
 

 

Tarefa Mínima 07 – 8º Ano – Química 

Prof. Dimi 
 
RESOLUÇÃO 
 
01.  

I. Relação entre a quantidade de soluto e de solvente → o solvente sempre possui um limite de soluto 

que consegue dissolver. Se aumentarmos a quantidade de solvente, mantendo a quantidade de soluto, 
o solvente tende a dissolver todo o soluto utilizado. 

II. Temperatura → é o único fator físico capaz de modificar a solubilidade de um solvente com relação a 

um determinado soluto. Normalmente, quando aumentamos à temperatura a solubilidade também 
aumenta, mas isso varia de acordo com o soluto.  

 
02. É aquele que conseguimos dissolver uma maior massa, desde que o solvente esteja em uma temperatura 

maior que a temperatura ambiente. Quanto mais quente estiver o solvente, mais soluto será dissolvido. 
Exemplo: café em pó quando a água está quente. 

 
03. É aquele que conseguimos dissolver uma maior massa, desde que o solvente esteja em uma temperatura 

menor que a temperatura ambiente. Quanto mais frio estiver o solvente, mais soluto será dissolvido. 

Exemplo: É possível dissolver uma maior quantidade de gás carbônico quando o refrigerante está gelado. 
 
04. 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. 

 
05.  

1º Passo: Determinar a quantidade de soluto presente na solução a 30°C. 
O enunciado informa que essa solução saturada a 30oC foi resfriada a 20oC. Assim, se traçarmos uma reta, 
partindo de 30oC até a curva e, em seguida, da curva ao eixo y (solubilidade), a massa de soluto será 
encontrada. 

 
Realizando a análise, em 100 g de água, é possível saber que estão dissolvidos aproximadamente 35 g de 
sal. 
2º Passo: Determinar a massa de sal dissolvida em 100 g de H2O a 20oC. 

Nesse passo, devemos realizar o mesmo procedimento feito no primeiro passo, mas considerando-se a 
20oC. 

 
Logo, com a análise, temos que a 20 oC, 100 g de H2O dissolvem aproximadamente 25 g de sal. 
3º Passo: Determinar a massa que será cristalizada. 
Para determinar a massa de sal que será cristalizada, basta subtrair da massa do soluto que estava 
dissolvida na solução a 30 oC (1º passo) a massa do soluto que está dissolvida a 20 oC (2º passo): 
Massa cristalizada = 35 - 25 = 10 g de sal cristalizado 
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06. Para determinar a massa de H2O mínima necessária para dissolver 6,87g de soluto, basta montar uma 

regra de três utilizando o conhecimento (retirado da tabela) de que 100g de H2O dissolvem 45,8 g de 
soluto, a 30oC: 

100 g de H2O---------45,8 g de soluto 
x g de H2O-------6,87 g de soluto 

45,8.x = 100.6,87 
45,8x = 687 

x = 687 
    45,8 

x = 15 g de H2O 
 
07. 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. 

 
 
08. No final do século XVIII e início do século XIX acreditava-se na teoria da força vital formulada por Jöns 

Jacob Berzelius, que dizia que os compostos orgânicos só poderiam ser produzidos por organismos vivos 
(animais e vegetais). 

 

09. No ano de 1828, entretanto, o químico alemão Friedrich Wöhler conseguiu produzir em laboratório a ureia, 
um composto orgânico derivado do metabolismo de proteínas, encontrado na urina de animais. A ureia foi 
obtida a partir do aquecimento do cianato de amônio (uma substância inorgânica) por meio da seguinte 

reação: 

 
 

Através desse processo foi obtido o cianato de amônio, que continuou sendo aquecido, produzindo a ureia. 
Wöhler notou, então, que a substância obtida era bem diferente e, ao analisá-la, constatou que se tratava 

de um composto já conhecido como ureia, que fora previamente isolado na urina humana. 
 
10. 1° postulado de Kekulé: o carbono é tetravalente → o átomo de carbono possui 4 elétrons na sua última 

camada, ele tem quatro valências livres e pode fazer quatro ligações covalentes, formando moléculas.  
2° postulado de Kekulé: o carbono tem 4 valências livres → o átomo de carbono tem as quatro valências 

livres. A posição do heteroátomo não difere os compostos. 
3° postulado de Kekulé: o carbono forma cadeias carbônicas → os átomos de carbono agrupam-se entre 

si, formando estruturas de carbono, ou cadeias carbônicas. 
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