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01. Soluto é o que se dissolve e se encontra em menor quantidade, enquanto o solvente é o componente em 
maior quantidade e que atua dissolvendo o soluto. 

 

02. São capaz de sofrer o fenômeno da dissociação ou ionização, ou seja, formam íons em solução. As 
substâncias químicas que sofrem dissociação são as bases (metal ligado ao OH) e os sais (metal + ametal), 

já as substâncias que sofrem ionização são os ácidos (H ligado a um ou mais ametais). Exemplo: cloreto de 

sódio (NaCl); soda cáustica (NaOH); ácido clorídrico (HCl). 
 

03. É chamada de solução iônica porque apresenta íons (espécies químicas com cargas elétricas que são 
responsáveis por conduzir corrente elétricas). Para formar esse tipo de solução, o soluto pode ser iônico, 
isto é, formado por íons, ou molecular e sofrer ionização (ácidos). 

 

04. Também chamadas de  moleculares são formadas unicamente pela dissolução de solutos moleculares que 
não reagem com a água. É o caso do açúcar (sacarose – C12H22O11) quando dissolvido em água. 
Inicialmente os seus cristais estão muito agrupados, mas, em água, eles separam-se até ficarem 
imperceptíveis. Porém, suas moléculas não se rompem e continuam sendo C12H22O11. Como não há íons, a 
solução não conduz eletricidade. 

 

05. Alternativa “b”. 
Quando gerar íons, a solução conduzirá corrente elétrica. Observe cada caso: 

I. Na2SO4: sal (composto iônico que sofre dissociação em água) 
II. O2: composto molecular; 

III. C12H22O11: composto molecular; 
IV. KNO3: sal (composto iônico que sofre dissociação em água) 
V. CH3COOH: ácido acético (todo ácido libera íon H+ em água, conduzindo corrente elétrica) 
VI. NaCl: sal (composto iônico que sofre dissociação em água) 

 

06. I – ionização (ácido, H ligado a ametal) 
II – dissociação iônica (metal + ametal) 

III - dissociação iônica (metal + ametal) 
IV - ionização (ácido, H ligado a ametal) 
V - dissociação iônica (metal + OH) 

 

07. 1º passo: Transformar a unidade do volume de cm3 paraL. 
Sabendo que 1 cm3 = 1 mL, temos então: 

 
2º passo: Aplicar os dados na fórmula de concentração comum: 

 
 

08. V = 410 mL = 0,41 L 
C= m1 → C= 100g → C= 243,90g/L 

       V             0,41 L 
 

09. V = 400 mL = 0,4 L 
C = m1 → C = 30 g → C = 75 g/L 

       V              0,4 L 
 

10. Quando as soluções apresentam quantidade de soluto acima da saturação (que é indicada por qualquer 

ponto na curva) há precipitado. Logo, os pontos I e III indicam uma solução com precipitado, já que estão 
acima da curva de solubilidade. 
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