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1 mol

6,02.1023 partículas

Massa (g)   ?   Massa molar
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Cálculo do número de mols (n)
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Quando juntamos duas espécies químicas diferentes e, não houver

reação química entre elas, isto é, não houver formação de nova(s)

espécie(s), teremos uma MISTURA .
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Quando na mistura tiver apenas

uma única característica em

toda a sua extensão teremos

uma MISTURA

HOMOGÊNEA

Quando na mistura tiver mais

de uma característica em toda

a sua extensão teremos uma

MISTURA HETEROGÊNEA
PROFª ELAINE CRISTINA
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Em uma mistura de duas espécies químicas

diferentes, pode ocorrer a disseminação, sob forma

de pequenas partículas, de uma espécie na outra

Neste caso o sistema recebe o nome de

DISPERSÃO

PROFª ELAINE CRISTINA
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A espécie química disseminada na forma de

pequenas partículas é o DISPERSO  e, a outra

espécie é o DISPERGENTE

ÁGUA     +     AÇÚCAR

DISPERGENT
E

DISPERSO

PROFª ELAINE CRISTINA
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Quando na dispersão o disperso possui tamanho médio de até

10 – 7 cm a dispersão receberá o nome especial de SOLUÇÃO

Nas SOLUÇÕES: 

DISPERGENTE DISPERSO

SOLVENTE SOLUTO

PROFª ELAINE CRISTINA
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SOLUÇÕES

São misturas homogêneas compostas
por um solvente e um ou mais solutos.

Classifica ção das solu ções

Fase de agregação
Condução de corrente elétrica

PROFª ELAINE CRISTINA
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COEFICIENTE DE SOLUBILIDADE

É  a quantidade máxima de um soluto
capaz de se dissolver totalmente em
uma  quantidade padrão de solvente
em uma determinada temperatura.

Ex.: Cs da glicose a 70 ºC é igual a
320,5g /100g de água

PROFª ELAINE CRISTINA



Educação para toda a vida

Colégio

Santo Inácio
Jesuítas

Glicose a 70 ºC Cs = 320,5g /100g de água.
Adição de açúcar em 100g de água a 70 ºC:

m = 100g  ? solução insaturada

m = 320,5g  ? solução saturada

m = 321g  ?   solução saturada
com corpo de fundo

Resfriando a solução  a 60 ºC:

m = 320,5g  ? solução
supersaturada

PROFª ELAINE CRISTINA
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1L de água
a 0°C

1L de água
a 0°C

1L de água
a 0°C

357 g de NaCl

• CS do NaCl a 0°C = 35,7 g / 100g de H 2O

• CS do NaCl a 25°C = 42,0 g / 100g de H 2O

200 g de NaCl 400 g de NaCl

  Saturada Saturada com
corpo de fundo

 insaturada
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1L de água
a 25°C

1L de água
a 0°C

• A concentração na solução final está
acima do CS do NaCl a 0°C.

1L de água
a 0°C

Supersaturada

400 g de NaCl

Sobe T Baixa T

PROFª ELAINE CRISTINA



Educação para toda a vida

Colégio

Santo Inácio
Jesuítas

01) Um determinado sal tem coeficiente  de  solubil idade igual

      a  34g / 100g  de  água, a  20ºC.  Tendo-se  450 g  de água a

      20ºC, a  quantidade, em  gramas,  desse  sal,  que  permite

      preparar  uma solução saturada, é de:

a)  484 g.

b)  450 g.

c)  340 g.

d)  216 g.

e)  153 g.

34g de sal
100g de água

=

m450g

salágua

Cs

34g100g

m450

34100 =

100 x m = 34 x 450

100
m =

15300 m = 153g
PROFª ELAINE CRISTINA
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02) A solubilidade do ácido bórico (H 3BO3), a 20°C, é de 5 g em
      100 g e água.  Adicionando-se  200 g  de  H 3BO3 em 1,00 kg
       de  água,  a 20°C, quantos gramas de ácido re stam na fase
       sólida?

