
 

 

Tarefa 01 – Professor Negri 
 
01.  Julgue os itens: 

1. Soluções saturadas podem ou não apresentar corpo de fundo. 
2. Curva de solubilidade com ponto de inflexão é característica de sais hidratados. 
3. Se a massa do soluto dissolvida em uma solução é inferior ao coeficiente de solubilidade do soluto na 

temperatura analisada, a solução é insaturada. 
4. Solução insaturada é instável. 
5. Toda solução saturada é heterogênea. 
 

02. É possível separar substâncias utilizando–se a diferença de solubilidade existente entre elas e a variação 
desta propriedade física com a temperatura. Esta operação denomina–se recristalização ou, às vezes, 
simplesmente cristalização. Trata–se, em geral, de dissolver a substância ou mistura de substância em 
um solvente adequado, a uma temperatura elevada que não ultrapasse a temperatura de ebulição do 
solvente. Em seguida, por resfriamento, a substância menos solúvel recristaliza–se, isto é, volta a ser 
insolúvel. Com base nisso, julgue os itens abaixo.     

 
1. A solubilidade é uma propriedade diretamente proporcional à temperatura. 
2. A obtenção do açúcar cristal ou do açúcar refinado a partir do açúcar mascavo é feita por 

recristalização. 
3. A temperatura de ebulição de um solvente é uma constante física que independe do local onde se 

realiza o processo de recristalização. 
4. A água, considerada como solvente universal, sofre diminuição de volume ao ser congelado. 

 
03. Examine a tabela seguinte, com dados sobre a solubilidade da sacarose, C12H22O11, do sulfato de sódio, 

Na2SO4, e do clorato de potássio, KClO3, e julgue as afirmações abaixo em verdadeiras ou falsas. Justifique 
sua resposta. 

 
Substância Solubilidade em água (g/L) 
 40 0C 60 0C 
C12H22O11 2381 2673 
Na2SO4 488 453 
KClO3 12 22 

 
1. A solubilidade de uma substância em determinado solvente independe da temperatura. 
2. Uma solução aquosa de sulfato de sódio, de concentração 488 g/L, deixa de ser saturada quando 

aquecida a 60 0C. 
3. A uma dada temperatura, a quantidade limite de um soluto que se dissolve em determinado volume de 

solvente é conhecida como solubilidade. 
4. Nem todas as substâncias são mais solúveis a quente. 

 
04.  O alcoolismo é um dos grandes problemas da sociedade. Os alcoolistas expõem ao perigo, além da própria 

saúde, a vida da população em geral, devido ao hábito que parte deles tem de dirigir sob efeito do álcool. 
Para combater esse problema, o Brasil adotou a lei seca: concentração superior a 0,2 g/L de etanol no 
sangue caracteriza estado de embriaguez, podendo ser decretada a prisão de motoristas cujo sangue 
apresente concentração acima de 0,6 g/L e sejam flagrados dirigindo.Tendo como referência as 
informações acima, considerando que o etanol tem densidade igual a 0,8 g/mL e que, nos rótulos de 
bebidas alcoólicas, geralmente, é utilizado a unidade ºGL (grau Gay-Lussac) para expressar a concentração 
de etanol, que representa o volume de etanol, em mL, presente em 100 mL de bebida, faça o que se pede 
a seguir.Considere que uma pessoa, cujo volume total de sangue seja igual a 5 L, tenha ingerido 600 mL 
de cerveja com concentração de etanol igual a 5 ºGL. Considere, ainda, que, do total de álcool ingerido, 
90% tenham sido metabolizados pelo organismo, e os 10% restantes estejam dissolvidos, 
homogeneamente, no sangue. Com base nesses dados, calcule a concentração, em mg/L, de etanol no 
sangue da referida pessoa. 

