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Lista de Exercícios – Equilíbrio Heterogêneo (Constante do Produto de 

Solubilidade Kps) 

 

01 - (UNIRG TO)    
A constante do produto de solubilidade do sulfato de bário é igual a 1 10–10. A solubilidade 
molar, em água, a 25 ºC desse composto é igual a: 

 
a) 1 10–5 
b) 1 10–10 
c) 5 10–6 
d) 5 10–11 

 
02 - (UFU MG)    
Para verificar se em uma amostra de água existem traços de íon cloreto, um estudante, no 
laboratório de química, decidiu adicionar, lenta e continuamente, nitrato de prata, AgNO3, 
0,01 mol/L. É sabido que o produto de solubilidade do AgCl é 2 x 10–10. Teoricamente, o 
estudante previu que haveria:  

 
a) Precipitação do cloreto de prata se a concentração do íon cloreto fosse maior ou igual a 2 x 

10–8 mol/L.  
b) Efervescência, com liberação de gás carbônico, se a concentração do íon cloreto fosse 

menor ou igual a 2 x 10–10 mol/L.  
c) Liberação de odor característico, se o nitrato, ao reagir com o cloreto de concentração 10–2 

mol/L, liberasse o gás amônia.  
d) Mudança de cor da solução, indicando a presença de íon cloreto com concentração igual a 

0,01 mol/L.  
 
03 - (PUC RJ)    
Carbonato de cobalto é um sal muito pouco solúvel em água e, quando saturado na 
presença de corpo de fundo, a fase sólida se encontra em equilíbrio com os seus íons no 
meio aquoso. 

 

CoCO3(s)  

   Co2+ (aq) + CO3

2– (aq) 

 
Sendo o produto de solubilidade do carbonato de cobalto, a 25 ºC, igual a 1,0 x 10–10, a 
solubilidade do sal, em mol L–1, nessa temperatura é 

 
a) 1,0 x 10–10 
b) 1,0 x 10–9 
c) 2,0 x 10–8 
d) 1,0 x 10–8 
e) 1,0 x 10–5 

 
04 - (Unimontes MG)  
O leite de magnésia, medicamento usado para aliviar a acidez estomacal, é constituído de 
uma suspensão aquosa de hidróxido de magnésio, Mg(OH)2. A equação da dissociação 
desse composto e o respectivo produto de solubilidade (Kps) são dados abaixo. 

 

Mg(OH)2(s)

  Mg2+(aq) + 2OH- (aq)    Kps = 9,0 x 10−12 
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Analisando-se o equilíbrio dado e a atuação do leite de magnésia no estômago, pode-se 
afirmar que 

 
a) as partículas da suspensão do leite de magnésia não se dissolvem na cavidade estomacal. 
b) a baixa solubilidade do hidróxido impede a reação dos prótons com os íons OH-, no 

estômago. 
c) a acidez do estômago favorece a dissolução do hidróxido de magnésio sólido. 
d) a solubilidade do hidróxido de magnésio, em água, é igual a 9,0 × 10-12 g/L. 

 
05 - (UNICAMP SP)    
Nos Jogos Olímpicos de Beijing houve uma preocupação em se evitar a ocorrência de 
chuvas durante a cerimônia de abertura. Utilizou-se o iodeto de prata no bombardeamento 
de nuvens nas vizinhanças da cidade para provocar chuva nesses locais e, assim, evitá-la no 
Estádio Olímpico. O iodeto de prata tem uma estrutura cristalina similar à do gelo, o que 
induz a formação de gelo e chuva sob condições específicas. 

 
a) Sobre a estratégia utilizada em Beijing, veiculou-se na imprensa que “o método não altera a 

composição da água da chuva”. Responda se essa afirmação é correta ou não e justifique. 
b) Escreva a expressão da constante do produto de solubilidade do iodeto de prata e calcule 

sua concentração em mol L–1 numa solução aquosa saturada a 25 ºC. 

Dado: A constante do produto de solubilidade do iodeto de prata é 8,3  10–17 a 25 ºC. 
 
