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Lista de Exercícios – Soluções (Coeficiente de Solubilidade) 

 

01 - (PUC RS)    
Em uma aula de Ciências, no Ensino Fundamental, o professor adicionou uma colher de 
cloreto de sódio a um copo cheio de água à temperatura ambiente e agitou o sistema. Ao 
perguntar às crianças o que havia ocorrido, algumas responderam que o sal não estava mais 
no copo. 

 
Levando em conta a situação apresentada, a correta explicação para o fenômeno é: 

 
a) O sal desintegra em presença da água, não deixando vestígios no solvente. 
b) O NaCl reage com H2O, formando um novo composto líquido, transparente e 

homogêneo. 
c) O NaCl se dissocia em água, formando íons, que vaporizam à temperatura ambiente. 
d) O cloreto de sódio, apesar de invisível, fica no estado sólido, no fundo do copo. 
e) As partículas de cloreto de sódio se dissociam, liberando íons, que são microscópicos. 

 
02 - (IFRS)    
O soro caseiro, excelente para evitar a desidratação causada por vômitos e diarreia, é 
preparado com 20 g de açúcar refinado; 3,5 g de sal refinado e 1 litro de água filtrada ou 
fervida. 

 
Com relação à solução de soro caseiro, é correto afirmar que 

 
a) a reação química entre o açúcar e o sal é o que produz o princípio ativo do mesmo. 
b) as moléculas de açúcar e sal se dissociam em seus cátions e ânions. 
c) ao evaporar toda a água, num recipiente adequado, teremos aproximadamente 23,5 g de 

sólido no final. 
d) o sal é uma função orgânica, e o açúcar, uma substância inorgânica. 
e) para prepararmos 2 500 mL de solução, precisaremos de 50 g de açúcar refinado e 7,5 g de 

sal refinado. 
 
03 - (UEG GO)    
Uma solução foi preparada a 30 ºC pela dissolução de 80 g de um sal inorgânico hipotético 
em 180 g de água. A solubilidade dessa substância se modifica com a variação da 
temperatura conforme a tabela a seguir. 
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Se a solução for resfriada para 20 ºC, a massa, em gramas, do sal que irá precipitar será 
igual a  

 
a) 48,0  
b) 28,0  
c) 22,4  
d) 13,8  
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04 - (IFSC)    
Quando você agita e, em seguida, abre uma garrafa de refrigerante, observa que parte do 
líquido sai imediatamente da garrafa. Isso ocorre por quê? 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
a) A mistura do refrigerante é uma substância pura e, ao agitá-la em sistema fechado, há 

aumento da pressão interna. 
b) Há aumento da pressão interna, provocado pela agitação de um gás na mistura ali contida. 
c) O refrigerante é uma mistura e, ao agitá-lo em sistema fechado, sempre haverá diminuição 

da pressão interna, independente da sua constituição. 
d) A pressão interna da garrafa é menor que a pressão externa. 
e) Há aumento da pressão interna, provocado pela agitação do gás metano ali contido. 

 
05 - (UFRGS RS)    
Um estudante analisou três soluções aquosas de cloreto de sódio, adicionando 0,5 g deste 
mesmo sal em cada uma delas. Após deixar as soluções em repouso em recipientes 
fechados, ele observou a eventual presença de precipitado e filtrou as soluções, obtendo as 
massas de precipitado mostradas no quadro abaixo. 
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O estudante concluiu que as soluções originais 1, 2 e 3 eram, respectivamente, 

 
a) não saturada, não saturada e saturada. 
b) não saturada, saturada e supersaturada. 
c) saturada, não saturada e saturada. 
d) saturada, saturada e supersaturada. 
e) supersaturada, supersaturada e saturada. 

 
06 - (IFGO)  
Em um hotel, o chefe de cozinha preparou uma mistura de água e sal para temperar a 
carne. Ele utilizou 100g de cloreto de sódio e 36g de água para preparar a mistura, sobre a 
qual seguem as proposições: 

 
I. A água é o solvente, e o sal o soluto. 
II. O sal é o solvente, uma vez que sua massa é maior que a da água. 
III. À temperatura ambiente o sal não pode ser considerado solvente por ser um composto 

sólido. 
IV. Supondo que a quantidade de sal não seja totalmente solubilizada no volume de água, 

teremos uma mistura heterogênea. 
 

Está(ão) correta(s): 
 
a) Apenas I e IV. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I , III e IV. 
e) I, II e IV. 
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07 - (UFG GO)    
Uma solução saturada de K2Cr2O7 foi preparada com a dissolução do sal em 1,0 kg de água. 
A influência da temperatura sobre a solubilidade está representada na figura a seguir. 