 
05. Obteve-se uma solução insaturada pela adição de 2 g de KNO3 em 10 g de água. Quantos gramas deste sal 

devem ser adicionados à solução para obter uma solução saturada com 5 g de corpo de fundo, na 
temperatura de 60ºC, sabendo-se que o coeficiente de solubilidade do sal na temperatura indicada é de 
110g/100g de água. 
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06. Uma solução saturada de nitrato de potássio, KNO3, constituída, além do sal, por 100g de água, está à 
temperatura de 70 ºC. Essa solução é resfriada a 40 ºC, ocorrendo uma precipitação de parte do sal 
dissolvido. Pergunta-se: Qual foi a massa de sal que precipitou? E qual a massa do sal que permaneceu em 
solução? 
Abaixo, o gráfico da solubilidade do nitrato de potássio em função da temperatura. 

 

 
 
  
07. O gráfico a seguir mostra a solubilidade de K2Cr2O7 sólido em água, em função da temperatura. Uma 

mistura constituída de 30 g de K2Cr2O7, e de 50 g de água, a uma temperatura inicial de 90ºC, foi deixada 
esfriar lentamente e com agitação. A que temperatura aproximadamente deve começar a cristalizar o 
K2Cr2O7?  

 
a) 25ºC 
b) 45ºC 
c) 60ºC 
d) 70ºC 
e) 80ºC 

 
08. O coeficiente de solubilidade de um sal, numa determinada temperatura, é de 68g/100g. Calcule a massa 

de uma solução saturada que contenha 17 g desse sal na temperatura considerada. 
 
09.  Calcule a concentração, em g/L, de uma solução de KNO3 que contém 30g do sal em 400 mL de solução. 
 
10.  Evapora-se completamente a água de 40g de solução saturada de nitrato de prata, sem corpo de fundo, e 

obtém-se 15g de resíduo sólido. Calcule o coeficiente de solubilidade do nitrato de prata para 100g de água 
na temperatura da solução inicial. 

 
11. Após a evaporação de toda água de 25 g de uma solução saturada (sem corpo de fundo) da substância X, 

pesou-se o resíduo sólido, obtendo-se 5 g. Se, na mesma temperatura do experimento anterior, 
adicionarmos 80 g da substância X em 300 g de água, teremos uma solução: 
a) insaturada. 
b)  saturada sem corpo de fundo. 
c)  saturada com 5 g de corpo de fundo. 
d)  saturada com 20 g de corpo de fundo. 
e)  supersaturada. 

 
12.  (Unitau) Observe as seguintes equações termoquímicas:  

I - C(s)+H2O(g) → CO(g)+H2(g).   ∆H = 31,4 kcal  
II - CO(g)+1/2O2(g) → CO2(g). ∆H = - 67,6 kcal  
III-H2(g)+1/2O2(g)→H2O(g). ∆H= - 57,8 kcal  
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De acordo com a variação de entalpia, podemos afirmar:  
a)  I é endotérmica, II e III exotérmicas.  
b)  I e III são endotérmicas, II exotérmica.  
c)  II e III são endotérmicas, I exotérmica.  
d)  I e II são endotérmicas, III exotérmica.  
e)  II é endotérmica e I e III exotérmicas.  
 

13.  (FAAP) Verifica-se em laboratório que a preparação de uma solução aquosa de H2SO4 por adição deste à 
água, causa um aumento na temperatura da solução quando comparada com a temperatura original do 
solvente. Trata-se, portanto, de um processo:  
a)  endotérmico  
b)  exotérmico  
c)  isotérmico  
d)  sem variação de energia livre  
e)  sem variação de entalpia 

 
14. (UFSM) Com relação aos processos de mudança de estado físico de uma substância, pode-se afirmar que 

são endotérmicos:  
a)  vaporização - solidificação - liquefação.  
b)  liquefação - fusão - vaporização.  
c)  solidificação - fusão - sublimação.  
d)  solidificação - liquefação - sublimação.  
e)  sublimação - fusão - vaporização. 