06 - (UFES)    
A presença de alguns íons metálicos em águas de rios, de lagos e de oceanos é bastante 
prejudicial aos seres vivos. Uma das formas de diminuir a concentração desses íons no 
corpo d’água é provocar a sua reação com sulfeto, formando compostos muito pouco 
solúveis. Adicionando-se uma solução de sulfeto de sódio a uma água contendo Hg2+, Ni2+, 
Zn2+, Cu2+ e Pb2+ em concentrações iguais, haverá precipitação, em primeiro lugar, de 
Dados: As constantes do produto de solubilidade (Kps) 

92

61

73

32

54

ps

100,2PbS

100,7NiS

100,9CuS

101,2ZnS

101,6HgS

C25º a KComposto





















 

 
a) HgS 
b) NiS 
c) ZnS 
d) CuS 
e) PbS 

 
07 - (Unimontes MG)    
Adiciona-se sulfato de sódio, Na2SO4, a uma solução de sulfato de bário, BaSO4, até a 
concentração de íon sulfato tornar-se 2,0 x 10–2 mol/L. Considerando-se o efeito do íon 
comum e a constante de produto de solubilidade, Kps, do BaSO4 igual a 1,5 x 10–9, pode-se 
afirmar que a concentração molar de íons Ba2+ remanescentes na solução é igual, 
aproximadamente, a 

a) 2,0 x 10–2. 
b) 1,3 x 102. 
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c) 7,5 x 10–8. 
d) 1,9 x 10–12. 

 
08 - (UFOP MG)    
O sulfato de bário é usado como contraste para raios-X no diagnóstico de doenças no trato 
digestivo. Embora o bário seja tóxico para o ser humano, o BaSO4 pode ser utilizado para 

tal fim, uma vez que essa substância é muito pouco solúvel em água )10  1,0  (K 10
ps

 . Um 

radiologista adicionou sulfato de bário sólido à água, a fim de obter uma solução saturada, 
mas gostaria de reduzir substancialmente a concentração de íons bário antes da ingestão 
pelo paciente. O que deve fazer o radiologista, considerando que: 
 

)aq(
2
4)aq(

2
)s(4 SOBa  BaSOCalor 
  ? 

 
a) Adicionar sulfato de sódio suficiente para que [Na+] = 0,05 mol.L–1. 
b) Adicionar ácido sulfúrico até que o pH seja igual a 5. 
c) Remover um pouco da solução saturada. 
d) Aquecer a mistura. 

 
09 - (UNESP SP)    
O sal sulfato de cobre é muito utilizado na agricultura. Por ser bastante solúvel, a água da 
chuva pode transportá-lo com facilidade até os rios próximos à atividade agrícola ou ao 
lençol freático. Uma forma de monitorar a concentração de íons Cu2+ de uma amostra de 
água para fins de consumo humano consiste em produzir um precipitado que pode ser 
separado por filtração. Considerando que o valor de Ks para o CuS é igual a 9,0x10–36, 
determine a máxima concentração de íons Cu2+ em uma amostra de água tratada com ácido 
sulfídrico (H2S). 
 
10 - (UFMA)    
A tabela abaixo mostra várias substâncias com seus respectivos produtos de solubilidade a 
25°C. Assinale a alternativa que contém a substância que apresenta maior solubilidade em 
água. 
 

33
3

23

9
4

5
42

8

10 x 5,0Al(OH)

10 x 1,2ZnS

10 x 1,5BaSO

10 x 3,2SOAg

10 x 1,0AgOH

KpsSubstância











 

 
a) BaSO4  
b) Al(OH)3  
c) ZnS 
d) Ag2SO4  
e) AgOH 

 
11 - (UFPE)    
Embora o sulfato de cálcio se dissolva em água, isto se dá somente em pequenas 
quantidades. Assim, acerca de uma solução saturada deste sulfato, é correto afirmar que: 

00. as espécies Ca2+  2
4SO  estarão presentes em solução. 

