


d) Brometo de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, cloreto de sódio e sulfato de 

magnésio e, por último, cloreto de magnésio. 

e) Cloreto de sódio, sulfato de magnésio, carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, cloreto 

de magnésio e, por último, brometo de sódio. 

 

Questão 02)     

A solubilidade é a quantidade máxima de um soluto que pode ser dissolvida em um 

determinado volume de solvente. No laboratório, foram realizados experimentos para 

avaliar o efeito da temperatura, em °C, e a massa solúvel de uma substância, em gramas. 

Quanto à solubilidade desta substância, considere os pontos A, B, C da solução estudada. 

 

 

 

Analise o gráfico acima e as afirmações que seguem: 

 

I. A solução A está saturada pois o soluto está em quantidade superior ao seu coeficiente 

de solubilidade; 

II. A solução B está saturada e ao passar para T = 80 °C tem-se uma dissolução exotérmica; 

III. A solução C está insaturada ao passar para T = 80 °C tem-se uma dissolução 

endotérmica; 

IV. A solução A está supersaturada pois o soluto está em quantidade superior ao seu 

coeficiente de solubilidade; 

 

É correto apenas o que se afirma em: 



 

a) I e III. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I e IV. 

e) II e IV. 

 

Questão 03)     

Em uma aula de laboratório de química, foi realizado um experimento que consistiu em 

adicionar em um béquer 300 g de água, em temperatura ambiente, e certa quantidade do 

sal sulfato de magnésio hexaidratado (MgSO4.6H2O) até formar uma solução saturada com 

corpo de fundo. Essa mistura foi aquecida até completa solubilização do sal, que ocorreu 

quando a temperatura atingiu 50 ºC. Na sequência, deixou-se a solução resfriar até 20 ºC e 

verificou-se novamente a presença do sal cristalizado no fundo do béquer. 

 

 

 

Foram fornecidos aos alunos os dados de solubilidade desse sal nas duas temperaturas 

medidas. 

 

 

 

Com as informações fornecidas, foram calculadas as massas do sal presente na solução a 

50 ºC e do sal cristalizado a 20 ºC. Esses resultados são corretamente apresentados, nessa 

ordem, em: 

 



a) 53,5 g e 9,0 g. 

b) 160,5 g e 9,0 g. 

c) 294,0 g e 27,0 g. 

d) 97,0 g e 9,0 g. 

e) 160,5 g e 27,0 g. 

 

Questão 04)     

Sabe-se que a massa de um soluto se dissolve em uma determinada quantidade de 

solvente, a pressão constante e determinada temperatura. O gráfico apresenta as curvas 

de solubilidade, em g, do nitrato de potássio, KNO3(s), do nitrato de sódio, NaNO3(s), e do 

cloreto de sódio, NaCl(s), em 100g de água. 

 

 

 

A análise do gráfico, associada aos conhecimentos sobre soluções aquosas, permite 

afirmar: 

 

a) A dissolução, em água, dos sais apresentados no gráfico é um processo químico 

exotérmico. 

b) O sistema formado pela mistura entre 150 g de nitrato de sódio e 200 g de água, a 80 

ºC, é heterogêneo. 

c) A adição de 250 g do nitrato de potássio a 300 g de água, à temperatura de 60 ºC, leva 

à obtenção de uma solução insaturada. 



d) O cloreto de sódio tem menor coeficiente de solubilidade em água do que o nitrato de 

potássio, em temperatura abaixo de 20 ºC. 

e) A variação do valor do coeficiente de solubilidade do KNO3 é menor com o aumento 

da temperatura, quando comparada à variação do valor do coeficiente de solubilidade 

do NaNO3. 

 

Questão 05)     

A recristalização é uma técnica de purificação de sólidos. Ela consiste na solubilização à 

quente do produto em um solvente adequado, filtração da solução para retirada dos 

contaminantes insolúveis e permite que a solução atinja a temperatura ambiente (20 ºC) 

para formação dos cristais purificados. Um produto X deve ser recristalizado. Estão 

disponíveis quatro solventes, A, B, C e D, e a curva de solubilidade de X nesses quatro 

solventes (em g soluto/ 100 mL de solvente) é mostrada abaixo. De acordo com as 

informações, assinale a opção que apresenta o solvente mais adequado para a 

recristalização de X, na temperatura de 100 ºC, de forma a otimizar o rendimento deste 

procedimento. 

 

 

 

a) A 

b) B 

c) C 

d) D 

e) Nenhum solvente é adequado 

 

Questão 06)     



Foram preparadas quatro soluções aquosas saturadas a 60 ºC, contendo cada uma delas 

100 g de água e um dos sais: iodeto de potássio, KI, nitrato de potássio, KNO3, nitrato de 

sódio, NaNO3, e cloreto de sódio, NaCl. Na figura, são representadas as curvas de 

solubilidade desses sais: 

 

 

 

Em seguida, essas soluções foram resfriadas até 20 ºC, e o sal cristalizado depositou-se no 

fundo de cada recipiente. 

Considerando-se que a cristalização foi completa, a maior e a menor massa de sal 

cristalizado correspondem, respectivamente, aos sais 

 

a) KI e NaCl. 

b) KI e KNO3. 

c) NaNO3 e NaCl. 

d) KNO3 e NaNO3. 

e) KNO3 e NaCl. 

 

Questão 07)     

Considere a curva de solubilidade do cloreto de amônio em água: 

 



 

 

Um técnico de laboratório preparou uma solução saturada deste sal a 60 ºC e removeu todo 

o corpo de fundo. Após resfriamento, a temperatura chegou em 30 ºC. O técnico filtrou o 

NH4Cl sólido que havia precipitado e verificou que sua massa era igual a 60 g. Qual foi o 

volume aproximado de água utilizada no preparo da solução? 

 

a) 400 mL 

b) 350 mL 

c) 250 mL 

d) 200 mL 

e) 150 mL 

 

Questão 08)     

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. 

 

Questão 09)     

O conhecimento da solubilidade de sais em água é importante para a realização de 

atividades em laboratórios e nos procedimentos médicos que envolvam a utilização desses 

compostos químicos. A dissolução dessas substâncias químicas em água é influenciada pela 

temperatura, como mostra o gráfico que apresenta as curvas de solubilidade do nitrato de 

potássio, KNO3(s), do cromato de potássio, K2CrO4(s), do cloreto de sódio, NaCl(s), e do 

sulfato de cério, Ce2(SO4)2(s). 

 

 

 

A análise do gráfico permite afirmar: 

 

a) O processo de dissolução dos sais constituídos pelos metais alcalinos, em água, é 

endotérmico. 

b) A mistura de 120g de cromato de potássio com 200g de água forma uma solução 

saturada a 60ºC. 



c) O coeficiente de solubilidade do sulfato de cério aumenta com o aquecimento do 

sistema aquoso. 

d) A solubilidade do nitrato de potássio é maior do que a do cromato de potássio a 

temperatura de 20ºC. 

e) O nitrato de potássio e o cloreto de sódio apresentam o mesmo coeficiente de 

solubilidade a 40ºC. 

 

Questão 10)     

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 

 

Gab: 

1) A 

2) C 

3) E 

4) C 

5) B 

6) E 

7) A 

8) A 

9) A 

10) D 