 
15.  (Unioeste) A termoquímica estuda as trocas de energia, na forma de calor, envolvidas nas reações 

químicas e nas mudanças de estado físico das substâncias. Com base nesses estudos, é correto afirmar 
que:  
01.  A reação N2 + O2 → 2NO, com ∆H = + 43,2 kcal, é uma reação endotérmica.  
02.  O ∆H (variação de entalpia) de um sistema depende dos estágios intermediários do sistema.  
04.  Na reação exotérmica, a entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes.  
08.  Reações exotérmicas são aquelas que liberam calor.  
16.  A solidificação da água à temperatura constante é um processo endotérmico.  
32.  Considerando a reação H2(g)+1/2O2(g) → H2O(l) ∆H=-68,3kcal, pode-se afirmar, em relação à formação 
de 1 mol de água, que há liberação de 68,3kcal e a reação é exotérmica.  

 
SOMA = (            )  

 
16.  (UFSM 2002) Cerca de 80% da energia consumida no mundo deriva da queima de petróleo, carvão ou 

gás natural, que são fontes energéticas não renováveis e irão se esgotar a médio ou longo prazo. Uma das 
alternativas, para resolver o problema, é o uso da biomassa, matéria orgânica que, quando fermenta, 
produz o biogás, cujo principal componente é o metano.  
A queima do metano se dá pela equação  

  
CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l)     ∆H = - 888 kJ/mol 

 
Em relação a essa equação, analise as afirmativas a  seguir e assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada  
uma delas.  
(  ) A reação de combustão do metano é exotérmica.  
(  ) A entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos.  
(  ) A variação de entalpia, nesse caso, indica que a quantidade de calor absorvida é de 888 kJ/mol.  
A sequência correta é  
a)  V - F - F  
b)  V - F - V  
c)  F - V - F  
d)  F - V - V  
e)  V - V – F 

 
17. (UFMG 2002) Ao se sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. 

Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da  água que, no caso, está em contato com o corpo 
humano. Essa sensação de frio explica-se CORRETAMENTE pelo fato de que a evaporação da água : 
a)  é um processo endotérmico e cede calor ao corpo.  
b)  é um processo endotérmico e retira calor do corpo.  
c)  é um processo exotérmico e cede calor ao corpo.  
d)  é um processo exotérmico e retira calor do corpo. 

 
 
 



Química - Avaliação Produtiva 

 
 

 
4

18.  (Unesp 2003) Em uma cozinha, estão ocorrendo os  seguintes processos:  
I.  gás queimando em uma das "bocas" do fogão e  
II.  água fervendo em uma panela que se encontra sobre esta "boca" do fogão.  
 
Com relação a esses processos, pode-se afirmar que:  
a)  I e II são exotérmicos.  
b)  I é exotérmico e II é endotérmico.  
c)  I é endotérmico e II é exotérmico.  
d)  I é isotérmico e II é exotérmico.  
e)  I é endotérmico e II é isotérmico.  

 
19.  (Unesp 2003) O peróxido de hidrogênio, H2O2, é um líquido incolor cujas soluções são alvejantes e 

antissépticas. Esta "água oxigenada" é preparada num processo cuja equação global é:   
 

H2(g)) + O2(g) → H2O2(l) 
  

Dadas as equações das semi-reações:  
  

1. H2O2(l) → H2O(l) + ½ O2(g)            ∆H = - 98,0 kJ/mol  
2  H2(g) + O2(g) → 2 H2O(l)                        ∆H = -572,0 kJ/mol  

  
Pergunta-se:  
a)  Qual o ∆H da reação do processo global?  
b)  Esta reação é exotérmica ou endotérmica? Justifique sua resposta.  

  
 
20.  (Unesp 2005) Considere a equação a seguir:  
  

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l) ∆H = - 572 kJ 
  

É correto afirmar que a reação é:  
a)  exotérmica, liberando 286 kJ por mol de oxigênio consumido.  
b)  exotérmica, liberando 572 kJ para dois mols de água produzida.  
c)  endotérmica, consumindo 572 kJ para dois mols de água produzida.  
d)  endotérmica, liberando 572 kJ para dois mols de oxigênio consumido.  
e)  endotérmica, consumindo 286 kJ por mol de água produzida.  

 
 