01. por filtração, é possível se recuperar o sal não dissolvido. 
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02. o sulfato de cálcio puro é uma substância simples. 
03. se o íon sulfato for um ânion de um ácido forte, e o cálcio, um cátion de uma base fraca, o 

pH da solução acima será ácido. 
04. a adição de sulfato de sódio, um sal bastante solúvel à solução, não interfere na solubilidade 

do sulfato de cálcio. 
 
12 - (UFU MG)    

O sulfato de bário é muito pouco solúvel em água (KPS = 1,3x10
10 mol2 L

2 a 25 ºC). 

Embora os íons bário sejam tóxicos (concentração máxima tolerada ~1,0 mg L
1), este sal é 

muito usado como contraste em exames radiológicos administrados via oral ou retal. 
Sabendo que um paciente é alérgico ao íon bário e que a dissolução de sulfato de bário é 
endotérmica, a melhor maneira de reduzir a concentração de íons bário em uma suspensão 
aquosa de uso oral é 

a) adicionar um pouco de sulfato de sódio. 
b) aquecer a suspensão e dar ao paciente. 
c) adicionar mais sulfato de bário sólido. 
d) filtrar os íons antes de dar ao paciente. 

 
13 - (UEPG PR)    
Considere os seguintes dados sobre a solubilidade dos sais: 
 

solúvel muitoBaC

solúvel muitoSOAg

solúvel muitoSONa

solúvel poucoAgC

solúvel poucoBaSO

2

42

42

4





 

 
Com base nestas informações, pode-se prever que, ao reagirem em meio aquoso, haverá 
formação de precipitado nas seguintes combinações: 

01. cloreto de bário e ácido sulfúrico 
02. cloreto de bário e sulfato de prata 
04. cloreto de bário e sulfato de sódio 
08. sulfato de sódio e sulfato de prata 
16. sulfato de prata e ácido clorídrico 

 
14 - (FUVEST SP)     

Preparam-se duas soluções saturadas, uma de oxalato de prata (Ag2C2O4) e outra de 
tiocianato de prata (AgSCN). Esses dois sais têm, aproximadamente, o mesmo produto de 
solubilidade (da ordem de 10–12 ). Na primeira, a concentração de íons prata é [Ag+ ]1 e, na 
segunda, [Ag+]2 ; as concentrações de oxalato e tiocianato são, respectivamente, [C2O4

2–] e 
[SCN–]. 
Nesse caso, é correto afirmar que: 

a) [Ag+ ]1 = [Ag+ ]2     e    [C2O4
2–] < [SCN–] 

b) [Ag+ ]1 > [Ag+ ]2     e    [C2O4
2–] > [SCN–] 

c) [Ag+ ]1 > [Ag+ ]2     e    [C2O4
2–] = [SCN–] 

d) [Ag+ ]1 < [Ag+ ]2     e    [C2O4
2–] < [SCN–] 

e) [Ag+ ]1 = [Ag+ ]2     e    [C2O4
2–] > [SCN–] 

 
15 - (UFRRJ)     
Considere uma solução contendo os cátions A+, B+ e C+, todos com concentração 0,1 
mol.L–1. A esta solução gotejou-se hidróxido de sódio (NaOH). 
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Dado: 
Kps AOH=10–8; Kps BOH=10–12 e Kps COH=10–16  

a) Determine a ordem de precipitação dos hidróxidos. 
b) Calcule a concentração de hidroxila (OH–) necessária para cada hidróxido precipitar. 

