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01. Cada 1000 g de água dissolvem 3000 g de sal. Então, pode-se concluir que em 500 g de água, apenas 1500 g do sal permanecem 
dissolvidos (outros 500 g formam corpo de fundo). A massa da solução saturada é obtida quando se soma 500 g (massa de água) 
com 1500 g (massa de sal dissolvido).

Resposta: C

02. A solução formada pela dissolução de uma colher de sal de cozinha em um copo de água possui íons em solução, e é dita eletrolítica. 
Observe que a solução também é neutra (do ponto de vista elétrico), é incolor e, obviamente, é homogênea. Só não se pode afirmar 
que a solução esteja saturada, pois não se conhece o coeficiente de solubilidade nem se observa a formação de corpo de fundo.

Resposta: E

03. 
(V) É a própria definição.
(F) A solução saturada pode ou não ter a presença de um corpo de fundo.
(V) A qualquer temperatura a solubilidade do NaOH é maior que a do NaCl.
(F) Uma solução pode ser concentrada sem ter atingido o ponto de saturação.
(F) Uma solução é uma mistura; logo, as substâncias mantêm suas identidades químicas individuais.
(V) A 20 °C não é possível dissolver 145 g do NaOH em 100 g de água. Logo, haverá corpo de chão. Acima de 50 °C, a solubilidade 

supera os 145 g de soluto por 100 g de água e o sistema será monofásico.

04. Como não temos a quantidade de água na solução, temos que fazer a proporção utilizando a massa total da solução saturada.  
A 30 °C:

220 g do açúcar  320 g de solução saturada
⇒ x = 110 g do açúcar.

x  160 g de solução saturada

 Como a massa total da solução é de 160 g e a massa de açúcar é de 110 g, então teremos 50 g de água. Como agora sabemos a 
quantidade de água, podemos fazer a proporção normalmente:

180 g do açúcar  100 g de água
⇒ x = 90 g do açúcar.

x  50 g de água

 Nessa temperatura, temos apenas 90 g do açúcar dissolvido e antes tínhamos 110 g dissolvidos. Logo, houve a precipitação de 20 g 
de açúcar.

Resposta: A

05. Já que a solubilidade é de 5 · 10–3 g em 1 L de solução. Em 20000 L, pode-se dissolver 100 g (= 0,1 kg) desse sal. Como a reação 
também produziu 100 kg de sal que se precipitou, a massa total de sal produzido é dada pela soma do que se dissolve com o que não 
se dissolve, totalizando, 100,1 kg.

Resposta: D

06. O resfriamento da solução indica a dissolução endotérmica desse sal. Assim, a solubilidade do sal aumenta com o aumento da 
temperatura.

Resposta: B

07. Na temperatura de 35 °C, a solubilidade é de 50 g por 100 g de água. Assim, para dissolver 30 g de sal, necessita-se de 60 g de água.

Resposta: B

08. Na temperatura de 30 °C, a solubilidade do sal é cerca de 45 g por 100 g de água. Quando se adiciona 75 g desse sal em 100 g de 
água, cerca de 30 g precipitam e formam corpo de fundo. A solução se torna saturada com precipitado e sistema total (solução + 
precipitado) apresentará duas fases e será heterogêneo.

Resposta: B

09. Observe pelo gráfico que a dissolução de CaCl
2
 aquece a solução (aumentando sua energia cinética), caracterizando uma dissolução 

exotérmica. Dissoluções exotérmicas são características de sais com solubilidade decrescente com a temperatura. Já a dissolução do 
KCl resfria a solução, caracterizando uma dissolução endotérmica, típica de sais com solubilidade crescente com a temperatura.

Resposta: D
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10. A solubilidade de um gás aumenta com a diminuição da temperatura. Pelo texto, a presença da colher no gargalo exerce pouca ou 
nenhuma influência na solubilidade do gás. Ainda pelo texto, a solubilidade salta de 0,86 L/L de água a 0 °C para 1,7 L/L de água a 
20 °C (praticamente duas vezes o valor anterior).

Resposta: B
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