
TM 25. 8º ANO - PAVANELLI – QUÍMICA 

01. (IFRS/2015) O soro caseiro, excelente para evitar a desidratação causada por vômitos e diarreia, é
preparado com 20 g de açúcar refinado; 3,5 g de sal refinado e 1 litro de água filtrada ou fervida.

Com relação à solução de soro caseiro, é correto afirmar que 
a) a reação química entre o açúcar e o sal é o que produz o princípio ativo do mesmo.
b) as moléculas de açúcar e sal se dissociam em seus cátions e ânions.
c) ao evaporar toda a água, num recipiente adequado, teremos aproximadamente 23,5 g de sólido no

final.

d) o sal é uma função orgânica, e o açúcar, uma substância inorgânica. 
e) para prepararmos 2 500 mL de solução, precisaremos de 50 g de açúcar refinado e 7,5 g de sal

refinado.

02. (IFG GO/2013) Em um hotel, o chefe de cozinha preparou uma mistura de água e sal para temperar a
carne. Ele utilizou 100g de cloreto de sódio e 36g de água para preparar a mistura, sobre a qual seguem as

proposições:
I. A água é o solvente, e o sal o soluto.
II. O sal é o solvente, uma vez que sua massa é maior que a da água.
III. À temperatura ambiente o sal não pode ser considerado solvente por ser um composto sólido.
IV. Supondo que a quantidade de sal não seja totalmente solubilizada no volume de água, teremos uma

mistura heterogênea.

Está(ão) correta(s): 
a) Apenas I e IV.

b) Apenas II e III.
c) Apenas I e III.
d) I , III e IV.
e) I, II e IV.

03. (Unemat MT/2012) O coeficiente de solubilidade pode ser definido como sendo a quantidade máxima de
um soluto capaz de ser dissolvida por uma determinada quantidade de solvente, sob determinadas
condições de temperatura e pressão.

Sabendo-se, então, que o coeficiente de solubilidade do K2Cr2O7 é de 12,0 gramas em 100 mL de água à 
T=20ºC, que tipo de sistema será formado quando forem adicionadas 120 gramas de K2Cr2O7 em 600 mL 

de água à T=20ºC? 
a) Um sistema heterogêneo, com 48 gramas de K2Cr2O7 como precipitado (corpo de fundo).
b) Um sistema homogêneo, com 48 gramas de K2Cr2O7 dissolvidas completamente.
c) Uma solução insaturada.

d) Um sistema heterogêneo, saturado, com volume final igual a 820 mL.
e) Um sistema homogêneo onde 120 gramas de K2Cr2O7 foram completamente dissolvidas.

04. (UFG GO/2012) Uma solução saturada de K2Cr2O7 foi preparada com a dissolução do sal em 1,0 kg de
água. A influência da temperatura sobre a solubilidade está representada na figura a seguir.
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Com base nos dados apresentados, as massas dos dois íons resultantes da dissociação do K2Cr2O7, a 50 

ºC, serão aproximadamente, iguais a: 
 

Dado: Densidade da água: 1,0 g/mL 
a) 40 e 105 g 
b) 40 e 260 g 
c) 80 e 105 g 
d) 80 e 220 g 
e) 105 e 195 g 

 
05. (UEL PR/2005) Uma solução saturada de cloreto de ouro de massa igual a 25,20 gramas foi evaporada 

até a secura, deixando um depósito de 10,20 gramas de cloreto de ouro. A solubilidade do cloreto de ouro, 
em gramas do soluto por 100 gramas do solvente, é: 
a) 10,20 
b) 15,00 
c) 25,20 

d) 30,35 
e) 68,00 