 
16 - (UFF RJ)    
Tanto o filme quanto o papel fotográfico possuem um revestimento denominado emulsão 
sobre base suporte que é sensível à luz. A emulsão consiste em uma gelatina contendo um 
ou mais haleto de prata (AgCl, AgBr e AgI). A preparação de emulsões fotográficas 
envolve a precipitação dos haletos de prata e o processo químico é bastante simples: Uma 
solução de AgNO3 é adicionada lentamente a uma solução que contém KBr (talvez com 
pequena porcentagem de KI) e, pequena quantidade de gelatina. A reação que se processa 
é: 

 

Ag+(aq)  +  Br–(aq)  
  AgBr(s) 

 
Com base na reação e considerando o Kps do AgBr igual a 5,0 x 10–13 a 25°C, pode-se 
afirmar que: 

a)  a solubilidade em g.L–1 é exatamente a raiz cúbica do Kps. 
b)  na presença de KBr a solubilidade do AgBr diminui. 
c)  quando o equilíbrio é alcançado, a [Ag+] é duas vezes maior do que a de [Br –]. 
d)  a [Br–] no equilíbrio é 2,0 x 10–6 mols.L–1. 
e)  a adição de AgNO3 faz deslocar o equilíbrio para a esquerda. 

 
17 - (UEPG PR)    
Para realizar exames de estômago por meio da técnica de raios-X, os pacientes devem 
ingerir uma suspensão de sulfato de bário (BaSO4), que é pouco solúvel em H2O. No que 
diz respeito à solubilidade do BaSO4, considerando que a sua constante de produto de 
solubilidade (kps) a 25ºC é igual a 1,6x10–9, assinale o que for correto. 

01. Se for adicionado BaSO4 a uma solução de K2SO4 (que é bastante solúvel), a presença dos 

íons 2
4SO  deslocará o equilíbrio de solubilidade para a esquerda, diminuindo a 

concentração dos íons Ba2+ em solução.  

02. A constante de produto de solubilidade (kps) para o BaSO4 é dada por: ]][SO[Ba k 2
4

2
ps

  

04. A concentração dos íons bário dissolvidos numa suspensão de BaSO4 em água é de 4,0 
x10–5 mol/l.  

08. A reação de equilíbrio entre o BaSO4 e seus íons em solução é: 

)aq(
2
4)aq(

2
)s(4 SOBa    BaSO 

   

 
18 - (UEPG PR)    
Considerando-se o valor do produto de solubilidade (Kps) a 25º C, do composto BaSO4(s) 
em meio aquoso, assinale o que for correto. 

 
KpsBaSO4 = 1,0x10–10 

 
01. Uma solução aquosa de BaSO4, contendo 1,0x10–5 mol/L de Ba2+ e 1,0x10–5 mol/L de 

SO4
2–, é classificada como solução saturada. 

02. Considerando ]].[SO[Ba  K -2
4

2
ps

  pode-se dissolver até 1,0x10–20 mols de Ba2SO4(s) em um 

litro de água pura. 
04. A solubilidade do sal BaSO4 é maior em água do que em uma solução aquosa de Na2SO4, 

devido ao efeito do íon comum no sistema. 
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08. Quando a dissolução do BaSO4 em água for a máxima possível, as concentrações dos íons 
Ba2+ e SO4

2– serão ambas iguais a 1,0x10–10 mol L–1. 
16. Quando [Ba2+].[SO4

2–] for maior que 1,0x10–10, a solução é considerada supersaturada. 
 
19 - (UEM PR)    
Considerando que, a uma certa temperatura, a solubilidade do CaCO3 em água pura é 7 x 
10–5 mol L–1, o seu produto de solubilidade em água pura e sua solubilidade em uma 
solução 0,05 mol L–1 de CaCl2, na mesma temperatura, serão, respectivamente, 

a) 4,9 x 10–10 e 8,9 x 10–8 mol L–1. 
b) 4,9 x 10–9 e 9,8 x 10–8 mol L–1. 
c) 0,7 x 10–9 e 8,9 x 10–8 mol L–1. 
d) 4,9 x 10–9 e 9,8 x 10–9 mol L–1. 
e) 14 x 10–10 e 9,8 x 10–10 mol L–1. 

 
20 - (UNESP SP)    
O iodeto de potássio pode ser utilizado para separar íons prata de uma solução aquosa, 
pois o iodeto de prata formado é muito pouco solúvel. Este sal pode ser utilizado para 
bombardear nuvens em épocas de seca e, assim, induzir chuvas. Suponha que o 
responsável por um laboratório receba uma encomenda de iodeto de prata e utilize 
soluções concentradas de nitrato de prata e de iodeto de potássio, a 25 ºC, como reagentes 
para preparar o produto. Após o surgimento do precipitado de interesse, qual deve ser a 
concentração de íons prata na solução resultante? Considere Ks do AgI = 8,1 x 10–17. 
 