 

 
 

Com base nos dados apresentados, as massas dos dois íons resultantes da dissociação do 
K2Cr2O7, a 50 ºC, serão aproximadamente, iguais a: 

 
Dado: Densidade da água: 1,0 g/mL 

 
a) 40 e 105 g 
b) 40 e 260 g 
c) 80 e 105 g 
d) 80 e 220 g 
e) 105 e 195 g 

 
08 - (IFGO)    
Em uma churrascaria, o churrasqueiro preparou uma mistura de água e sal para temperar a 
carne. Ele utilizou 58,5g de cloreto de sódio e 36g de água para preparar a mistura. Diante 
disto analise as afirmativas a seguir: 

 
I. A água é o solvente, e o sal o soluto. 
II. O sal é o solvente, uma vez que sua massa é maior que a da água. 
III. À temperatura ambiente o sal não pode ser considerado solvente por ser um composto 

sólido. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a afirmativa II está correta. 
c) Apenas a afirmativa III está correta. 
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
09 - (UNEMAT MT)    
O coeficiente de solubilidade pode ser definido como sendo a quantidade máxima de um 
soluto capaz de ser dissolvida por uma determinada quantidade de solvente, sob 
determinadas condições de temperatura e pressão. 
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Sabendo-se, então, que o coeficiente de solubilidade do K2Cr2O7 é de 12,0 gramas em 100 
mL de água à T=20ºC, que tipo de sistema será formado quando forem adicionadas 120 
gramas de K2Cr2O7 em 600 mL de água à T=20ºC? 

 
a) Um sistema heterogêneo, com 48 gramas de K2Cr2O7 como precipitado (corpo de fundo). 
b) Um sistema homogêneo, com 48 gramas de K2Cr2O7 dissolvidas completamente. 
c) Uma solução insaturada. 
d) Um sistema heterogêneo, saturado, com volume final igual a 820 mL. 
e) Um sistema homogêneo onde 120 gramas de K2Cr2O7 foram completamente dissolvidas. 

 
10 - (UECE)    
Uma compressa de água fria usada para luxações é constituída de duas bolsas: uma contém 
água e a outra, nitrato de amônio. Quando pressionada, a bolsa de água se rompe 
dissolvendo o nitrato de amônio e produzindo um frio instantâneo que pode durar até 
quarenta minutos. A explicação coerente para o fenômeno é que  

 
a) ocorre, no caso, uma reação química de adição.  
b) o nitrato de amônio se ioniza na presença de água.  
c) o nitrato de amônio é uma substância termoscópica.  
d) a dissolução do nitrato de amônio é um processo endotérmico.  

 
11 - (UFTM MG)  
Considere água oxigenada e Lugol, encontrados em um kit caseiro de primeiros socorros. A 
água oxigenada é uma solução aquosa de H2O2, e Lugol é uma solução antisséptica de iodo 
em iodeto de potássio dissolvidos em água. 
 
A solução aquosa de iodo em iodeto de potássio 

 
a) não conduz eletricidade. 
b) tem pH característico de soluções básicas. 
c) é quimicamente inerte frente a água de cloro. 
d) inibe a proliferação de microorganismos na pele. 
e) reage com a celulose do algodão, formando um complexo azul. 

 
12 - (UFRN)    
O cloreto de sódio (NaCl), em solução aquosa, tem múltiplas aplicações, como, por 
exemplo, o soro fisiológico, que consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio 
(NaCl) a 0,092% (m/v) . 

 
Os pontos (1), (2) e (3) do gráfico ao lado representam, respectivamente, soluções 
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a) saturada, não-saturada e supersaturada. 
b) saturada, supersaturada e não-saturada. 
c) não-saturada, supersaturada e saturada. 
d) não-saturada, saturada e supersaturada. 

 
13 - (UFSCAR SP)     
As solubilidades dos sais KNO3 e Ce2(SO4)3 em água, medidas em duas temperaturas 
diferentes, são fornecidas na tabela a seguir. 
 

 
 

Com base nestes dados, pode-se afirmar que: 
a) a dissolução de KNO3 em água é um processo exotérmico. 
b) a dissolução de Ce2(SO4)3 em água é acompanhada de absorção de calor do ambiente. 
c) os dois sais podem ser purificados pela dissolução de cada um deles em volumes adequados 

de água a 80ºC, seguido do resfriamento de cada uma das soluções a 10ºC. 
d) se 110,1 g de uma solução saturada de Ce2(SO4)3 a 10ºC forem aquecidos a 80ºC, observa-

se a deposição de 2,2 g do sal sólido. 
e) a adição de 100 g de KNO3 a 100 g de água a 80ºC dá origem a uma mistura homogênea. 