a)   50 g.
•75 g.
•100 g. 
•150 g.
• 175 g. 5g de ácido

100g de água
=Cs

m

ácidoágua
5g100g

1000g m1000
5100 = 100  x  m  =  5  x  1000

100 x m  =  5000

100
m = 5000 m  =  50 g dissolvidos

Restam na fase sólida =  200  –  50  =  150 g 
PROFª ELAINE CRISTINA
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03) Após  a  evaporação  de  toda  a  água  de  25 g   de  uma  solução
saturada  (sem corpo  de  fundo)  da  substância  X ,  pesou-se  o
resíduo  sólido,  obtendo-se  5 g.  Se, na  mesma  t emperatura do
experimento  anterior,  adicionarmos  80 g  da  subst ância  X em 300
g de água, teremos uma solução:

a)  insaturada.
b)  saturada sem corpo de fundo.
c)  saturada com 5g de corpo de fundo.
d)  saturada com 20g de corpo de fundo.
e)  supersaturada.

solutosolução solvente+=
25g 20g5g

300gm

300m

205 = x20 m = 5 x 300
20

m = 1500

m = 75g dissolvidos
corpo de fundo = 80 – 75 = 5g PROFª ELAINE CRISTINA



Educação para toda a vida

Colégio

Santo Inácio
Jesuítas

Analisando um gráfico de solubilidade podemos desta car três regiões:
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A temperatura e a pressão têm influência na solubilid ade de

um sólido e de um gás em um líquido.

Quando a solubilidade aumenta com o aumento da

temperatura, teremos uma solubilidade  ENDOTÉRMICA
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Quando a solubilidade diminui com o aumento da temp eratura,
teremos uma solubilidade EXOTÉRMICA
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Algumas solubilidades têm irregularidades, apresenta ndo pontos
de inflexão:

CURVA DE SOLUBILIDADE
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Exemplo: Considere o gráfico:

Com base nesse gráfico, pode-se concluir que, acresc entando-se 20g
de cloreto de potássio em 50g de água, a 20°C, obtém -se solução
aquosa:

• saturada com corpo de fundo, que pode torna-se insa turada pelo
aquecimento.

b) saturada com corpo de fundo, que pode torna-se ins aturada pelo
resfriamento.

c) saturada sem corpo de fundo, que pode torna-se in saturada pelo
resfriamento.

d) insaturada, que pode torna-se saturada por aquecim ento.
e) insaturada, que pode torna-se saturada por resfriamen to.

20 40 60 80 100
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20°CCs =
34g do sal

100g de água
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=

m
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100  x  m  =  50  x  34

100  x  m  =  1700

100
m =

1700
m  =  17 g

34
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01. 160 gramas de uma solução aquosa saturada de sacarose a 30°C
são resfriados a 0°C. Quanto do açúcar cristaliza?
*CS a 0ºC =180 g/100 g de H2O           *CS a 30ºC =220 g/100 g de H2O
a) 20 g.   b) 40 g.   c) 50 g.   d) 64 g.   e) 90 g.

02. O gráfico adiante mostra a solubilidade (S) de K2Cr2O7 sólido em
água, em função da temperatura (t). Uma mistura constituída de 30g de K
K2Cr2O7 e 50g de água, a uma temperatura inicial de 90°C, foi deixada
esfriar lentamente e com agitação. A que temperatura aproximada deve
começar a cristalizar o K2Cr2O7?
•25°C
•45°C
•60°C
•70°C
e)   80°C