21 - (UNESP SP)    
Uma das formas de contaminação do solo que preocupa as autoridades ambientalistas se dá 
por meio do descarte de substâncias contendo metais pesados, como os comumente 
encontrados em pilhas e baterias. Uma vez presente no solo, a substância pode atingir o 
lençol freático, levada principalmente por água da chuva. Supondo que quantidades 
molares iguais de dois metais pesados X(OH)2 e Y(OH)2 tenham sido deixadas em um 
aterro sanitário, e sabendo que os respectivos Ks são iguais a 1,3x10–8 e 1,0x10–25, é 
possível afirmar que: 

a) o metal X contaminará primeiro o lençol freático. 
b) o metal Y contaminará primeiro o lençol freático. 
c) no início da contaminação, o metal X apresentará maiores concentrações no lençol freático. 
d) os metais X e Y não contaminarão o lençol freático, pois reagirão com sais presentes no 

solo. 
e) os metais X e Y não contaminarão o lençol freático, pois são muito pouco solúveis. 

 
22 - (UFRR)    
O Kps para BaSO4 (sulfato de bário) é 1,1x10–10 a 25ºC. 
Determine a solubilidade de sulfato de bário em água pura, em mols/L e em g/L.  
Dados: 233  M

4BaSO   g/mol. 

a) 3,0x10–5mol/L e 2,4x10–3g/L 
b) 1,0x10–5mol/L e 2,33x10–3g/L 
c) 1,0x10–5mol/L e 6,4x10–3g/L 
d) 2,0x10–5mol/L e 2,4x10–3g/L 
e) 7,0x10–5mol/L e 2,4x10–3g/L 

 
23 - (UFRRJ)    
A busca para se obter um maior tempo de vida exige diversos cuidados. Entre eles está o 
de realizar visitas periódicas a médicos, com o objetivo de diagnosticar doenças 



www.youtube.com/quifacil 
 

precocemente. Entretanto, em 2003, diversas pessoas morreram intoxicadas, quando uma 
indústria fabricante de produtos farmacêuticos vendeu sulfato de bário (BaSO4) 
contaminado com carbonato de bário (BaCO3), para uso como contraste radiográfico. 

a) Uma das formas de sintetizar o sulfato de bário é através da reação entre carbonato de 
bário e sulfato de cálcio (CaSO4) em meio aquoso. Escreva esta equação balanceada. 

b) Sabendo que a solubilidade molar do carbonato de bário em determinada temperatura vale 
5,0 x 10–5mol/L, determine a constante do produto de solubilidade (kps) deste composto 
nesta temperatura. 
 
24 - (UFG GO)    
A água do mar possui alta concentração de sais. Quando evaporada gradualmente, os sais 
presentes precipitam na seguinte ordem: carbonato de cálcio (0,12 g L–1); sulfato de cálcio 
hidratado (1,75 g L–1); cloreto de sódio (29,7 g L–1); sulfato de magnésio (2,48 g L–1); cloreto 
de magnésio (3,32 g L–1) e brometo de sódio (0,55 g L–1). 
 
Nessas condições, o valor do produto de solubilidade 

a) do MgSO4 é 2,48 g L-1. 
b) do NaBr é maior do que o do CaSO4.H2O. 
c) dos sais diminui, de acordo com a ordem apresentada. 
d) dos sais diminui, com a evaporação gradual. 
e) dos sais é igual, no momento da precipitação. 

 
25 - (UFU MG)    
O resultado da análise clínica da urina de um paciente mostrou que a concentração dos 

íons fosfato e cálcio era, respectivamente, 2  10–7 mol/L e 3  10–4 mol/L. Sabe-se que 
um tipo de cálculo renal - pedra nos rins -, é formado pela combinação desses íons. 

