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01. (Ufrgs)  Um estudante analisou três soluções aquosas de cloreto 
de sódio, adicionando 0,5 g deste mesmo sal em cada uma delas. Após 
deixar as soluções em repouso em recipientes fechados, ele observou 
a eventual presença de precipitado e filtrou as soluções, obtendo as 
massas de precipitado mostradas no quadro abaixo. 

Solução Precipitado 

1 Nenhum 

2 0,5 g 

3 0,8 g 

O estudante concluiu que as soluções originais 1, 2 e 3 eram, 
respectivamente,  
a) não saturada, não saturada e saturada.    
b) não saturada, saturada e supersaturada.    
c) saturada, não saturada e saturada.    
d) saturada, saturada e supersaturada.    
e) supersaturada, supersaturada e saturada.    
   

02. (Ufrgs)  A solubilidade aquosa do KNO3 é de 36g/100mL, na 

temperatura 25°C, e de 55g/100mL na temperatura de 35°C.  
Uma solução de KNO3 preparada em água a 30°C, contendo 55g 
deste sal em 100mL de água será uma  
a) solução saturada, porém sem precipitado.    
b) solução saturada na presença de precipitado.    
c) solução no saturada, porém sem precipitado.    
d) solução não saturada na presença de precipitado.    
e) mistura heterogênea formada por sal precipitado e água pura.    
   

03. (Acafe)  Um técnico preparou 420 g  de uma solução saturada de 

nitrato de potássio 3(KNO ,  dissolvida em água) em um béquer a 

uma temperatura de 60 C.  Depois deixou a solução esfriar até uma 

temperatura de 40 C,  verificando a presença de um precipitado. 

A massa aproximada desse precipitado é: 
(desconsidere a massa de água presente no precipitado) 

 
 

a) 100 g.   b) 60 g.   c) 50 g. d) 320 g.  e) 80g  
 

04. (FGV) O gráfico mostra a curva de solubilidade do sal dicromato de 
potássio em água. 

 
A solução indicada pelo ponto A e o tipo de dissolução do dicromato 
de potássio são denominadas, respectivamente: 
a) insaturada e endotérmica. 
b) insaturada e exotérmica. 
c) saturada e endotérmica. 
d) supersaturada e endotérmica. 
e) supersaturada e exotérmica. 
 
05. (PUC-MG)  O gráfico representa as curvas de solubilidade de alguns 
sais em água. 

 
De acordo com o gráfico, podemos concluir que: 
a) a substância mais solúvel em água a 40 °C é o nitrito de 
sódio.  
b) a temperatura não afeta a solubilidade do cloreto de sódio.  
c) o cloreto de potássio é mais solúvel que o cloreto de sódio à 
temperatura ambiente.  
d) a massa de clorato de potássio capaz de saturar 200 mL de 
água, a 30 °C, é de 20 g.  

 

GABARITO 

1-B 2-B 3-A 4-A 5-D 

 
01. (ENEM) Todos os organismos necessitam de água e grande parte 
deles vive em rios, lagos e oceanos. Os processos biológicos, como 
respiração e fotossíntese, exercem profunda influência na química das 
águas naturais em todo o planeta. O oxigênio é ator dominante na 
química e na bioquímica da hidrosfera. Devido a sua baixa solubilidade 
em água (9,0 mg/L a 20°C) a disponibilidade de oxigênio nos 
ecossistemas aquáticos estabelece o limite entre a vida aeróbica e 
anaeróbica. Nesse contexto, um parâmetro chamado Demanda 
Bioquímica de Oxigênio (DBO) foi definido para medir a quantidade de 
matéria orgânica presente em um sistema hídrico. A DBO corresponde 
à massa de O2 em miligramas necessária para realizar a oxidação total 
do carbono orgânico em um litro de água. BAIRD, C. Química Ambiental. Ed. 

Bookman, 2005 (adaptado). 
 

Dados: Massas molares em g/mol: C = 12; H = 1; O = 16. 
 

Suponha que 10 mg de açúcar (fórmula mínima CH2O e massa molar 
igual a 30 g/mol) são dissolvidos em um litro de água; em quanto a 
DBO será aumentada? 
a) 0,4mg de O2/litro                 d) 9,4mg de O2/litro 
b) 1,7mg de O2/litro                 e) 10,7mg de O2/litro 
c) 2,7mg de O2/litro 
 

Química 
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02. (ENEM) O álcool hidratado utilizado como combustível veicular é 
obtido por meio da destilação fracionada de soluções aquosas geradas 
a partir da fermentação de biomassa. Durante a destilação, o teor de 
etanol da mistura é aumentado, até o limite de 96% em 
massa.Considere que, em uma usina de produção de etanol, 800 kg de 
uma mistura etanol/água com concentração 20% em massa de etanol 
foram destilados, sendo obtidos 100 kg de álcool hidratado 96% em 
massa de etanol. A partir desses dados, é correto concluir que a 
destilação em questão gerou um resíduo com uma concentração de 
etanol em massa 
 
a) de 0%.                                  d)entre 9,0% e 9,2%. 
b) de 8,0%.                               e) entre 13% e 14%. 
c) entre 8,4% e 8,6%. 
 

03. (ENEM 2014) Diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que 
também apresenta enxofre em sua composição. Esse enxofre é um 
componente indesejável, pois o trióxido de enxofre gerado é um dos 
grandes causadores da chuva ácida. Nos anos 1980, não havia 
regulamentação e era utilizado óleo diesel com 13 000 ppm de 
enxofre. Em 2009, o diesel passou a ter 1 800 ppm de enxofre (S1800) 
e, em seguida, foi inserido no mercado o diesel S500 (500ppm). Em 
2012, foi difundido o diesel S50, com 50 ppm de enxofre em sua 
composição. Atualmente, é produzido um diesel com teores de 
enxofre ainda menores. 

Os impactos da má qualidade do óleo diesel brasileiro. Disponível em www.cnt.org.br 
Acesso em 20 dez.: 2012 (adaptado). 

 

A substituição do diesel usados nos anos 1980 por aquele difundido 
em 2012 permitiu uma redução percentual de emissão SO3 de 
 

a) 86,2%   b)96,2%   c)97,2%  d)99,6%  e)99,9% 
 

04. (ENEM 2014) A utilização de processos de biorredução de resíduos 
gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos tem se 
tornado crescente, visando minimizar a poluição ambiental. Par a 
ocorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam sua 
concentração em até 30 mg/kg para solo agrícola e 0,14 mg/L para 
água subterrânea. A quantificação desse resíduo foi realizada em 
diferentes ambientes, utilizando-se amostra de 500 g de solo e 100 mL 
de água, conforme apresentado no quadro. 

 
 
O ambiente que necessita de biorremediação é o (a) 
a) solo I.    c) água I.    e) água III. 
b) solo II.   d) água II.   
 
05. Um dos motivos da crescente contaminação das águas por 

hormônios presentes nos anticoncepcionais é o fato de que, 24 h  

após a ingestão de um comprimido contendo, em média, 

335 10 mg  de etinilestradiol, 90% é excretado pela urina de 

forma inalterada e somente 10%  é metabolizado. Considerando-se 

que uma mulher ingere um comprimido de anticoncepcional por dia e 

que o volume diário de urina é de 1,5 L,  a concentração média de 

etinilestradiol na urina dessa mulher, em g / L,  é igual a  

a) 
635,0 10 .      

b) 
631,5 10 .     

c) 
630,0 10 .     

d) 623,0 10 .     

e) 621,0 10 .     

 

GABARITO 

1-E 2-D 3-D 4-B 5-E 
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