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
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03. A figura abaixo mostra a curva de solubilidade do brometo de
potássio (KBr) em água.
*Massa molar (g/mol): K = 39,10; Br = 79,91
Baseando nas informações apresentadas na figura é ERRADO afirmar
que:
a) a dissolução do KBr em água é um processo endotérmico.
b) a 30°C, a concentração de uma solução aquosa sat urada em KBr é
de aproximadamente 6mol/kg (molal).
c) misturas correspondentes a pontos situados na região I da figura são
bifásicas.
d) misturas correspondentes a pontos situados na região II da figura são
monofásicas.
e) misturas correspondentes a pontos situados sobre a curva são
saturadas em KBr.
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04. As curvas de solubilidade das substâncias KNO3 e Ca(OH)2 (em gramas da
substância em 100 g de água) em função da temperatura são mostradas a
seguir. A partir desses dados, analise as alternativas a seguir e assinale a que
NÃO apresenta uma afirmativa correta.
a) Quando se adicionam 10,0 g de KNO3 em 12,0g de água a 56 °C, se obtém
uma solução insaturada.
b) Observa-se a formação de corpo de fundo quando uma solução formada por
25 g de KNO3 e 50 g de água a 40 °C é resfriada a 30 °C.
c) A solubilidade do nitrato de potássio aumenta com a temperatura, enquanto
a do hidróxido de cálcio diminui.
d) Duas substâncias puras podem apresentar a mesma curva de solubilidade.
e) O hidróxido de cálcio é muito menos solúvel que o nitrato de potássio em
toda faixa de temperatura estudada.
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05. Considere o gráfico, representativo da curva de solubilidade do ácido
bórico em água.  Adicionando-se 200g de H3BO3 em 1,00kg de água, a
20°C, quantos gramas do ácido restam na fase sólida ?
a) 50,0
b) 75,0
c) 100
d) 150
e) 175
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06. O diagrama representa curvas de solubilidade de alguns sais em água.
 Com relação ao diagrama anterior, é CORRETO afirmar:
a) O NaCl é insolúvel em água.
b) O KClO3 é mais solúvel do que o NaCl à temperatura ambiente.
c) A substância mais solúvel em água, a uma temperatura de 10°C, é
CaCl2.
d) O KCl e o NaCl apresentam sempre a mesma solubilidade.
e) A 25°C, a solubilidade do CaCl 2 e a do NaNO3 são praticamente iguais.
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07. As solubilidades dos sais KNO3 e NaCl, expressas em gramas do sal por
100 gramas de água, em função da temperatura, estão representadas no
gráfico abaixo. Com base nas informações fornecidas, pode-se afirmar
corretamente que:
 a) a dissolução dos dois sais em água são processos exotérmicos.
b) quando se adicionam 50 g de KNO3 em 100 g de água a 25°C, todo o
sólido se dissolve.
c) a solubilidade do KNO3 é maior que a do NaCl para toda a faixa de
temperatura abrangida pelo gráfico.
d) quando se dissolvem 90 g de KNO3 em 100 g de água em ebulição, e em
seguida se resfria a solução a 20°C, recupera-se ce rca de 30 g do sal sólido.
e) a partir de uma amostra contendo 95 g de KNO3 e 5 g de NaCl, pode-se
obter KNO3 puro por cristalização fracionada.
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CONCENTRAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO

Chamamos de concentração de uma solução a toda forma

de expressar a proporção existente entre as quantidades

de soluto e solvente ou, então, as quantidades de

soluto e solução

PROFª ELAINE CRISTINA
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No estudo das soluções usaremos a  seguinte convenção:

Índice 1:

Para quantidades relativas ao soluto

Índice 2:

Para quantidades relativas ao solvente 

Sem índice:

Para quantidades relativas à solução
PROFª ELAINE CRISTINA
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CONCENTRAÇÃO COMUM (C)

V

m1

=C

Unidade:  g/ L

Indica a massa do soluto em 1 litro de solução

PROFª ELAINE CRISTINA
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a)  1,00.

b)  2,00.

c)  3,50.

d)  4,00.

e)  8,00.

V = 250 mL = 0,25 L

m1  = 2,0 g

C  =
m1

V

C  =  ?

2,0

0,25

C  = 8,0 g/L

01) Num  balão  volumétrico de  250 mL adicionam-se 2,0g de

sulfato de  amônio  sólido; o  volume  é  completado com

água.  Podemos  dizer que a concentração da solução

obtida, em g/litro, é:

PROFª ELAINE CRISTINA
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a)  10g de soluto.

b)  0,25g de soluto.

c)  2,5g de solvente.

d)  2,5g de soluto.

e)  1,0g de soluto.

V = 0,5 L

m1 = ?

C =
m1

V

C = 5,0 g / L

0,5
5,0 m1  =  5  x  0,5 

m1  =  2,5 g

02) A  concentração  de  uma  solução  é  5,0 g/litro.  Dessa

      solução  0,5 L   contém:

PROFª ELAINE CRISTINA
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É o quociente entre a massa

e o volume de um corpo

Para uma solução teremos:

d =
m

SOLUÇÃO

V SOLUÇÃO

d =
m

V

20

5

d = 4g / L

01) 5,0 L de uma solução tem massa de 20 g. A densidade  desta
      solução é de:

• 25 g / L.

• 20 g / L.

• 15 g / L.

• 5 g / L.

• 4 g / L.