Considerando que o produto da solubilidade do fosfato de cálcio, Ca3(PO4)2, à 25ºC, é 1  
10–28 e a partir do resultado da análise da urina do paciente, é correto afirmar que: 

 
a) o paciente não possui tendência de desenvolver "pedra nos rins" formada por fosfato de 

cálcio. 
b) os resultados indicam presença de cálculo renal. 
c) a concentração desses íons na urina é muito pequena para o paciente desenvolver cálculo 

renal. 
d) o paciente precisará aumentar o consumo de alimentos que contenham cálcio e fosfato 

para evitar a formação de "pedra nos rins". 
 
26 - (UERJ)    
Um inconveniente no processo de extração de petróleo é a precipitação de sulfato de bário 
(BaSO4) nas tubulações. Essa precipitação se deve à baixa solubilidade desse sal, cuja 
constante do produto de solubilidade é 10–10 mol2.L–2, a 25 ºC. 
Admita um experimento no qual foi obtido sulfato de bário a partir da reação entre cloreto 
de bário e ácido sulfúrico. 
Apresente a equação química completa e balanceada da obtenção do sulfato de bário no 
experimento e calcule a solubilidade desse sal, em mol.L–1, em uma solução saturada, a 25 
ºC. 
 
27 - (UEM PR)    
O texto a seguir é uma breve descrição do processo que ocorre com a água em uma estação 
de tratamento. “A água é bombeada de um lago ou rio até um tanque onde recebe uma 
mistura de sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio. Em seguida, a água é deslocada para 
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uma câmara de floculação, para que a reação entre os produtos adicionados seja completa, 
conforme a seguinte equação: 

1 Al2(SO4)3 + 3 Ca(OH)2     2 Al(OH)3 + 3 CaSO4 
A água segue, então, para um tanque de decantação, para que o hidróxido de alumínio atue 
em sua limpeza. Após isso, a água é filtrada em um filtro de areia, sendo finalmente 
clorada”. 

 
Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) a respeito das reações e dos processos químicos 
envolvidos no tratamento da água. 

 
01. O processo de cloração pode ser feito com ácido clorídrico ou com cloreto de sódio, que 

atuam para eliminar bactérias e não alteram o pH do meio. 
02. A reação de formação do hidróxido de alumínio é uma reação de dupla troca. 
04. O hidróxido de alumínio é uma base fraca e pouco solúvel que atua na precipitação das 

partículas em suspensão, presentes na água suja. 
08. O processo de filtração em filtro de areia remove da água pequenas partículas ainda em 

suspensão bem como sais solúveis como o cloreto de sódio. 
16. Como o produto de solubilidade do sulfato de cálcio é 5 x 10–5, pode-se dizer que a 

concentração máxima desse sal dissolvido na água tratada, caso não se utilize um processo 
de remoção, deve ser cerca de 0,007 mol/L. 
 
28 - (UERN)    
A solubilidade do nitrato de cálcio em água e 2,0 . 10–3 mol/litro em uma determinada 
temperatura. 
O Kps deste sal à mesma temperatura é: 

 
a) 8 . 10–8. 
b) 8 . 10–10. 
c) 3,2 . 10–10. 
d) 3,2 . 10–8. 

 
29 - (UEPG PR)    
A solubilidade do cromato de prata (Ag2CrO4) em água, a 18ºC, é 5 10–7 mol/L. Assim, 
assinale o que for correto. 
Dados: Ag = 108 g/mol; Cr = 52 g/mol; O = 16 g/mol 

 
01. O produto de solubilidade (KPS) do cromato de prata, a 18ºC, é 5 10–19 mol3/L3. 
02. Quanto menor o valor de Kps de uma substância mais solúvel ela será. 
04. Em uma solução aquosa contendo 5 10–7 mol/L de CrO4

–2 e 2 10–6 mol/L de Ag+ vai ter 
a formação de precipitado de Ag2CrO4. 

