
 

            

 

 

www.colegiowr.com.br 1 
 

Aluno(a):_____________________________________________
______________________ 

Equilíbrio Iônico 

KPS 

Data: ___ / ___ / 2020 

 
 
 

3ª Série / Curso  (Extensivo) 
 
 

• Professor: Alex                             • Disciplina: Química 
 
 

Questão 01 - (IME RJ)     
Quanto à precipitação do hidróxido férrico (KPS = 1,0 10–

36) em uma solução 0,001 molar de Fe3+, é correto afirmar 
que 
a) independe do pH. 
b) ocorre somente na faixa de pH alcalino. 
c) ocorre somente na faixa de pH ácido. 
d) não ocorre para pH < 3 
e) ocorre somente para pH 12. 

 
Questão 02 - (FCM PB)     

Quando um indivíduo se queixa de azia e acidez estomacal, 
é possível tratar tal manifestação clínica com uma suspensão 
de hidróxido de magnésio, Mg(OH)2, denominada 
comercialmente de “leite de magnésia”. Considerando que 
o Mg(OH)2 é uma base fraca pouco solúvel em água e que a 
solubilidade, a 25ºC, é 10–4 mol.L–1, qual será o valor do 
produto de solubilidade (KPS) para esse composto? 
a) 1,0 10–12 
b) 1,0 10–8 
c) 2,0 10–8 
d) 4,0 10–12 
e) 4,0 10–20 

 
Questão 03 - (ACAFE SC)     

O sulfato de bário pode ser utilizado na medicina como meio 
de contraste radiológico do tubo gastrointestinal. Já o 
cloreto de sódio é encontrado em soro fisiológico que pode 
ser utilizado na lavagem dos olhos, nariz, feridas e lentes de 
contato. Em um laboratório de Química um aluno misturou 
250 mL de uma solução de cloreto de bário (0,4 mol/L) com 
150 mL de uma solução de sulfato de sódio (0,2 mol/L), 
formando um precipitado branco (sulfato de bário) e cloreto 
de sódio. 
Dados: Massa molar do sulfato de bário = 233 g/mol. 
Considere o sulfato de bário completamente insolúvel nas 
condições abordadas. 
Baseado nas informações fornecidas e nos conceitos 
químicos, assinale a alternativa correta que contém 
respectivamente a massa do precipitado formado e a 
concentração do cloreto de sódio formado. 
a) 23,3 g e 0,075 mol/L. 
b) 6,99g e 0,15 mol/L. 
c) 23,3 g e 0,15 mol/L. 
d) 6,99 g e 0,075 mol/L. 

 
Questão 04 - (UEG GO)     

Um sal hipotético XY apresenta produto de solubilidade 
(Kps) igual a 1,6 10–23 a determinada temperatura. A sua 
solubilidade, em mol.L–1, é igual a 
a) 2 10–6 
b) 3 10–8 
c) 4 10–12 
d) 5 10–16 
e) 6 10–24 

 
Questão 05 - (UNIFOR CE)     

A precipitação química é um dos métodos utilizados para 
tratamento de efluentes indústriais, tendo como vantagem o 
baixo custo de agentes alcalinizantes como o Ca(OH)2, 

capaz de remover íons metálicos na forma de precipitados 
insolúveis. Considere um efluente cuja caracterização por 
espectroscopia de absorção atômica determinou a presença 
de íons Cr3+ e Fe3+ em concentração de 52 mg/L e 560 mg/L, 
respectivamente. A concentração de hidroxila necessária 
para que ocorra apenas a precipitação de um destes íons na 
forma de hidóxido deve ser 
Dados: 
Cr(OH)3, Kps = 2,7 10–29 
Fe(OH)3, Kps = 8,0 10–38 
massa molar, em g.mol–1: Fe = 56 e Cr = 52 
a) Maior que 2,7 10–8 M e menor que 8 10–6 M 
b) Maior que 8,0 10–15 M e menor que 2,7 10–7 M 
c) Maior que 2,0 10–12 M e menor que 3,0 10–9 M 
d) Maior que 3,0 10–7 M e maior que 2 10–5 M 
e) Maior que 9,0 10–10 M e menor que 4 10–8M 

 
Questão 06 - (IME RJ)     

Admitindo que a solubilidade da azida de chumbo Pb(N3)2 
em água seja 29,1 g/L, pode-se dizer que o produto de 
solubilidade (Kps) para esse composto é: (Dados: N = 14 
g/mol, Pb = 207 g/mol) 
a) 4,0 10–3 
b) 1,0 10–4 
c) 2,0 10–4 
d) 1,0 10–3 
e) 3,0 10–4 

 
Questão 07 - (ACAFE SC)     