PROFª ELAINE CRISTINA

DENSIDADE (d)
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É o quociente entre a massa do soluto (m1) e a massa

total da solução (m), ambas na mesma unidade

considerando

T =
m1

m

= m1m m2+ T =
m1

m1 m2+

É comum representar o título em massa

Na forma de PORCENTAGEM

T = 100% TX

PROFª ELAINE CRISTINA

TÍTULO EM MASSA (T)
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01) Uma massa de 40 g de NaOH são  dissolvidas em 160 g de

      água. A porcentagem, em massa, de NaOH presente nesta

      solução  é  de:

a)  20%.

b)  40%.

c)  10%.

d)  80%.

e)  100%.

T =

m1 = 40g
m2 = 160g

40

200
T = 0,20

T = 100% X 0,20 = 20%

PROFª ELAINE CRISTINA

=
m
m1T

m = m1 + m2
m = 40 + 160
m  200g
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02) Quantos gramas de água são necessários, a fim de se preparar uma

      solução,  a 20% em peso, usando  80 g  de  so luto?

a) 400 g.

b) 500 g.

c) 180 g.

d) 320 g.

e) 480 g.
T =

m
m1

m1 = 80g

m2 ?=

= m1mm2 –

=
80

0,20

0,20

20

100

m

= 0,20

800,20

=20%T =%

X

=m 80 m  =  400g

400 80 m2  =  320g

PROFª ELAINE CRISTINA
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03) Quando se  dissolve  um  certo  número  de  gramas de  cloreto  de
      cálcio,  no  triplo  de  água,  a concentração da  solução  resultante
      (porcentagem  em massa) é igual a:

a) 15%.

b) 25%.

c) 30%.

d) 40%.

e) 4%.

T =
m
m1

m1 = x g

m2 3x g=

4 x

100

0,25=
1 x

25%

T =%
x

m 4x g=

T =
4
1

T0,25

T =%

PROFª ELAINE CRISTINA
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É o quociente entre o volume do soluto (V 1) e o

volume total da solução (V), ambos na mesma unidade

PROFª ELAINE CRISTINA

TÍTULO EM VOLUME (T)
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Considere uma solução aquosa de álcool que tem 50 mL  de álcool

e 200 mL de água. Qual é a sua porcentagem em volume nesta

solução?

T =
V1

V
V

=V1 50 mL

=V2 200 mL

=V 250 mL

50

250
= 0,20 ou 20%

PROFª ELAINE CRISTINA
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Quando uma solução é bastante diluída, a massa do

solvente é praticamente igual à massa da solução e,

neste caso, a concentração da solução é expressa em

“ppm” (partes por milhão)

O “ppm” indica quantas partes do soluto existem

em um milhão de partes da solução (em volume ou

em massa)

PROFª ELAINE CRISTINA

PARTES POR MILHÃO (ppm)
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01) Em uma amostra de 100 L do ar de uma cidade há 2 x 10–8 L

      do  poluente  SO2.   A  quantas  “ ppm “,  em   volume,   isso

      corresponde?

volume de ar volume de SO2

100 L

106 L

2 x 10 – 8 L

V

100 x V  =  106 x 2 x 10 – 8

V =
2 x 10 – 2

100

V = 2 x 10 – 4 L

100
=

V106

2 x 10 – 8 

PROFª ELAINE CRISTINA
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02)(FGV-SP) Dizer  que uma solução  desinfetante  “ apresenta  1,5%

      de cloro  ativo”  é equivalente a dizer  que  “ a  concentração  de

      cloro ativo nessa solução é”:

a) 1,5 x 106 ppm.

b) 1,5 x 10 – 2 ppm.

c) 150 ppm.

d) 1,5 ppm.

e) 15000 ppm.

1,5% =
100 partes de solução

1,5 partes de soluto

100

1,5
=

1000000

m

100 x m  =  1,5 x 1000000

m =
1500000

100
m  =  15000 ppm

100 x m  =  1500000

PROFª ELAINE CRISTINA
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É o quociente entre o número de mols do soluto (n1) e o

volume da solução (V), em litros

Unidade:  mol/ L

Indica o número de mols do soluto em 1 litro de solução

Esta concentração também é chamada de MOLARIDADE ou

concentração MOLAR

CONCENTRAÇÃO EM QUANTIDADE DE MATÉRIA ( m )
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01) Em 3 litros de uma solução de NaOH existem dissolvidos
12 mols desta base. A molaridade desta solução é:

V  =  3 L

n1  = 12 mols
=

V

m =  ?