 
14 - (UEL PR)        

Uma solução saturada de cloreto de ouro de massa igual a 25,20 gramas foi evaporada até a 
secura, deixando um depósito de 10,20 gramas de cloreto de ouro. A solubilidade do 
cloreto de ouro, em gramas do soluto por 100 gramas do solvente, é: 

a) 10,20 
b) 15,00 
c) 25,20 
d) 30,35 
e) 68,00 

 
15 - (UEPG PR)    
A 18ºC, a solubilidade do cloreto de magnésio é de 56 g por 100 g de água. Nessa 
temperatura, 150 g de MgCl2 foram misturados em 200 g de água. Sobre esta solução, 
assinale o que for correto. 

 
01. O sistema obtido é homogêneo. 
02. A massa de sólido depositada foi de 38 g. 
04. Se aquecermos essa solução, não haverá mudança na solubilidade da mesma. 
08. A massa de MgCl2 dissolvida na H2O foi de 112 g. 
16. A solução obtida é insaturada. 

 
16 - (PUC GO)    

[...] 
Era uma promessa, mas eu não via grande coisa no futuro, o mar estava muito longe, 

meu pensamento estava cravado ali mesmo, nos dias e noites do presente, nas portas 
fechadas do liceu, na morte de Laval. Yaqub sabia disso? Ele notou minha inquietação, 
minha tristeza. Disse-lhe isto: que estava com medo, faltava pouco para terminar o curso 
no liceu. Um professor tinha sido assassinado, o Antenor Laval... Ele ficou pensativo, 
balançando a cabeça. Olhou para mim: “Eu também tenho um amigo... foi meu professor 
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em São Paulo...”. Parou de falar, me olhou como se eu não fosse entender o que ele ia 
dizer. Na época em que havia estudado no colégio dos padres Yaqub talvez tivesse 
conhecido Laval. 

Ele sabia que Manaus se tornara uma cidade ocupada. As escolas e os cinemas tinham 
sido fechados, lanchas da Marinha patrulhavam a baía do Negro, e as estações de rádio 
transmitiam comunicados do Comando Militar da Amazônia. Rânia teve que fechar a loja 
porque a greve dos portuários terminara num confronto com a polícia do Exército. Halim 
me aconselhou a não mencionar o nome de Laval fora de casa. Outros nomes foram 
emudecidos. A tarja preta que cobria uma parte da fachada do liceu fora arrancada e as 
portas do prédio permaneceram trancadas por várias semanas. 

Mesmo assim, Yaqub não se intimidou com os veículos verdes que cercavam as praças e 
o Manaus Harbour, com os homens de verde que ocupavam as avenidas e o aeroporto. 
Nem mesmo um diabo verde o teria intimidado. Eu não queria sair de casa, não entendia as 
razões da quartelada, mas sabia que havia tramas, movimento de tropas, protestos por toda 
parte. Violência. Tudo me fez medo. Mas ele insistiu em que eu o acompanhasse: “Já fui 
militar, sou oficial da reserva”, me disse orgulhoso. 

(HATOUM, Milton. Dois irmãos. 19. reimpr.  
São Paulo: Companhia das Letras, 2015. p. 149.) 

 
Na segunda linha do texto, lê-se: “o mar estava muito longe”. Os mares têm de 3,0 a 3,5 

g de sal para cada 100 mL de solução. A concentração de sal no Mar Morto é 10 vezes 
maior. Na composição do sal, o potássio tem uma presença de aproximadamente 11%. 
Qual a quantidade de água do Mar Morto, em litros, processada para a produção de 1 ton 
de potássio? Qual a quantidade de potássio, em mol, em 100 mL de água do Mar Morto? 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) De 20 a 30 mil litros, de 0,8 a 1 mol. 
b) De 20 a 30 mil litros, de 0,08 a 0,1 mol. 
c) De 20 a 30 milhões de litros, de 0,8 a 1 mol. 
d) De 20 a 30 milhões de litros, de 0,08 a 0,1 mol. 

 
17 - (UEL PR)    
Os combustíveis para veículos automotores de passeio mais comercializados no Brasil são 
o álcool etílico hidratado (pureza de 96%) e a gasolina comum, contendo 27% de álcool 
etílico anidro. Em grandes centros, utiliza-se como alternativa o GNV (gás natural veicular) 
constituído por hidrocarbonetos leves (contém, no mínimo, 87% de metano e outros 
hidrocarbonetos leves). Nos motores a explosão, a potência pode variar em função da 
composição química e das propriedades físico-químicas dos combustíveis. Assim, a adoção 
de um determinado combustível não adulterado em detrimento de outro pode alterar o 
desempenho do motor e, também, influenciar o nível de emissão de poluentes na 
atmosfera. 