08. A expressão do produto de solubilidade é KPS = [Ag2+]  [CrO4
–2]. 

16. A solubilidade do cromato de prata, a 18ºC, em g/L é 1,66 10–4. 
 
30 - (UFGD MS)    
De acordo com as informações a seguir, assinale a opção que corresponde, 
aproximadamente, ao produto de solubilidade (Kps) do AgCl(s) em água nas condições 
padrão, em que ο E é o potencial do eletrodo em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio 
nas condições padrões. 

Ag+(aq) + 1e–     Ag(s)   (E° = + 0,80V) 
AgCl(s) + 1e–     Ag(s) + Cl–(aq)  (Eº = + 0,22V) 
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a) 1,0x10–24  
b) 1,0x10–15  
c) 1,0x10–10 
d) 1,0x10–18  
e) 1,0x10–21 

 
31 - (UFG GO)    
A figura a seguir apresenta quatro tubos de ensaio contendo diferentes soluções e 
informações sobre as constantes do produto de solubilidade. 

 

 
 

Dados: 
Kps para o AgI = 8x10–17  

26,12

42,12

3 


 

 
Considerando o exposto, 

 
a) determine qual das substâncias presentes nos tubos 1 e 2 possui menor solubilidade. 

Justifique sua resposta utilizando o cálculo da solubilidade, em mol.L–1; 
b) determine se haverá formação de precipitado após a mistura de alíquotas das soluções 

presentes nos tubos 3 e 4. Considere que, após a mistura, as concentrações dos íons Ag+ e 
I– sejam iguais a 1,0x10–4 mol.L–1. 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 32 
  
   
A atividade humana tem sido responsável pelo lançamento inadequado de diversos 
poluentes na natureza. 
Dentre eles, destacam-se: 
amônia: proveniente de processos industriais; 
dióxido de enxofre: originado da queima de combustíveis fósseis; 
cádmio: presente em pilhas e baterias descartadas. 
 
32 - (UEM PR)    
Em meio básico, o íon metálico do cádmio forma o hidróxido de cádmio, pouco solúvel na 
água. 
Sabendo que, a 25 ºC, a solubilidade do hidróxido de cádmio é aproximadamente de 2×10–

5 mol × L–1, determine a constante de seu produto de solubilidade. 
 
TEXTO: 2 - Comum às questões: 33, 34 
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(Daniel C. Harris. Análise química quantitativa, 2001. Adaptado.) 

 
33 - (FAMERP SP)    
Uma solução saturada de carbonato de cálcio tem concentração de íons cálcio, em mol/L, 
próximo a 

 
a) 2,5 x 10–8. 
b) 2,5 x 10–9. 
c) 7,0 x 10–4. 
d) 9,8 x 10–9. 
e) 7,0 x 10–5. 

 
34 - (FAMERP SP)    

Uma das substâncias da tabela é muito utilizada como meio de contraste em exames 
radiológicos, pois funciona como um marcador tecidual que permite verificar a integridade 
da mucosa de todo o trato gastrointestinal, delineando cada segmento. Uma característica 
necessária ao meio de contraste é que seja o mais insolúvel possível, para evitar que seja 
absorvido pelos tecidos, tornando-o um marcador seguro, que não será metabolizado no 
organismo e, portanto, excretado na sua forma intacta. 

(http://qnint.sbq.org.br. Adaptado.) 
 

Dentre as substâncias da tabela, aquela que atende às características necessárias para o uso 
seguro como meio de contraste em exames radiológicos é a substância 

 
a) IV. 
b) III. 
c) II. 
d) V. 
e) I. 

 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 35 
  
   
Experiência – Escrever uma mensagem secreta no laboratório 

 
Materiais e Reagentes Necessários 

 Folha de papel 

 Pincel fino 

 Difusor 

 Solução de fenolftaleína 

 Solução de hidróxido de sódio 0,1 mol/L ou solução saturada de hidróxido de cálcio 
 

Procedimento Experimental 
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Utilizando uma solução incolor de fenolftaleína, escreva com um pincel fino uma 
mensagem numa folha de papel. 
A mensagem permanecerá invisível. 
Para revelar essa mensagem, borrife a folha de papel com uma solução de hidróxido de 
sódio ou de cálcio, com o auxílio de um difusor. 
A mensagem aparecerá magicamente com a cor vermelha. 