3

4,0 mol / L

m

=m

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

n1
=

12
m
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Dados: H = 1 u.m.a; Cl = 35,5 u.m.a.

a) 0,5 M.

b) 1,0 M.

c) 1,5 M.

d) 2,0 M.

e) 2,5 M.

V = 2 L

m1 = 36,5g

m = ?

+

=n1

1

1,0 mol

HCl =

36,5

35,5 =

=

M1 36,5g/mol

36,5 =
1

2

0,5 mol / L

m

=m

02)  A  molaridade  de  uma  solução  aquosa  conten do 36,5g  de ácido
       clorídrico  dissolvidos em água até completar 2 litros de solução é:
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MOLALIDADE( W )

Unidade:  mol/ Kg

É o quociente entre o número de mols do soluto (n1) e a

massa de solvente (m2) em quilos.

Indica o número de mols do soluto em 1 quilo de solvente.

Esta concentração também é chamada de concentração

MOLAL.
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01) Uma solução foi preparada dissolvendo-se 14g de cloreto de
sódio em 200mL de água. A molalidade dessa solução vale:

•0,8 mol/Kg
•1,0 mol/Kg
•1,2 mol/Kg
•1,4 mol/Kg
•1,6 mol/Kg

m1 = 14g
m2 = 200g (0,2 Kg)

W = n1 / m2(Kg)

W = 0,24/0,2
W =1,2 mol/Kg

n1 = m1/MM1

n1 = 14/ (23+35,5)
n1 = 0,24 mol
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03) Uma  pessoa  usou  34,2g  de sacarose  (C 12H22O11) para

      adoçar seu cafezinho.  O volume  de  cafezinho   adoçado  na  xícara

      foi  de  50 mL.   A concentração  molar da  sac arose no cafezinho foi

       de:

a) 0,5 mol/L.

b) 1,0 mol/L.

c) 1,5 mol/L.

d) 2,0 mol/L.

e) 2,5 mol/L.

V = 50 mL = 0,05 L

m1 = 34,2 g

= ?m

=

=n1 0,1 mol
342

=
34,2

=
0,05

2,0 mol/Lm 0,1



Educação para toda a vida

Colégio

Santo Inácio
Jesuítas PROFª ELAINE CRISTINA

FRAÇÃO MOLAR ( x )

Podemos definir a fração molar para o soluto (x1) e para o

solvente (x2)

Fração molar do soluto (x1) é o quociente entre o número

de mols do soluto (n1) e o número de mols total da solução

(n = n1 + n2)
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Fração molar do solvente (x2) é o quociente entre o número

de mols do solvente (n2)

 e o número de mols total da solução  (n = n1 + n2)

Podemos demonstrar que:
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01) Uma solução possui 5 mols de álcool comum e 20 mols de

      água. Podemos afirmar que as frações molares do soluto e

      do solvente, respectivamente são iguais a:

a)  5 e 20.

b)  20 e 5.

c)  20 e 80.

d)  0,2 e 0,8.

e)  0,8 e 0,2.

x1

n1  = 5 mols

n2  =  20 mols

x1 =
+

5

5 20

=
5

25

x2  =  0,8

x1  =  0,2

+  x2  =  10,2
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Dados: H = 1 u.; C = 12 u.; O = 16 u.  

a)  0,04.

b)  0,08.

c)  0,40.

d)  0,80.

e)  1,00.

m1  =  18g

m’1  =  24g

m2  =  81g

n1  = 
18

180
=  0,1 mol

n’1  = 
24

60
=  0,4 mol

n2  = 
81

18
=  4,5 mol

02) Uma solução contém 18,0g de glicose (C6H12O6),  24,0g de

      ácido  acético  (C2H4O2)  e  81,0g  de  água  (H2O).  Qual  a

      fração  molar  do  ácido  acético  na  solução?