 
Em relação às propriedades físico-químicas e à composição química desses combustíveis 
comercializados no Brasil, assinale a alternativa correta. 

 
a) Do ponto de vista ambiental, a queima de álcool etílico anidro libera maiores quantidades 

de enxofre do que a queima de GNV. 
b) Em uma proveta, são misturados 50,0 mL de gasolina comum não adulterada e 50,0 mL de 

água. Após a mistura ser agitada, na fase superior, haverá 36,5 mL de gasolina pura e, na 
fase inferior, 63,5 mL de água e álcool etílico anidro. 
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c) Em uma proveta, são misturados 50,0 mL de álcool etílico anidro não adulterado e 50,0 
mL de hexano. Após a mistura ser agitada, na fase superior, haverá 54,0 mL de hexano e 
água e, na fase inferior, 46,0 mL de álcool etílico anidro. 

d) Se 50,0 mL de gasolina pura forem misturados com 50,0 mL de álcool etílico hidratado, 
haverá formação de apenas uma fase, tendo em vista que a água é miscível na gasolina em 
qualquer proporção. 

e) O gás metano, quando queimado, emite mais gases tóxicos que a queima da gasolina, pois 
libera maior quantidade de monóxido de carbono. 
 
18 - (UCS RS)    

Curvas de solubilidade, como as representadas no gráfico abaixo, descrevem como os 
coeficientes de solubilidade de substâncias químicas, em um determinado solvente, variam 
em função da temperatura. 

 

 
Fonte: BRADY, James E., RUSSELL, Joel W., HOLUM, John R.  

Química: a matéria e suas transformações. 
3. ed. LTC: Rio de Janeiro, V. 1, 2002. p. 385. 

 
Considerando as informações apresentadas pelo gráfico acima, assinale a alternativa 
correta. 

 
a) Todas as substâncias químicas são sais, com exceção da sacarose. 
b) O aumento da temperatura de 10 ºC para 40 ºC favorece a solubilização do sulfato de cério 

(III) em água. 
c) A massa de nitrato de amônio que permanece em solução, quando a temperatura da água é 

reduzida de 80 ºC para 40 ºC, é de aproximadamente 100 g. 
d) A dissolução do iodeto de sódio em água é endotérmica. 
e) A 0 ºC, todas as substâncias químicas são insolúveis em água. 

 
19 - (UERJ)    
A temperatura e a pressão afetam a solubilidade do oxigênio no sangue dos organismos. 
Alguns animais marinhos sem pigmentos respiratórios realizam o transporte de oxigênio 
por meio da dissolução desse gás diretamente no plasma sanguíneo. Observe a variação da 
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solubilidade do oxigênio no plasma, em função da temperatura e da profundidade a que o 
animal esteja submetido, representada nos gráficos abaixo. 

 

 
 

Um estudo realizado sob quatro diferentes condições experimentais, para avaliar a 
dissolução de oxigênio no plasma desses animais, apresentou os seguintes resultados: 

 

 
 

O transporte de oxigênio dissolvido no plasma sanguíneo foi mais favorecido na condição 
experimental representada pela seguinte letra: 

 
a) W 
b) X 
c) Y 
d) Z 

 
20 - (ENEM)    
O principal componente do sal de cozinha é o cloreto de sódio, mas o produto pode ter 
aluminossilicato de sódio em pequenas concentrações. Esse sal, que é insolúvel em água, 
age como antiumectante, evitando que o sal de cozinha tenha um aspecto empedrado. 

 
O procedimento de laboratório adequado para verificar a presença do antiumectante em 
uma amostra de sal de cozinha é o(a) 

 
a) realização do teste de chama. 
b) medida do pH de uma solução aquosa. 
c) medida da turbidez de uma solução aquosa. 
d) ensaio da presença de substâncias orgânicas. 
e) verificação da presença de cátions monovalentes. 

 
21 - (Mackenzie SP)    
A solubilidade do cloreto de potássio (KCl) em 100 g de água, em função da temperatura é 
mostrada na tabela abaixo: 
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Ao preparar-se uma solução saturada de KCl em 500 g de água, a 40 ºC e, posteriormente, 
ao resfriá-la, sob agitação, até 20 ºC, é correto afirmar que 

 
a) nada precipitará. 
b) precipitarão 6 g de KCl. 
c) precipitarão 9 g de KCl. 
d) precipitarão 30 g de KCl. 
e) precipitarão 45 g de KCl. 

 
22 - (UFAM)    
Embora os conteúdos estudados em química sejam encontrados no cotidiano das pessoas, 
os estudantes nem sempre consideram trivial determinados assuntos. Quando se trata por 
exemplo do termo soluções, deve-se considerar principalmente os aspectos qualitativo e 
microscópico. Sobre este assunto de soluções, um aluno do ensino médio, baseado no que 
aprendeu, deu as seguintes explicações: 

 
I. As soluções são formadas por soluto e solvente, sendo que o soluto é o que está em menor 

quantidade. Mas este conceito é arbitrário pois numa salmoura (usada no preparo de carne 
de sol!) o soluto está em maior quantidade. 

II. As soluções podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas, sendo que estas 
últimas são somente as que possuem mais de um soluto. 

