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Instruções: 

 Leia atentamente cada questão antes de resolvê-la.  A interpretação faz parte desse 
trabalho. 

 Na resolução de cada questão deverão constar os cálculos ou as justificativas. 
 O trabalho deve ser feito sem rasura, sem dobras e com capricho. 
 O trabalho deverá ser feito em folha A4 ou folha de papel almaço.  
 Deverá conter capa com nome da instituição, nome e turma do estudante, título 

centralizado, data e cidade.   
 Não serão corrigidos trabalhos apresentados com desdém. 
 O trabalho deve conter as perguntas e as respostas de cada questão. 
 Para uma possível revisão, é necessário que todas as instruções acima tenham sido 

seguidas. 
Bons estudos! 
 

Conteúdo:  
 
 

Parte 01 –                                                                                                                  3,0 pontos 
Refaça as provas da etapa, mensal e simulado, com a justificativa de todas as questões abertas e 
fechadas. 

 
Parte 02 –                                                                                                                  3,0 pontos 

Faça os exercícios das páginas: 
Conteúdo da recuperação Páginas do livro - BOX Exercícios  

Soluções 324, 328 Completa 

Propriedades coligativas 334, 336, 337 e 341 2,3,8,12,13,16,20, 23, 24, 27, 29 

 
 

Parte 03 –                                                                                                                  4,0 pontos 
1. O que é mol? 
2. Quais são as unidades de medida de mol? 
3. Em uma reação química, o que os coeficientes estequiométricos representam? 
4. Na reação não balanceada, CO2(g) + H2O(l)  → C6H12O6(s) + O2(g), complete a tabela 
segundo a reação balanceada: 



 CO2(g) H2O(l)   C6H12O6(s) O2(g) 
Mol     
Massa     
Volume 
CNTP 

    

Volume 
CATP 

    

5. A presença do oxigênio dissolvido é de fundamental importância para a manutenção da 
vida em sistemas aquáticos. Uma das fontes de oxigênio em águas naturais é a dissolução do 
oxigênio proveniente do ar atmosférico. Esse processo de dissolução leva a uma concentração 
máxima de oxigênio na água igual a 8,7 mg/L, a 25 °C e 1 atm. Um dos fatores que reduz a 
concentração de oxigênio na água é a degradação de matéria orgânica. Essa redução pode ter 
sérias conseqüências – como a mortandade de peixes, que só sobrevivem quando a 
concentração de oxigênio dissolvido for de, no mínimo, 5 mg/L.  
A) CALCULE a massa de oxigênio dissolvido em um aquário que contém 52 litros de água 
saturada com oxigênio atmosférico, a 25 °C e 1 atm. (Deixe seus cálculos registrados, 
explicitando, assim, seu raciocínio.).  

B) CALCULE a massa de oxigênio que pode ser consumida no aquário descrito, no item A desta 
questão, para que se tenha uma concentração de 5 mg/L de oxigênio dissolvido. (Deixe seus 
cálculos registrados, explicitando, assim, seu raciocínio).  

C) A glicose (C6H12O6), ao se decompor em meio aquoso, consome o oxigênio segundo a 
equação: 

C6H12O6 (aq) + 6 O2 (aq)  6 CO2 (aq) + 6 H2O (l ) 

CALCULE a maior massa de glicose que pode ser adicionada ao mesmo aquário, para que, após 
completa decomposição da glicose, nele permaneça o mínimo de 5 mg/L de oxigênio dissolvido. 
(Deixe seus cálculos registrados, explicitando, assim, seu raciocínio). 

6. Ao reagir uma 100 mL de uma solução 1 mol/L de HCl, de pureza 36%, com uma solução 
de hidróxido de alumínio, que gastou-se 87 mL para reagir. Qual a concentração da base?  
7. Quais os possíveis cálculos de concentração de soluções?  
8. Como transformamos concentração em g/L para concentração em mol/L? 
9. Quais as fórmulas utilizadas em cálculos de misturas de soluções com mesmo soluto e 
solvente? 
10. Explique o que é pressão de vapor. 
11. Explique como a adição de um soluto pouco volátil em um solvente pode alterar a pressão 
de vapor, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. 
12. O que é osmose? O que ocorre se duas soluções de concentrações diferentes forem 
separadas por uma membrana semipermeável? 
 
Abraços, Gabi! 
 



 


