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As unidades de concentração expressam uma 
relação entre as quantidades de soluto, solvente e 

solução.

Qual é o volume ?
O volume aqui é do soluto, solvente ou 
da solução?

Qual é a quantidade de soluto?
Qual é a quantidade de solvente?



Os Rótulos



Observação Inicial:  
Soluto: índice 1 – Ex: m1, n1, etc.

Solvente:Índice 2 – Ex: m2,n2, etc.
Solução: Sem índice – Ex: m, n, etc.

Lembre Sempre:
Solução = Soluto  +  Solvente

Então:
m = m1 +  m2

n = n1 +  n2



As principais unidades de concentração:
-Concentração comum

-Densidade
-Título

-Concentração Molar
-Partes por milhão



Concentração Comum: (C)
Expressa a massa do soluto(gramas) para cada litro de 
solução.

Exercícios:
Uma solução de NaOH apresenta concentração de 20 g/L. Calcule a massa dessa 
base presente em 200 mL dessa solução.

C = 20 g/L
V= 200mL
m1 = ?



Exercícios:
02. Observe a ilustração a seguir:

C = 0,5 g/L

V = 250 mL

m1 = ?

Exercícios:
03. Observe a ilustração a seguir:



Densidade: (d)
Expressa a massa da solução (gramas) para cada litro de solução.

01. Um aluno, ao misturar 10 mL de etanol com 10 mL de água, obteve 18,5 mL de 
solução. Sabendo-se que a densidade da água é de 1 g/mL e a do álcool 0,78 g/mL, 
a soma aproximada do número de mols de água e álcool na solução é:

a) 0,28
b) 0,31
c) 0,61
d) 0,73
e) 1,03



Molaridade ou Concentração molar: (M) 
Expressa o nº de mols de soluto para cada litro de solução.

O nº de mols calcula-se 
fazendo:

Substituindo 2 em 1 temos:



02. Uma solução com 200 g de solução alcoólica de fenolftaleína 
contém 8,0 % em massa de soluto. Assinale a opção que apresenta 
corretamente a massa de fenolftaleína, em gramas, contida na 
solução e o número de mols de álcool. Dado: massa molar do etanol = 
46 g/mol.

a) 16,0 e 4,0
b) 8,0 e 2,0
c) 5,0 e 2,5
d) 4,0 e 8,0
e) 2,0 e 3,0



03. Uma solução aquosa de sulfato de cobre, CuSO4, a 1 %, é aplicada 
no controle fitossanitário das plantas atacadas por certos fungos. 
Assinale a opção que apresenta corretamente a massa de sulfato de 
cobre, em gramas, necessária para se preparar 20 litros dessa solução 
a 1 % p/V.

a) 2,0
b) 2,0 x 101

c) 2,0 x 102

d) 2,0 x 103

e) 2,0 x 104



04.  Uma determinada bebida contém (via rótulo) 696,35 mg/L de 
bicarbonato de sódio, NaHCO3, além de outros componentes. 
Sabendo que a massa molar desse sal é 84 g/mol, assinale a opção 
que apresenta corretamente a concentração (aproximada) de 
bicarbonato de sódio, nessa bebida, expressa em mol/L.

a) 0,08
b) 0,008
c) 8,0
d) 1,2
e) 0,12



Título de solução: (T     )
Relação entre a massa do soluto(gramas) e a massa da 
solução (gramas).



05. O Ariovaldinho deseja preparar 30,0 g de uma solução aquosa
contendo 8,0 % em massa de NaCl. As massas, em g, de água e de sal,
usadas para o preparo desta solução foram de modo respectivo:

a) 27, 6 e 2,4
b) 29 e 1
c) 25 e 5
d) 26,3 e 3,7
e) 28,1 e 1,9



Partes por milhão: (ppm)
Indica quantos gramas do soluto existem em 106(um 
milhão) de gramas da solução.





06. (UFC) Quantos Litros de solução de NaCℓ 0,2 M podem ser preparados a partir de 468 g 
de cloreto de sódio?



07. (Cescem) Que massa de solução 4% em massa de NaCℓ é necessário para obter 6,0 mg 
de soluto?



08. (ITA) Qual o valor da massa de sulfato de ferro III anidro que deve ser colocada em um 
balão volumétrico de 500 mL de capacidade para obter uma solução aquosa 20 milimols/L 
em íons férricos após completar o volume do balão com água destilada? 
(Dados: Fe = 56; S = 32; O = 16)
a) 1,5 g
b) 2,0 g
c) 3,0 g
d) 4,0 g
e) 8,0 g 







01. A água oxigenada da farmácia é uma solução aquosa de d = 1g/mL, contendo 3% em 
massa de peróxido de hidrogênio (H2O2). Determine:
(Dado: massa molar de H2O2 = 34 g/mol)

a) A massa de H2O2 em um frasco contendo 250 mL de água oxigenada?
b) A concentração de H2O2 em mol por litro.



Respostas



02. Resposta:

T = 0,08 e m = 200g

T = m1/m → m1=T x m

m1 = 0,08 x 200 → m1 = 16g

m = m1 + m2 → 200 – 16 = 184g

n2 = m2/M2 → 184/46 → 4 mols

03. Resposta:

T = 1% ou 0,01 contém 1 parte se soluto para 99 

partes de solvente.

Considerando dH2O = 1g/cm3

99/100 x 2000 = 19800mℓ de H2O em solução.

1g de CuSO4 ------99mℓ de H2O

X ---------------------19800mℓ

X = 200g de CuSO4











Obrigado pela sua atenção e bons estudos.

O temor do Senhor é o princípio do conhecimento; os 

loucos desprezam a sabedoria e a 

instrução. Provérbios 1:7