MM C6H12O6

MM C2H4O2

MM H2O

x’1  =               0,4             =   0,4   =  0,08

         0,1  +  0,4   +   4,5         5   
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EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

01. Considere duas latas do mesmo refrigerante, uma versão “diet” e
outra versão comum. Ambas contêm o mesmo volume de líquido (300
mL) e têm a mesma massa quando vazias. A composição do refrigerante
é a mesma em ambas, exceto por uma diferença: a versão comum,
contém certa quantidade de açúcar, enquanto a versão “diet” não contém
açúcar (apenas massa desprezível de um adoçante artificial). Pesando-se
duas latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes
resultados:

Por esses dados, pode-se concluir que a concentração, em g/L, de açúcar
no refrigerante comum é de, aproximadamente:
a) 0,020g/L. b) 0,050g/L. c) 1,1g/L. d) 20g/L. e) 50g/L.
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02. Um frasco de laboratório contém 2,0 litros de uma solução aquosa de
NaCl. A massa do sal dissolvida na solução é de 120g. Que volume deve
ser retirado da solução inicial para que se obtenham 30g de sal
dissolvido?
a) 1,0 L. b) 0,5 L. c) 0,25 L. d) 1,5 L. e) 0,75 L.

03. Um certo remédio contém 30g de um componente ativo X dissolvido
num determinado volume de solvente, constituindo 150 mL de solução.
Ao analisar o resultado do exame de laboratório de um paciente, o médico
concluiu que o doente precisa de 3g do componente ativo X por dia,
dividido em 3 doses, ou seja, de 8 em 8 horas. Que volume do
medicamento deve ser ingerido pelo paciente a cada 8 horas para cumprir
a determinação do médico?
a) 50 mL. b) 100 mL. c) 5 mL. d) 10 mL. e) 12 mL.
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04. Uma solução aquosa de KOH apresenta 5,6g de soluto dissolvidos em
50g de solução.
•Qual o título em massa dessa solução?
•Qual a porcentagem em massa dessa solução?
•Quais as massas de KOH e de água presentes em 300g dessa solução?

05. Em que quantidade de água devem ser dissolvidos 100g de glicose
para se obter uma solução 20% em massa?

06. A dispersão dos gases SO2, NO2, O3, CO e outros poluentes do ar
fica prejudicada quando ocorre a inversão térmica. Considere que numa
dessas ocasiões a concentração de CO seja de 10 volumes em 1.106

volumes de ar ( 10 ppm = 10 partes por milhão). Quantos m3 de ar há em
1.103 m3 de ar?
a) 100            b) 10,0         c) 1,0 c) 0,10 e) 0,010
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07. Determine a concentração em g/L de ácido acético no vinagre
cuja porcentagem em massa de soluto é 3% e que apresenta
densidade igual a 1g/mL.

08. O rótulo de uma garrafa de ácido sulfúrico indica 80% de H2SO4

em massa, massa específica (densidade) = 1,727g/mL. A
concentração, em quantidade de matéria, desse ácido será
aproximadamente igual a:
(Dado: MM H2SO4 = 98g/mol)
•9,8 mol/L
•10,2 mol/L
•11,0 mol/L
•14,1 mol/L
•16,6 mol/L
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09.Uma solução é preparada a partir de 1,11g de CaCl2 em água,
formando 200 mL  de uma solução. Sua molaridade, em mol/L, em
relação ao íon Cl- (cloreto) é:
•0,10        b) 0,05       c)0,04 d) 0,001 e) 0,02

10. O flúor tem um papel importante na prevenção e controle da
cárie dentária. Estudos indicam que após a fluoretação da água, os
índices de cárie nas populações têm diminuído. Suponha que o
teor de flúor em determinada água de consumo seja 0,9 ppm em
massa. Considerando a densidade da água igual a 1 g/mL, a
quantidade, em miligramas, de flúor que uma criança ingere ao
tomar 2 litros dessa água é:
a) 0,09          b) 0,18          c) 0,90          d) 1,80         e) 18,0
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11. As afirmações a seguir referem-se à seguinte solução: dissolvem-
se 20g de soda cáustica (MM = 40 g/mol) em água suficiente para
ter-se 0,50 litro de solução de densidade igual a 1,04 g/mL
Julgue (V ou F) as proposições a seguir:
•A concentração da solução, em mol/L, é, em relação ao soluto, igual
à unidade.
•Nesse volume de solução, a massa de água é igual a 500g.
•Obtém-se uma solução aquosa de sacarose (MM = 342 g/mol) de
concentração, em mol/L, igual à solução dada, dissolvendo-se meio
mol de sacarose em água suficiente para obter-se 1 litro de solução.
•Na solução, a fração em mol da água é igual à fração em mol da
soda cáustica.
•Na solução, a porcentagem em massa da soda cáustica é de 3,8%.