 
Explicação 
A fenolftaleína é um indicador que fica vermelho na presença de soluções básicas, nesse 
caso, uma solução de hidróxido de sódio ou de cálcio. 

<http://tinyurl.com/o2vav8v> Acesso em: 31.08.15. Adaptado. 
 
35 - (FATEC SP)    
Para obtermos 100 mL de uma solução aquosa saturada de hidróxido de cálcio, Ca(OH)2, 
para o experimento, devemos levar em consideração a solubilidade desse composto. 
Sabendo que o produto de solubilidade do hidróxido de cálcio é 5,5  10–6, a 25 ºC, a 
solubilidade dessa base em mol/L é, aproximadamente, 
Dados: 

Ca(OH)2(s) 

  Ca2+(aq) + 2OH– (aq) 

Kps = [Ca2+]  [OH–]2 
 
a) 1 10–2. 
b) 1 10–6. 
c) 2 10–6. 
d) 5 10–4. 
e) 5 10–6. 
 
GABARITO 

 
1) Gab: A 

 
2) Gab: A 

 
3) Gab: E 

 
4) Gab: C 
 
5) Gab:  

a) Incorreta, porque iodeto de prata passa a fazer parte da água da chuva, mudando sua 
composição. 

b) Kps = [Ag+]  [I–]; S2 = 8,3  10–17   S = 9,1  10–9 mol L–1 
 

6) Gab: A 
 

7) Gab: C 
 

8) Gab: A 
 

9) Gab: /mol100,3]Cu[ 182    

 
10) Gab: D 
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11) Gab: VVFVF 
 

12) Gab: A 
 

13) Gab: 23 
 
14) Gab: B 

 
15) Gab:  

a) Precipitará primeiro o hidróxido menos solúvel, ou seja, o que tiver o menor kps. 
COH < BOH < AOH 

b)  10–7 mol L–1   <  10–11 mol L–1   <   10–15 mol L–1  
 
16) Gab: B 
 

17) Gab: 15 
 
18) Gab: 21 

 
19) Gab: B 
 

20) Gab: L/mol100,9 9  

 
21) Gab: C 

 
22) Gab: B 

 
23) Gab:  
a) 

(s)CaCO  (s)BaSO  (aq)CaSO  (aq)BaCO 3443   

b) kps = (5,0 x 10–5)2 = 2,5 x 10–9  
 

24) Gab: B 
 

25) Gab: B 
 

26) Gab:  
BaCl2 (aq) + H2SO4 (aq)   BaSO4 (aq) + 2 HCl (aq) 
Kps = [Ba2+] × [SO4

2–] 
[Ba2+] = [SO4

2–] = S 
S2 = 10–10  
S = 10–5 mol.L–1 
 

27) Gab: 22 
 

28) Gab: D 
 

29) Gab: 21 
 

30) Gab: C 
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31) Gab:  
a) Cálculo do Kps para o AgCl 

Kps = [Ag+].[Cl–] 
Kps = (S).(S) 
2x10–10 = (S)2 
S = 1,42x10–5 mol.L–1 
Cálculo do Kps para o Mg(OH)2 
Kps = [Mg2+].[OH–]2 
Kps = (S).(2S)2 
8x10–12 = 4 S3 
S = 1,26x10–4 mol.L–1 
Portanto, a solubilidade do AgCl é menor que do Mg(OH)2. 

b) Levando-se em consideração as concentrações dos íons, tem-se que o valor da constante Q 
é igual a (1,0x10–4)2 = 1,0x10–8  
Como o valor encontrado é maior que o Kps, haverá formação de precipitado. 
 

32) Gab:  
Kps = 3,2 × 10–14 mol3 × L–3  
 

33) Gab: E 
 

34) Gab: A 
 

35) Gab: A 
 

  


