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Química 2º Ano  

Atividade para terça-feira (14 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Conteúdo sobre Concentração das soluções. 

Assista ao vídeo indicado quantas vezes forem necessárias para o 
entendimento. 

Qualquer dúvida pode me chamar no whatsapp (estou no grupo da sala) para 
esclarecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Médio. 

Jandaia do Sul, 14 de abril de 2020. 

Professora: Ayla Carolina                                            Série:  

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

- Faça a leitura da página 15 da apostila (Química 9).  

- Assista ao vídeo Concentração das soluções I, disponível no Portal Dom 

Bosco, na disciplina de Química. 

- Faça os exercícios da página 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 13/04 

 

Página 12 

1 – a) a 60ºC = 70g de KNO₃ 

           A 25ºC = 40g de KNO₃ 

Precipitação com redução da temperatura de 60ºC para 25ºC 

70g – 40g = 30g 

b) Permaneceu em solução o valor do coeficiente de solubilidade á 

temperatura de 25ºC, ou seja, massa de 40g. 

c) 100g de água e 25 g de soluto, ou seja, 125g de solução 

2 – Solução é uma mistura homogênea, formada pela união de duas ou 

mais substâncias. Os nomes de seus componentes são soluto e solvente. 

3 – É aquela que apresenta a máxima quantidade de soluto dissolvido em 

determinada condição de temperatura, dada pelo coeficiente de 

solubilidade. 

4 – Indica a mudança na composição da substancia. Em geral, ocorre em 

compostos hidratados, quando perdem água pelo aquecimento. 

5 – A razão do gás não sair não é pelo fato da colher estar na boca da 

garrafa e sim da garrafa estar na geladeira. A solubilidade de um gás num 

liquido aumenta a medida que a temperatura abaixa. Assim, ao 

colocarmos a garrafa na geladeira, o gás que está dissolvido não sai. 
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