O hidróxido de alumínio pode ser usado em medicamentos 
para o combate de acidez estomacal, pois este reage com o 
ácido clorídrico presente no estômago em uma reação de 
neutralização. 
A alternativa que contém a [OH–] em mol/L de uma solução 
aquosa saturada de hidróxido de alumínio, sob temperatura 
de 25ºC é: 
Dados: constante do produto de solubilidade do hidróxido 
de alumínio a 25ºC: 1,0 10–33 

a)  

b)  

c)  

d)  

 
Questão 08 - (UCS RS)     

O sulfato de bário é muito utilizado como contraste em 
exames radiológicos do sistema digestório. Ele funciona 
como um marcador tecidual que permite verificar a 
integridade da mucosa de todo o trato gastrointestinal, 
delineando cada segmento. Esse sal, cujo Kps a 25 ºC é igual 
a 1,1 10–10, pode ser obtido experimentalmente, a partir da 
reação entre cloreto de bário e sulfato de sódio, em meio 
aquoso. Suponha que um técnico de um laboratório químico 
tenha misturado em um béquer 100 mL de cloreto de bário 
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0,02 mol L–1 com 50 mL de sulfato de sódio 0,03 mol L–1, a 
25 °C e ao nível do mar. Nessas condições, 
a) ocorrerá a precipitação de sulfato de bário, uma vez 

que [Ba2+] [SO4 2–] Kps. 
b) ocorrerá a precipitação de sulfato de bário, uma vez 

que [Ba2+] [SO4 2–] = Kps. 
c) não ocorrerá a precipitação de sulfato de bário, uma 

vez que [Ba2+] [SO42–] Kps. 
d) ocorrerá a precipitação de sulfato de bário, uma vez 

que [Ba2+] [SO42–] Kps. 
e) não ocorrerá a precipitação de sulfato de bário, uma 

vez que [Ba2+] [SO42–] Kps.  
 
Questão 09 - (UNCISAL)     

O sulfeto de bismuto(III) é um composto inorgânico de 
baixa solubilidade (Kps = 1,6 10–72) em água e pode ser 
produzido no corpo pela reação do salicilato de bismuto, um 
fármaco com ação gastrointestinal, com íons sulfetos. 
Quando essa reação se processa na boca, a língua 
temporariamente fica preta devido à formação do 
precipitado de sulfeto de bismuto(III). A solubilidade em 
água S dessa substância é dada pela expressão 

a) .     b) . 

c) .     d) . 

e) . 

 
Questão 10 - (FM Petrópolis RJ)     

Grande parte dos pacientes com hiperparatiroidismo brando 
exibe poucos sinais de doença óssea e raras anormalidades 
inespecíficas, em consequência da elevação do nível do 
cálcio, mas apresenta tendência extrema à formação de 
cálculos renais. Isso se deve ao fato de que o excesso de 
cálcio e fosfato absorvidos pelos intestinos ou mobilizados 
dos ossos no hiperparatiroidismo será finalmente excretado 
pelos rins, ocasionando aumento proporcional nas 
concentrações dessas substâncias na urina. Em decorrência 
disso, os cristais de oxalato tendem a se precipitar nos rins, 
dando origem a cálculos com essa composição. 
a) O produto de solubilidade do oxalato de cálcio 

(CaC2O4) a 25 ºC é 2,6 10–9. 
Determine a concentração de íons C2O42– eliminados 
pela urina, sabendo-se que a concentração dos íons 
cálcio presente no exame EAS (Elementos Anormais e 
Sedimentos) é de 4 10–3 mol.L–1 e que, nesse caso, a 
urina apresenta uma solução saturada de oxalato de 
cálcio. 

b) A reação de hidrólise do oxalato de cálcio está abaixo 
representada. 
C2O42– + 2 H2O H2C2O4 + 2 OH– 
Se um paciente tem uma dieta rica em alimentos 
cítricos como, por exemplo, brócolis, repolho, fígado, 
couve-flor, couve, espinafre, tomate, etc., bem como 
rica em frutas como limão, morango, acerola e laranja 
dificultará a formação dos cristais de oxalato 
encontrados na urina. 
Justifique essa dieta como tratamento alimentar com 
base no Princípio de Le Chatelier. 

 
Questão 11 - (UECE)     

O sulfeto de cádmio é um sólido amarelo e semicondutor, 
cuja condutividade aumenta quando se incide luz sobre o 

material. É utilizado como pigmento para a fabricação de 
tintas e a construção de foto resistores (em detectores de 
luz). Considerando o Kps do sulfeto de cádmio a 18 ºC igual 
a 4 10–30 (conforme tabela), a solubilidade do sulfeto de 
cádmio àquela temperatura, com (alfa) = 100%, será 
a) 2,89 10–13 g/L. 
b) 3,75 10–13 g/L. 
c) 1,83 10–13 g/L. 
d) 3,89 10–13 g/L. 

