
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

Química-Turma 2001 ( Prof. Eduardo ) 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA  
QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, SENDO 8 OBJETIVAS E 2 

DISCURSIVAS 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

Unidade 9 
Concentração das soluções e variação na 
concentração das soluções 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 21/05/2020 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO 25/05/2020 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

Prof.eduardo.quimicacaq@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR Chamar pelo chat do e-mail preferencial 
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1. 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 

 

2. Num balão volumétrico de 250 mL adicionam-se 2,0g de sulfato de amônio sólido; o volume é 
completado com água. A concentração da solução obtida, em g/litro, é:  
a) 1,00g/L.  
b) 2,00g/L.  
c) 3,50g/L. 
d) 4,00g/L.  
e) 8,00g/L. 
 
3. 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 
 
4. 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? 

R: 12mol/L 
 

 

 

5. Calcule o título e a porcentagem em massa de uma solução feita a partir da dissolução de 400 g de 

glicerina, C3H8O3, em 1600 g de água 

R: T%=20% 
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6. Assinale a opção que apresenta os instrumentos de medição de volume mais indicados para a 
realização de uma titulação.  
a) Bureta e erlenmeyer  
b) Proveta e erlenmeyer  
c) Pipeta volumétrica e erlenmeyer  
d) Proveta e béquer  
e) Pipeta volumétrica e béquer 

 

 

7. Em 3 litros de uma solução de NaOH existem dissolvidos 12 mols desta base. A molaridade 

desta solução é:  
  

a) 3 mol/L. 
b) 4 mol/L. 
c) 9 mol/L. 
d) 15 mol/L. 
e) 36 mol/L. 

 

8. Uma massa de 40g de NaOH são dissolvidas em 160g de água. A porcentagem, em massa, de 
NaOH presente nesta solução é de:  
  

a) 20%. 
b) 40%. 
c) 10%. 
d) 80%. 
e) 100%. 

 

9. O NaCl está presente na água do mar com  2,5% em massa. Que massa de água do mar deve ser 
transferida para uma salina para que, por evaporação da água, restem 150 g de sal?  
a) 150g. 
b) 5850g. 
c) 6000g. 
d) 250g. 
e) 15000g. 

 

 

10. A dois litros de solução aquosa sacarose de concentração 50 g/L foi adicionada 6 litros de 
concentração 2 mols/L de solução aquosa de cloreto de sódio. Qual a concentração do sal e do açúcar 
na solução final? 
a) 25,0 g/L; 3,0 mol/L 
b) 0,2 Kg/L; 3,0 mol/L 
c) 12,5 g/L; 1,5 mol/L 
d) 25,0 g/L; 1,5 mol/L 
e) 12,5 g/L; 3,0 mol/L 

 

 


