
 

 

Tarefa 05 – Professor Dimi 
 
01. Explique de forma detalhada o fenômeno de Dissociação. 
 
02. Explique de forma detalhada o fenômeno de Solvatação. 
 
03. Explique de forma detalhada o fenômeno de Dissolução Endotérmica. 
 
04. Explique de forma detalhada o fenômeno de Dissolução Exotérmica. 
 
05. Como identificamos os solutos iônicos e os moleculares? 
 
06. Alguns compostos, quando solubilizados em água, geram uma solução aquosa que conduz corrente 

elétrica. Dos compostos abaixo: 
 

I. Na2SO4 
II. O2 
III. C12H22O11 
IV. KNO3 
V. CH3COOH 
VI. NaCl 
 

Quais deles podem ser considerados iônicos (conduz corrente elétrica) e quais podem ser considerados 
moleculares (não conduz corrente elétrica)? 

 
07. Considere o seguinte gráfico referente ao coeficiente de solubilidade de KNO3 em água em função da 

temperatura: 

 
Coeficiente de solubilidade de KNO3 em água em função da temperatura 

Ao adicionar, num recipiente, 40 g de nitrato de potássio em 50 g de água à temperatura de 40 ºC pode-se 
afirmar: 
a) Apenas parte do sólido se dissolverá, permanecendo aproximadamente 20 g no fundo do recipiente. 
b) Apenas parte do sólido se dissolverá, permanecendo aproximadamente 10 g no fundo do recipiente. 
c) Tem-se uma solução insaturada. 
d) O resfriamento dessa solução não variará a quantidade de sólido dissolvido. 
e) O aquecimento dessa solução, num sistema aberto, não modificará a quantidade de nitrato de potássio 

dissolvido.  
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08. Considere o gráfico: 

 
Curvas de solubilidade de KNO3 e de Na2SO4 em 100 g de água 

Indique a alternativa correta: 
a) No intervalo de temperatura de 0 ºC a 30 ºC, há diminuição da solubilidade do nitrato de potássio. 
b) A solubilidade do sulfato de sódio diminui a partir de 20 ºC. 
c) Na temperatura de 40 ºC, o nitrato de potássio é mais solúvel que o sulfato de sódio. 
d) Na temperatura de 60 ºC, o sulfato de sódio é mais solúvel que o nitrato de potássio. 
e) No intervalo de temperatura de 30 ºC a 100 ºC há diminuição da solubilidade do sulfato de sódio. 

 
09. Pesquisar o que são Polímeros? 
 
10. Considerando o seu cotidiano e a resposta que você deu ao exercício 9, de 3 exemplos de polímeros. 
 
 