III. Na dissolução de NaCl em água, a água,por ter espaços vazios entre suas moléculas, 
permite a entrada do sal e torna-se salgada. 

IV. Caso o soluto seja açúcar, a dissolução deste soluto também produzirá íons, como no 
NaCl. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente a explicação I está correta 
b) Somente as explicações I e III estão corretas 
c) Somente as explicações II, III e IV estão corretas 
d) Somente a explicação III está correta 
e) Todas as explicações estão corretas 

 
23 - (PUC Camp SP)    
Considere a tabela abaixo da solubilidade do açúcar comum (sacarose) submetido a várias 
temperaturas. 
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No preparo de uma calda com açúcar, uma receita utiliza 1 kg de açúcar para 0,5 litro de 
água. Nesse caso, a temperatura mínima necessária para que todo o açúcar se dissolva é 

 
a) 0 ºC. 
b) 20 ºC. 
c) 30 ºC. 
d) 40 ºC. 
e) 100 ºC. 

 
24 - (UFRGS RS)    
A uma solução I aquosa saturada de K2Cr2O7 de cor laranja é adicionada água pura até 
dobrar seu volume, mantendo-se a temperatura constante. A seguir, são adicionados alguns 
cristais de K2Cr2O7, sob agitação constante, até que ocorra o aparecimento de um 
precipitado de K2Cr2O7, obtendo-se a solução II, conforme esquematizado no desenho 
abaixo. 

 

 
 

Considerando as concentrações de K2Cr2O7 nessas soluções, pode-se afirmar que 
 
a) a concentração na solução I é o dobro da concentração na solução II. 
b) o precipitado é solubilizado quando se misturam as soluções I e II. 
c) a tonalidade laranja da solução I é mais intensa que a tonalidade laranja da solução II. 
d) a solução I deve apresentar maior ponto de ebulição que a solução II, quando 

considerados os efeitos coligativos. 
e) a concentração da solução I é igual à concentração da solução II. 

 
25 - (PUC MG)    
A 25ºC é possível dissolver aproximativamente 6,25 mol de cloreto de sódio em um litro 
de água. É CORRETO afirmar que a solubilidade do cloreto de sódio em água, em g mL–1, 
é: 

 
a) 0,3656 
b) 36,56 
c) 0,4625 
d) 46,25 

 
26 - (PUC MG)    
Determinadas substâncias são capazes de formar misturas homogêneas com outras 
substâncias. A substância que está em maior quantidade é denominada solvente e a que se 
encontra em menor quantidade é denominada de soluto. O cloreto de sódio (NaCl) forma 
solução homogênea com a água, em que é possível solubilizar, a 20ºC, 36 g de NaCl em 
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100 g de água. De posse dessas informações, uma solução em que 545 g de NaCl estão 
dissolvidos em 1,5 L de água a 20ºC, sem corpo de fundo, é: 

 
a) insaturada. 
b) concentrada. 
c) supersaturada. 
d) diluída. 

 
27 - (UESB BA)    

 

 
 

Muitas enzimas, no organismo, podem ser inibidas por determinadas moléculas. Esse 
fenômeno é muito importante porque a reação enzimática, uma vez bloqueada, poderá 
prejudicar seriamente a saúde. Os inibidores são popularmente conhecidos por venenos. As 
substâncias neurotóxicas atuam sobre uma enzima importante na transmissão de impulsos 
nervosos, a acetilcolinaesterase, a exemplo do paration, pesticida agrícola e responsável por 
muitas mortes no campo, em decorrência da manipulação e pulverização do agrotóxico. 

 
A partir dessas informações sobre as enzimas e o pesticida neurotoxico, é correto afirmar: 

 
01. A substância química é um éter organofosforado. 
02. A inalação de 6,5L de solução saturada de paration, durante a pulverização diária do 

pesticida, é suficiente para levar a óbito um agricultor de 70,0 kg. 
03. A concentração de paration na solução aquosa saturada é 8,2 10–3 molL–1. 
04. Ao bloquear a ação da enzima acetilcolinaesterase, o pesticida é decomposto e passa a agir 

rapidamente no organismo. 
05. As enzimas diminuem a velocidade das reações químicas no sistema biológico porque 

fazem decrescer a energia de ativação de reações. 
 
28 - (UEFS BA)    
As curvas de solubilidade são muito úteis na comparação da solubilidade de vários 
compostos e para analisar o comportamento dessa propriedade com a variação de 
temperatura. O gráfico mostra a variação da solubilidade do cloreto de sódio em função da 
temperatura. 

