
 

 

Química – Prof. Dimi 
8º ano – aulas 13 e 14 - 29/03/2021 

 
Tipos de dissoluções: 

Endotérmica: a temperatura sobe facilitando a dissolução, e aumentando a solubilidade. Nesta, a curva de 
solubilidade é ascendente.  

Exotérmica: a temperatura sobe dificultando a dissolução, e diminuindo a solubilidade. Nesta, a curva de 
solubilidade é descendente. 

 
As dissoluções do KNO3 e do NaCl são endotérmicas, já a dissolução do Na2SO4 é exotérmica. 

 
Exercícios: 
01. O gráfico abaixo mostra a variação nas concentrações de soluções saturadas de dois sais em água, 

Li2SO4 (reta descendente) e NH4Cl (reta ascendente), individualmente, em função da variação na 
temperatura da solução. A concentração é expressa em termos de percentual massa/massa, ou seja, a 
massa do sal dissolvido em 100g da solução. 

 
Com base nos dados do gráfico acima, julgue verdadeiro ou falso: 

 I- o sulfato de lítio (Li2SO4) é menos solúvel que o cloreto de amônio (NH4Cl). Falsa 

 II- em água a 30ºC, é possível dissolver uma massa maior de cloreto de amônio (NH4Cl) do que de sulfato 
de lítio (Li2SO4). Verdadeira  

 III- o gráfico sugere que a dissolução do sulfato de lítio constitui um processo exotérmico, ao passo que a 
dissolução do cloreto de amônio tem caráter endotérmico. Verdadeira  

 IV- em água a 0ºC, a concentração molar de uma solução saturada de sulfato de lítio é maior que a 
concentração molar de uma solução saturada de cloreto de amônio. Verdadeira 

 V- em água a 50ºC, é possível dissolver 30g de sulfato de lítio, mas não é possível dissolver 
completamente 30g de cloreto de amônio. Falsa 
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02. O gráfico abaixo mostra a solubilidade (S) de um determinado sólido em água em função da temperatura 
(t). Uma mistura constituída de 30g do sólido e 50g de água, a uma temperatura inicial de 80ºC, foi 
deixada para esfriar lentamente e com agitação. A que temperatura aproximada deve começar a 
cristalização do sólido? 

 
 

a) 25º C       b) 45º C           c) 60º C       d) 70º C        e) 80º C 
 

Resposta: A quantidade de água especificada no gráfico é de 100g, e o enunciado do exercício trabalha 
com 50g, ou seja, a metade. Essa água está a 80oC. Podemos determinar a quantidade em gramas de 
sólido que pode ser dissolvida em 100g de H2O a 80oC. Com essa análise, verificamos que a quantidade de 
sólido dissolvida é de 70g. 

 

 
Como a quantidade de água utilizada pelo enunciado é de 50g, a 80oC, ela dissolverá metade da 
quantidade dissolvida por 100g de H2O, ou seja, 35g de sólido. Assim, podemos interpretar aqui que todos 
os 30g utilizados pelo enunciado estão dissolvidos. Para determinar a temperatura de cristalização do 
sólido, temos que entender que, se temos em mãos 30g em 50g de água, em 100g, teríamos 60g (o 
dobro). Veja a representação disso no gráfico. 

 
 
03. Uma solução saturada de NH4Cl foi preparada a 80°C utilizando-se 100g de água. Posteriormente, esta 

solução sofre um resfriamento sob agitação até atingir 40°C. Determine a massa de sal depositada neste 
processo. A solubilidade do NH4Cl varia com a temperatura, conforme mostrado no gráfico abaixo. 

 

 
80ºC ---- 60g 
40ºC ---- 40g       60g – 40g = 20g não foi dissolvido 
 
 
 
 
 



Exercícios Complementares 
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04. A curva de solubilidade de um dado sal é apresentada abaixo. 

 
 

Considerando a solubilidade deste sal a 30ºC, qual seria a quantidade máxima (aproximada) de soluto 
cristalizada quando a temperatura da solução saturada (e em agitação) fosse diminuída para 20ºC? 
a) 5 g    b) 10 g   c) 15 g   d) 20 g   e) 30 g 

 
30ºC ---- 30g 
20ºC ---- 20g      30g – 20g = 10g 
 

05. A quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida numa quantidade padrão de solvente é 
denominada Coeficiente de Solubilidade. Os valores dos Coeficientes de Solubilidade (g de KNO3 por 100g 
de H2O) do nitrato de potássio (KNO3) em função da temperatura são mostrados na tabela. 

 

 
 

Considerando-se os dados disponíveis na tabela, a quantidade mínima de água (H2O), a 30ºC, necessária 
para dissolver totalmente 6,87g de KNO3, será de: 
a) 15 g.    b) 10 g.    c) 7,5 g.    d) 3 g.           e) 1,5 g. 
30ºC ---- 100g H2O ------ 45,8g KNO3 
                   X          ------ 6,78g KNO3 

                         45,8gX = 678g 
                             X = 678g / 45,8g = 15g 

 


