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Objetivo geral:

Compreender como é feito o preparo de soluções 
em laboratório.

Objetivos específicos:

Definir a concentração de uma solução;

Reconhecer que existem diversas formas para 
expressar a concentração de uma solução;

Identificar os equipamentos necessários para 
realizar testes em laboratório;

Definir a concentração em uma quantidade de 
matéria de determinada solução através de 
cálculos.

 

Pré-requisitos:

Não há pré-requisitos.

Tempo previsto para a atividade:
Consideramos que uma aula (45 a 50 minutos) será 
suficiente para o desenvolvimento das atividades 
propostas.

Simulação (Software)

Tema: Preparo de soluções

Área de aprendizagem: Química 

Conteúdo: Concentrações

Conceitos envolvidos: concentração, solução e soluto. 

Público-alvo: 2ª série do Ensino Médio

Coordenação Didático-Pedagógica

Stella M. Peixoto de Azevedo Pedrosa

Redação

Camila Welikson 

Revisão

Alessandra Archer

Projeto Gráfico

Eduardo Dantas

Diagramação

Joana Felippe

Revisão Técnica

Nádia Suzana Henriques Schneider

Produção

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Realização

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da Ciência e Tecnologia

Ministério da Educação
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professor!

O software ajuda o 

professor a desenvolver 

aulas interativas e esti-

mula o aluno a produzir 

e trocar conhecimentos. 

Isto possibilita uma di-

mensão maior à produ-

ção de saber. 

Introdução

Professor, a disponibilidade de simulações como a que você 

tem em mãos, Preparo de Soluções, é um exemplo de como 

os avanços tecnológicos e a utilização de softwares em sala 

de aula estão gerando mudanças no campo da educação. 

Para que este recurso seja utilizado com lógica e coerência, 

oferecemos um guia; com ele, você será capaz de explorar 

da melhor forma possível a ferramenta tecnológica e o 

conhecimento adquirido poderá ser usado como uma forma 

de integrar tal ferramenta às ações que serão desenvolvidas 

com a turma.  

Lembre-se que é importante “provocar” o aluno e isso não 

é feito simplesmente com a apresentação da simulação. É 

importante que ela seja um meio para a criação, motiva-

ção e geração de conhecimentos desenvolvidos a partir do 

universo e da cultura de seus alunos. Em outras palavras, a 

simulação deve ser usada como ferramenta para a dinami-

zação do saber.

Para garantir o sucesso da realização de suas atividades, 

verifique com antecedência a disponibilidade da sala de 

informática e confira se os equipamentos possuem os requi-

sitos técnicos para a utilização do software:

Sistema operacional Windows, Macintosh ou Linux.• 

Um navegador Web (Browser) que possua os seguintes • 

recursos: 

Plug-in Adobe Flash Player 8 ou superior instalado; ·

Recurso de Javascript habilitado pelo navegador. ·
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1.

2.

Apresentação do Tema
Esta simulação pretende mostrar como se dá o preparo de soluções em laboratório. Para isso, explora a questão da concentra-

ção das soluções. Para introduzir o tema, lembre aos seus alunos que encontramos concentração em soluções quase todos os 

dias no nosso cotidiano.

Você pode usar como exemplo o preparo de achocolatados, cuja receita é misturar um copo de leite com chocolate em pó. As-

sim como os achocolatados, sucos, extratos de guaraná, cafés e tantas outras substâncias que usamos no dia a dia funcionam a 

partir do conceito de concentração. 

Antes de dar continuidade ao assunto, pergunte aos alunos se há observações ou dúvidas. Os conhecimentos prévios poderão 

contribuir para a contextualização dos conteúdos abordados a partir dessa animação.  

Atividades – Na Sala de Computadores

Concentração

Explique para seus alunos que nos experimentos químicos é necessário, constantemente, fazer alguns cálculos. Isso porque, a 

todo o momento, são utilizados pesos e medidas. A concentração, por exemplo, é a razão entre a quantidade de matéria ou a 

massa de uma substância e o volume da solução em que esse composto se encontra dissolvido.

Explique para os seus alunos que para haver solução é preciso que ocorra a solvatação, ou seja, é preciso que as moléculas do 

soluto sejam rodeadas pelo solvente. Quando se dá esse fenômeno, temos a concentração. Quanto mais partículas de soluto 

são rodeadas por solvente, mais concentrada é a solução e vice-versa.   

A simulação pretende preparar um volume de 500 mL de uma solução de permanganato de potássio e, em seguida, calcular a 

concentração em quantidade de matéria (mol/L) da solução preparada.
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Material de laboratório

A simulação apresenta, inicialmente, o material de laboratório. Destaque a imagem que mostra os equipamentos e pergunte 

aos seus alunos se eles sabem qual a utilidade de cada um deles. Deixe que exponham suas opiniões e ideias. Depois de definir 

a utilidade de todos os equipamentos, prossiga a navegação mencionando a função TARA da balança.

 

 

 

 

 

 

 

 

Explique que tarar a balança significa zerá-la, tendo em cima dela o recipiente que será utilizado para colocação das substân-

cias a serem pesadas. Para que eles entendam melhor o que isso significa, lembre que em restaurantes onde a comida é vendi-

da a quilo, a balança desconta o peso do prato. Isso porque ela foi tarada, ou seja, foi zerada considerando o peso do recipiente 

utilizado para colocação e pesagem do alimento. Nesse caso, se o alimento fosse pesado sem o prato, o “peso líquido” teria 

um valor negativo.