 



www.youtube.com/quifacil 
 

 
 

Uma análise da curva de solubilidade desse sal permite corretamente concluir: 
 
a) A massa de cloreto de sódio existente em 405,0g de solução saturada, a 35ºC, é igual a 

100,0g. 
b) O processo de dissolução do cloreto de sódio em água ocorre com liberação de calor. 
c) A mistura de 40,0g de cloreto de sódio com 200,0g de água seguida de agitação, a 50ºC, 

produz uma solução supersaturada. 
d) A solução saturada de cloreto de sódio, a 25ºC, sem corpo de fundo, ao ser resfriada a 

10ºC, apresenta formação de um precipitado cristalino. 
e) À temperatura de 20ºC, uma solução de cloreto do sódio que contém 125,0g desse sal 

dissolvido em 1000,0g de solução é uma solução saturada. 
 
29 - (Mackenzie SP)    
A tabela abaixo mostra a solubilidade do sal X, em 100 g de água, em função da 
temperatura. 

 

 
 

Com base nos resultados obtidos, foram feitas as seguintes afirmativas: 
 
I. A solubilização do sal X, em água, é exotérmica. 
II. Ao preparar-se uma solução saturada do sal X, a 60 ºC, em 200 g de água e resfriá-la, sob 

agitação até 10 ºC, serão precipitados 19 g desse sal. 
III. Uma solução contendo 90 g de sal e 300 g de água, a 50 ºC, apresentará precipitado. 
 

Assim, analisando-se as afirmativas acima, é correto dizer que 
 
a) nenhuma das afirmativas está certa. 
b) apenas a afirmativa II está certa. 
c) apenas as afirmativas II e III estão certas. 
d) apenas as afirmativas I e III estão certas. 
e) todas as afirmativas estão certas. 

 
30 - (UEPG PR)    
O mercúrio é um metal tóxico que pode ser absorvido pelos animais por via 
gastrointestinal, e cuja excreção é lenta. A análise de água de um rio contaminado revelou 
uma concentração de 2 10–5 mol/L de mercúrio. Assim, assinale o que for correto. 
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Dados:  
Hg = 201 g/mol. 
Solubilidade do Hg a 25ºC = 10 mg/100 g de H2O 
Densidade da H2O a 25ºC = 1 g/mL 

 
01. Um garimpeiro consome aproximadamente 1 mg de mercúrio ao beber 250 mL da água 

contaminada. 
02. A 25ºC, uma mistura de 100 mg de Hg e 1 L de água produz uma solução saturada. 
04. A 25ºC, a água do rio contaminado pode ser considerada como uma solução saturada. 
08. A mistura de 6 mg de Hg em 100 mL de água do rio contaminada, a 25ºC, produz uma 

solução super-saturada. 
16. A diluição de 500 mL da água do rio para 5 L com água destilada produz uma solução com 

concentração de 2 10–6 mol/L de mercúrio. 
 
31 - (UEM PR)    
Os enunciados de A a F, adiante, estruturam-se da seguinte forma: uma afirmação a 
respeito de algo seguida de explicação (designada por um PORQUE). Considerando estes 
enunciados, assinale a(s) alternativa(s) que apresenta(m) uma descrição totalmente correta 
dos mesmos. 

 
A) As interações existentes entre moléculas de iodo são forças de van der Waals PORQUE o 

iodo é sólido na temperatura ambiente. 
B) O ácido sulfúrico concentrado é altamente desidratante PORQUE o ácido sulfúrico é 

biácido e oxiácido. 
C) O 6C

14 e o 7N
14 são isóbaros PORQUE carbono e nitrogênio têm número de prótons 

diferente. 
D) A 25 ºC, uma solução aquosa 0,1 mol/L de NaCl conduz eletricidade enquanto que uma 

solução aquosa 0,1 mol/L de sulfato de sódio não conduz PORQUE a solubilidade do 
NaCl é maior que a solubilidade do Na2SO4. (Dados: solubilidade a 25ºC: NaCl 36 
g/100mL, Na2SO4 14 g/100 mL). 

E) Na tabela periódica, em um período, o raio atômico aumenta com o aumento do número 
atômico PORQUE o raio atômico é diretamente proporcional ao número de elétrons de 
um átomo. 

F) A molécula de acetileno é linear PORQUE os dois átomos de carbono do acetileno 
possuem hibridização sp. 

 
01. Somente um enunciado possui afirmação e explicação verdadeiras e, além disso, a 

explicação justifica a afirmação. 
02. Três enunciados possuem afirmação e explicação verdadeiras, mas a explicação, nos três, 

não justifica a afirmação correspondente. 
04. Somente um enunciado apresenta afirmação e explicação falsas. 
08. Somente um enunciado apresenta afirmação falsa e explicação verdadeira. 
16. Todas as afirmações são verdadeiras. 

