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Soluções e correlaciona-los com o cotidiano
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02) Admita que a solubilidade de um sal aumenta linearmente com

a temperatura a 40ºC; 70g desse sal originam 420g de uma

solução aquosa saturada. Elevando-se a temperatura dessa

solução a 80ºC, a saturação da solução é mantida adicionando-se a

70g do sal. Quantos gramas desse sal são dissolvidos em 50g de

água a 60ºC?

a)15,0g;

b)45,0g;

c)40,0g;

d)20,0g;

e)30,0g.
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40ºC: Cs =
70g do sal

350g de H2O
80ºC: Cs =

140g do sal

350g de H2O

60ºC: Cs =
105g do sal

350g de H2O

105

350

m

50
= 350  x m   =  105 x 50

m   =
5250

350

m   =  15g
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Exercício de revisão



01.Quando preparamos uma solução aquosa, formada pela 

mistura de um soluto e um solvente, em que este dissolve 

o máximo de soluto possível, como podemos classificá-la?

a) Insaturada diluída

b) Insaturada concentrada

c) Saturada e supersaturada

d) Somente supersaturada

e) Somente saturada



Letra e). Sempre que um solvente dissolver o 

máximo de soluto possível, temos a formação 

de uma solução saturada.
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02.(Uespi) Quando adicionamos sal comum (NaCl) à água, sob agitação 

e temperatura constantes, verificamos que, em dado momento, o sal 

não se dissolve mais. No caso do NaCl, isso ocorre quando há, 

aproximadamente, 360 g de sal por 1000 mL de água. Se adicionarmos 

500 g de NaCl em 1000 mL de água, nas mesmas condições acima, 

estaremos preparando uma solução que será classificada como uma:

a) solução saturada sem sal precipitado.

b) solução saturada com sal precipitado.

c) solução supersaturada.

d) solução insaturada.

e) solução supersaturada instável.



Letra d). O enunciado fornece os seguintes dados:

A solução formada apresenta 10 vezes mais solvente que o coeficiente de 

solubilidade, portanto, essa nova quantidade de água conseguiria dissolver 10 

vezes mais sal, ou seja, 3600 g.

Como a solução formada recebeu apenas 500 g de sal (abaixo da capacidade 

do solvente, que é de 3600 g), será classificada como insaturada.
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03. A principal característica de uma solução é:

a) ser sempre uma mistura homogênea.

b) possuir sempre um líquido com outra substância 

dissolvida.

c) ser um sistema com mais de uma fase.

d) ser homogênea ou heterogênea, dependendo das 

condições de pressão e temperatura.

e) ser uma substância pura em um único estado físico.



ALTERNATIVA “A”.

As demais são falsas porque:

b) Uma solução pode ser formada também por gases e 

sólidos, e não somente por líquidos.

c) Uma solução sempre constitui um sistema com uma 

única fase.

d) Uma solução sempre é homogênea.

e) Uma solução é uma mistura de substâncias, e não 

uma substância pura.
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04.Assinale a alternativa que contém exemplos de soluções:

a) água de torneira, mar, granito.

b) granito, mistura de água e óleo, ar.

c) petróleo no mar, granito, água destilada.

d) água pura, gás nitrogênio, ouro puro.

e) ar, água de torneira, ouro 18 quilates.



ALTERNATIVA “E”.

a) (FALSO) o granito é uma mistura heterogênea.

b) (FALSO) o granito e a mistura de água e óleo são sistemas 

heterogêneos.

c) (FALSO) o granito é uma mistura heterogênea, e a água 

destilada é uma substância pura.

d) (FALSO) todas (água pura, gás nitrogênio e ouro puro) são 

substâncias puras.
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05.Considere este gráfico:

:

As soluções indicadas pelos pontos A, B e C podem ser classificadas 

quanto à saturação, respectivamente, como:

a) Insaturada, saturada com corpo de chão, supersaturada.

b) Saturada, insaturada, saturada com corpo de chão.

c) Saturada com corpo de chão, saturada, insaturada.

d) Supersaturada, insaturada, saturada.

e)Saturada com corpo de chão, supersaturada, insaturada.



ALTERNATIVA “E”.

• Basicamente, temos que:

• PONTOS ACIMA DA CURVA: soluções saturadas com corpo de 

chão;

• PONTOS NA CURVA: soluções saturadas;

• PONTOS ABAIXO DA CURVA: soluções insaturadas.
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06. Observe a tabela de solubilidade abaixo para várias 

substâncias:

:

Classifique o tipo de solução (saturada, insaturada ou supersaturada) que obteremos 

se adicionarmos essas massas de soluto a 100 g de água, à temperatura de 20ºC:

•50 g de NaCℓ; • 33,0 g de açúcar; • 5,0 g de KCℓ.

a) Saturada com corpo de fundo, supersaturada, insaturada.

b) Saturada, insaturada, saturada com corpo de fundo.

c) Insaturada, saturada, supersaturada.

d) Supersaturada, insaturada, saturada com corpo de fundo.

e)Saturada com corpo de fundo, saturada, insaturada.