O peso da solução

Lembre que, diariamente, necessitamos medir e aferir quantidades de produtos, objetos e coisas. Quando pesamos ingredien-

tes para uma receita de bolo, compramos frutas e legumes ou recebemos o troco de uma compra estamos aferindo quantida-

des e usamos parâmetros e unidades de medida.

Informe aos alunos que os aspectos relacionados às medidas em química são estudados pela estequiometria, ou seja, o estudo 

das medidas apropriadas das substâncias (reagentes) envolvidas em uma reação química.

Explique aos alunos que o conceito de mol deve ser entendido como uma unidade de medida da grandeza “quantidade de ma-

téria”, assim como uma dúzia, uma centena ou um milhar. A palavra “mol” é de origem grega.  
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mais detalhes!

Para saber mais sobre o 

conceito de mol, leia e 

sugira aos seus alunos a 

leitura do texto Mol, uma 

Nova Terminologia, de 

SILVA, Roberto Ribeiro 

da e ROCHA-FILHO, 

Romeu C. Publicado na 

revista Química Nova 

na Escola, no 1, maio de 

1995, p. 12-14. Disponí-

vel em http://qnesc.sbq.

org.br/online/qnesc01/

atual.pdf. 

Explique que em Química também há a necessidade de padronizar uma grandeza para a definição de uma quantidade. Con-

tudo, como os átomos e moléculas são extremamente pequenos, não podemos pegar uma dúzia de moléculas de água ou 

átomos de oxigênio. Exatamente por isso foi desenvolvido o conceito de mol. O mol é uma grandeza usada para definir quanti-

dade de matéria, facilitando, assim, o manuseio de quantidades macroscópicas das substâncias usadas em reações químicas. 

Informe que um mol é a quantidade de matéria equivalente à quantidade de átomos contidos em 12 g de carbono-12. O mol 

refere-se a entidades elementares que podem ser átomos, moléculas, íons, elétrons, outras partículas ou outros agrupa-

mentos específicos.

A quantidade de átomos existente em 12 g de carbono-12 corresponde a 6,022 × 1023 ou 602 sextilhões de átomos. Este valor é 

o número de partículas contidas em 1 mol . Esse número enorme foi denominado de “Constante de Avogadro”. 

Fazendo os cálculos

O software termina com o cálculo da quantidade de matéria contida na massa de soluto empregada para, em seguida, cal-

cular a concentração em quantidade de matéria (mol/L) da solução preparada. Para isso, ele mostra como aplicar a regra de 

três na química.

Peça que seus alunos observem as telas finais da simulação e realizem as atividades propostas. Verifique se não há dúvidas em 

relação aos cálculos matemáticos.
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dica!

Para que seus alunos 

entendam a importância 

da concentração no dia 

a dia, peça que leiam o 

artigo Hálito Culpado, 

o Princípio Químico do 

Bafômetro, de BRAA-

THEN, Christian. Revista 

Química Nova na Escola, 

no 5, maio de 1997, p. 

3-5. Disponível em http://

qnesc.sbq.org.br/online/

qnesc05/quimsoc.pdf.

 
Atividades Complementares
Convide o professor de Matemática para realizar, conjuntamente, experiências de laboratório que exijam a utilização de 

cálculos matemáticos. Instigue o debate na sua turma sobre a importância da interdisciplinaridade e mostre que as matérias 

estudadas na escola, de fato, se complementam.

O site Química 10 disponibiliza questões relacionadas à concentração. Disponível em: (http://quimica10.com.br/10/wp-con-

tent/uploads/2009/01/23-unidades-de-concentracao-i.pdf). Imprima alguns exercícios e peça que seus alunos os realizem. Em 

seguida, peça que elaborem exercícios semelhantes que abordem a questão da concentração. 

Avaliação
Para avaliar, é preciso, em primeiro lugar, definir os objetivos que se pretendem alcançar na avaliação. Para isso, desconsidere 

a simples cobrança de conteúdo apreendido de forma mecânica, porque este sistema tem pouco significado para seus alunos. 

Mais importante que medir a capacidade da sua turma de obter boas notas, é medir a capacidade de observar, refletir e analisar 

o que foi aprendido. Lembre-se de considerar esses aspectos no momento de promoção ou reprovação. 

Considere, ainda, que a motivação tem um papel fundamental na aprendizagem e, além disso, cada pessoa tem um modo, um 

estilo e um ritmo de aprendizagem. Estes pontos se refletem no momento da avaliação. 

Por fim, não se esqueça que faz parte do papel do educador mediar a construção de conhecimento considerando a realidade na 

qual irá atuar. Assim, será possível desenvolver um sistema de avaliação mais justo e que estimule alunos mais críticos, ativos e 

participativos. Desta forma, a avaliação contribuirá para promover mudanças positivas no processo de ensino-aprendizagem.

3.
a)

b)

professor!

A avaliação é um mo-

mento de reflexão sobre 

a participação de alunos 

e, também, professores 

no processo de ensino-

aprendizagem. Portanto, 

pense neste instante 

como um tempo de apri-

moramento na constru-

ção de conhecimento.

4.
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