 
32 - (UNESP SP)    
A 20 ºC, a solubilidade do açúcar comum (C12H22O11; massa molar = 342 g/mol) em água é 
cerca de 2,0 kg/L, enquanto a do sal comum (NaCl; massa molar = 58,5 g/mol) é cerca de 
0,35 kg/L. A comparação de iguais volumes de soluções saturadas dessas duas substâncias 
permite afirmar corretamente que, em relação à quantidade total em mol de íons na solução 
de sal, a quantidade total em mol de moléculas de soluto dissolvidas na solução de açúcar é, 
aproximadamente, 
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a) a mesma. 
b) 6 vezes maior. 
c) 6 vezes menor. 
d) a metade. 
e) o triplo. 

 
33 - (UFRGS RS)    
Observe o gráfico e a tabela abaixo, que representam a curva de solubilidade aquosa (em 
gramas de soluto por 100 g de água) do nitrato de potássio e do nitrato de sódio em função 
da temperatura. 

 

      
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem 
em que aparecem. 

 
A curva A diz respeito ao ........ e a curva B, ao ........ . Considerando duas soluções aquosas 
saturadas e sem precipitado, uma de KNO3 e outra de NaNO3, a 65 ºC, o efeito da 
diminuição da temperatura acarretará a precipitação de ........ . 

 
a) nitrato de potássio – nitrato de sódio – nitrato de potássio 
b) nitrato de potássio – nitrato de sódio – nitrato de sódio 
c) nitrato de sódio – nitrato de potássio – nitrato de sódio 
d) nitrato de sódio – nitrato de potássio – ambas 
e) nitrato de potássio – nitrato de sódio – ambas 

 
34 - (FGV SP)    
O nitrito de sódio, NaNO2, é um conservante de alimentos processados a partir de carnes e 
peixes. Os dados de solubilidade deste sal em água são apresentados na tabela. 

 

 
 

Em um frigorífico, preparou-se uma solução saturada de NaNO2 em um tanque contendo 
0,5 m3 de água a 50 ºC. Em seguida, a solução foi resfriada para 20 ºC e mantida nessa 
temperatura. A massa de NaNO2, em kg, cristalizada após o resfriamento da solução, é 
Considere: Densidade da água = 1 g/mL 

 
a) 10. 
b) 20. 
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c) 50. 
d) 100. 
e) 200. 

 
35 - (UFES)    
Uma amostra de água contendo cloreto de sódio foi enviada para um laboratório para 
análise da quantidade desse sal presente na amostra. Em um béquer, foi adicionada uma 
alíquota dessa amostra de água com excesso de uma solução de nitrato de prata [AgNO3] 
= 0,100 mol L–1, onde se observou a precipitação de um sólido branco, identificado 
posteriormente como o cloreto de prata, conforme se vê na reação I. Considere que o 
cloreto de sódio irá reagir apenas com o nitrato de prata. 

 
NaCl(aq) + AgNO3(aq)   AgCl(s) + NaNO3(aq)   (Reação I). 

 
a) Identifique a técnica de separação que é mais apropriada para isolar o precipitado formado 

(cloreto de prata). 
b) Após o processo de separação e secagem, obteve-se 1,44 g de cloreto de prata, proveniente 

da reação no béquer. Determine a quantidade, em massa, de cloreto de sódio presente na 
amostra de água. 

c) A solubilidade do cloreto de sódio em água a 25 ºC é de 35,9 g do sal para 100 mL de água. 
Determine se, ao pesar 23,0 gramas de cloreto de sódio e adicionar 50,0 mL de água a 25 
ºC, você terá como resultado dessa mistura um sistema homogêneo ou heterogêneo. 

d) O sódio pertence à família 1A e apresenta a primeira energia de ionização (E.I.) igual a 5,1 
eV. Explique por quê, em uma mesma família, o aumento do número atômico ocasiona a 
diminuição da primeira energia de ionização. 
Dados:  
            E.I (Li) = 5,4 eV; 
            E.I. (K) = 4,3 eV. 
 
36 - (UEFS BA)    

 
 

O cloreto de prata, AgCl, utilizado em materiais cirúrgicos, e o cloreto de sódio, NaCl, 
utilizado na preparação e conservação de alimentos, são sólidos brancos que podem ser 
diferenciados a partir de propriedades específicas, como as apresentadas na tabela. 
Com base na análise da informação, dos dados da tabela e nos processos de separação de 
misturas, é correto afirmar: 

 
a) A diferença entre o valor da temperatura de fusão do AgCl(s) e a do NaCl(s) é justificada 

pelo maior valor da massa molar do cloreto de sódio. 
b) O processo inicial utilizado na separação dos componentes de uma mistura formada por 

