração desconhecida. A solução obtida (C) ficou com a 

concentração mássica de 2,4 g dm3. Determine a concentração mássica da solução B. 

R:  CmB =1g/dm3 
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6. Misturaram-se 100 cm3 de uma solução aquosa de ácido clorídrico (HCl) (A) de concentração mássica 7,3 g 

dm-3, com 500 cm3 de uma solução do mesmo ácido (B), de concentração mássica 3,65 g dm-3. Qual a 

concentração mássica em ácido clorídrico da solução final? 

R: CmHCl = 4,26g/dm3 

 

7. Prepararam-se 150 ml de uma solução aquosa de sulfato de cobre (CuSO4) de concentração 0,35 g dm-3 

(solução B), a partir de outra anteriormente preparada de concentração 2,5 g dm-3 (solução A). Que 

volume de solução A deve foi retirado para a preparação da solução B?  

R: V = 0,021 dm3 

 

8. Classifique cada uma das afirmações que se seguem como verdadeira ou falsa. 

(A) Os átomos de um mesmo elemento têm todos o mesmo número atómico. V 

(B) O número de massa é característico dos átomos de um dado elemento porque representa o número 

de nucleões. F 

(C) Dizer que a massa atómica relativa do bário é 137,3, significa que todos os átomos de bário têm essa 

massa atómica relativa. F 

(D) Todos os átomos contêm neutrões. F 

(E) Se o eletrão tivesse a massa de 2g, o neutrão teria a massa de 200 g. F 

(F) Pode haver isótopos com diferente número atómico. F 

(G) A massa atómica relativa de um elemento depende da abundância de cada um dos seus isótopos. V 

(H) Num átomo, o número de eletrões é igual ao número de protões. V 

(I) O número de massa é duplo do número atómico. F 

 

9. Complete a seguinte afirmação, de modo a torna-la cientificamente correta. 

“Um elemento químico … 

R:  (D) … é o conjunto dos átomos com a mesma carga nuclear.” 

 

10. Dois isótopos do mesmo elemento podem representar-se por      
            

  . Determine os respetivos 

números atómicos e de massa. 

R:      
       

  

 

11. Um elemento metálico possui três isótopos com as seguintes abundâncias relativas:  

78,99% para o isótopo de massa atómica relativa 23,9850; 

10,00% para o isótopo de massa atómica relativa 24,9858; 

11,01% para o isótopo de massa atómica relativa 25,9826. 

Selecione a opção que corresponde à massa atómica relativa deste metal.  

 

(A) 24,305 

 

12. Escreva as fórmulas químicas que representam as substâncias iónicas que se seguem: 

a) Óxido de mercúrio II - HgO 

b) Cloreto de potássio - KCl 

c) Sulfureto de potássio – K2S 

d) Nitrato de magnésio – Mg(NO3)2 

e) Sulfato de magnésio – MgSO4 

f) Fosfato de magnésio – Mg3(PO4)2 

g) Cloreto de estanho II – SnCl2 

h) Sulfato de cobre II penta-hidratado – 

CUSO4.5H2O 
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13. Escreva o nome dos compostos correspondentes às fórmulas químicas que se seguem: 

a) NaHCO3 - Hidrogenocarbonato de sódio 

b) KMnO4 - Permanganato de potássio 

c) CaCO3 - Carbonato de cálcio 

d) Mg(NO3)2 - Nitrato de magnésio 

e) Fe2O3 - Óxido de Ferro (III) 

f) Na2HPO4 - Monohidrogenofosfato de sódio 

g) SnO2 - Óxido de estanho (IV) 

h) K2CrO4 - Cromato de potássio 

 