AgCl(s) e NaCl(s) é de dissolução de um dos seus componentes seguido de filtração. 
c) O volume ocupado por 1,0 kg de cloreto de prata é maior do que o ocupado por igual 

massa de cloreto de sódio, na mesma temperatura. 
d) As interações eletrostáticas entre cátions e ânions no cloreto de prata são mais intensas do 

que entre os íons do cloreto de sódio. 
e) A destilação fracionada é o método adequado para separar os componentes da mistura 

formada por cloreto de prata e água. 
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37 - (UFGD MS)    
Um solução de Ca3(PO4)2 contém 10,9 miligramas desse sal por litro de solução a 25 ºC. De 
acordo com essa informação, assinale a alternativa que apresenta as concentrações em mol 
L–1 dos íons Ca2+ e PO4

3–, respectivamente. 
Massas molares: Ca = 40,0g mol–1; P = 31,0g mol–1; O = 16,0g mol–1. 

 
a) 3,52x10–5 e 3,52x10–5  
b) 1,06x10–4 e 7,04x10–5 
c) 3,52x10–5 e 1,06x10–4  
d) 7,04x10–5 e 1,06x10–4 
e) 3,52x10–5 e 7,04x10–5 

 
38 - (UNIFOR CE)    
A solubilidade representa a quantidade máxima que uma substância pode ser dissolvida em 
um determinado líquido. Considere a dissolução de carbonato de cálcio, CaCO3, numa 
solução aquosa de nitrato de cálcio, Ca(NO3)2 0,4 mol L–1. Podemos afirmar que a 
quantidade de sal dissolvido será: 
Dados: Kps = 8,0x10–8 

 
a) Aproximadamente 2,0 x 10–2 mg de CaCO3 por litro de solução. 
b) Aproximadamente 4,0 x 10–2 mg de CaCO3 por litro de solução. 
c) Aproximadamente 5,0 x 10–2 mg de CaCO3 por litro de solução. 
d) Aproximadamente 8,0 x 10–2 mg de CaCO3 por litro de solução. 
e) Aproximadamente 10,0 x 10–2 mg de CaCO3 por litro de solução. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 39 
  
    
Quando vacas prenhes são devidamente manejadas e alimentadas, a produção de leite tende 
a aumentar. O manejo alimentar nesse período é importante para o controle da 
hipocalcemia e da febre do leite. Estudos indicam que uma dieta aniônica contribui para o 
controle dos níveis metabólicos de cálcio. 
Nessas dietas, são utilizados alguns sais, dentre eles o cloreto de amônio, cuja solubilidade 
em água é apresentada na figura. 
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39 - (UFTM MG)     
Na preparação de uma solução saturada de cloreto de amônio utilizando 400 mL de água a 
55 ºC (d = 1 g/cm3), a quantidade mínima em gramas utilizada de cloreto de amônio e a 
dissolução desse sal em água são, respectivamente, 

a) 200 e endotérmica. 
b) 200 e exotérmica. 
c) 220 e endotérmica. 
d) 260 e endotérmica. 
e) 260 e exotérmica. 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 40 
  
  
O gráfico mostra a curva de solubilidade do sal dicromato de potássio em água. 

 

 
 
40 - (FGV SP)    
A solução indicada pelo ponto A e o tipo de dissolução do dicromato de potássio são 
denominadas, respectivamente, 

 
a) insaturada e endotérmica. 
b) insaturada e exotérmica. 
c) saturada e endotérmica. 
d) supersaturada e endotérmica. 
e) supersaturada e exotérmica 
 
GABARITO 

 
1) Gab: E 

 
2) Gab: C 

 
3) Gab: C 

 
4) Gab: B 

 
5) Gab: B 

 
6) Gab: D 
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7) Gab: D 
 

8) Gab: D 
 

9) Gab: A 
 

10) Gab: D 
 

11) Gab: D 
 
12) Gab: A 

 
13) Gab: E 
 
14) Gab: E 

 
15) Gab: 10 

 
16) Gab: B 

 
17) Gab: B 

 
18) Gab: D 

 
19) Gab: A 

 
20) Gab: C 

 
21) Gab: D 

 
22) Gab: A 

 
23) Gab: B 

 
24) Gab: E 

 
25) Gab: A 

 
26) Gab: C 

 
27) Gab: 02 

 
28) Gab: D 

 
29) Gab: A 

 
30) Gab: 19 

 
31) Gab: 15 

 
32) Gab: D 
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33) Gab: D 

 
34) Gab: D 

 
35) Gab:  
a) A técnica de separação mais apropriada para isolar o precipitado formado é a filtração. 
b) A quantidade, em massa, de cloreto de sódio presente na amostra de água é 0,584 g. 
c) O resultado dessa mistura será um sistema heterogêneo. 
d) O aumento do número atômico facilita a remoção do primeiro elétron da camada de 

valência, pois esse elétron está mais afastado do núcleo. Consequentemente, sua energia de 
ionização (E.I.) será menor. 
 

36) Gab: B 
 

37) Gab: B 
 

38) Gab: A 
 

39) Gab: A 
 

40) Gab: A 
 

  