 
Questão 12 - (UNCISAL)     

Na água do mar encontramos quase todos os elementos, 
porém, 95% dos sais dissolvidos na forma iônica é composta 
de Cl–, Na+, SO42–, Mg2+, Ca2+, K+ e HCO3–. Uma amostra 
de água do mar com concentração de íons magnésio de 5.10–

3 mol.L–1 foi retirada e o magnésio extraído por precipitação, 
pela adição de Ca(OH)2 até levar a concentração final de 
OH– a 1.10–4 mol.L–1. 
A quantidade de magnésio que permanece na amostra da 
água do mar (em gramas) é 
Dado: Mg = 24 ; Kps [Mg(OH)2] = 1.10–11 
a) 2,4.10–2 
b) 2,4.10–3 
c) 2,4.10–4 
d) 2,4.10–5 
e) 2,4.10–6 

 
Questão 13 - (UFG GO)     

A figura a seguir apresenta quatro tubos de ensaio contendo 
diferentes soluções e informações sobre as constantes do 
produto de solubilidade. 

 
Dados: 
Kps para o AgI = 8x10–17  

 

Considerando o exposto, 
a) determine qual das substâncias presentes nos tubos 1 e 

2 possui menor solubilidade. Justifique sua resposta 
utilizando o cálculo da solubilidade, em mol.L–1; 

b) determine se haverá formação de precipitado após a 
mistura de alíquotas das soluções presentes nos tubos 
3 e 4. Considere que, após a mistura, as concentrações 
dos íons Ag+ e I– sejam iguais a 1,0x10–4 mol.L–1. 

 
Questão 14 - (ITA SP)     

Assinale a opção que contém a concentração (em mol × L–1) 
de um íon genérico M+, quando se adiciona um composto 
iônico MX sólido até a saturação a uma solução aquosa 5 x 
10–3 mol × L–1 em PX. Dado Kps(MX) = 5 x 10–12.  
a) 2,3 x 10–6  
b) 1,0 x 10–7  
c) 2,3 x 10–8  
d) 1,0 x 10–9  
e) 1,0 x 10–10 

 
Questão 15 - (ITA SP)     

Considere o produto de solubilidade (Kps), a 25ºC, das 
substâncias I, II e III: 
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I. Ca(OH)2; Kps = 5,0´10–6  
II. Mg(OH)2; Kps = 5,6´10–12  
III. Zn(OH)2; Kps = 3,0´10–17  
Assinale a opção que contém a ordem CORRETA da 
condutividade elétrica, à temperatura de 25ºC, de soluções 
aquosas não saturadas, de mesma concentração, dessas 
substâncias. 
a) I < II < III 
b) I = II = III 
c) II < I < III 
d) III < I < II 
e) III < II < I 

 
Questão 16 - (UEG GO)     

Considere que em um recipiente foi misturado 100 mL de 
água destilada e 10 g de um sal hipotético que apresenta a 
fórmula CA2. Percebeu-se que nem toda a massa foi 
dissolvida, restando uma parte que se depositou no fundo do 
recipiente. Sabendo-se que esse sal, a determinada 
temperatura, apresenta um produto de solubilidade (Kps) 
igual a 2,7 x 10-8 (mol/L)3, responda aos itens abaixo.  
Dado:  
a) Calcule a solubilidade para esse sal.  
b) Explique o que irá acontecer com a massa de sal 

remanescente no recipiente com a adição de alguns 
cristais de um sal solúvel em água e que contendo o 
ânion A-.  

 
Questão 17 - (UNCISAL)     

Os cálculos renais (pedras dos rins) são formados por 
depósitos de oxalato de cálcio (CaC2O4), um sal pouco 
solúvel de importante significado biológico. A eliminação 
desses cálculos pelas vias urinárias muitas vezes provoca 
dores muito intensas quase insuportáveis pelo corpo 
humano. Quando a concentração do íon oxalato aumenta no 
plasma sanguíneo ocorre a precipitação do oxalato de cálcio 
no organismo. O produto de solubilidade do oxalato de 
cálcio é 2,6 10–9 mol2.L–2. Se a concentração do íon cálcio 
no plasma é 5,2 10–3 mol.L–1, a massa em gramas de íon 
oxalato suficiente para que não ocorra precipitação do 
oxalato de cálcio é 
a) 6,4 10–10. 
b) 4,4 10–5. 
c) 6,4 105. 
d) 4,4 10–10. 
e) 6,4 10–5. 

 
Questão 18 - (UPE PE)   

O sulfato cúprico, CuS, é um sal muito pouco solúvel em 
água. O número de cátions Cu2+ existente em 10,0 mL de 
solução saturada desse sal é 

Dados: kPS = 9,0x10–36 , N = 6x1023 
a) 104        b) 1,8x104  
c) 2x1023       d) 1,5x104 
e) 3x10–18 

 
Questão 19 - (UPE PE)   

O kPS do sal “AB” é igual a 4,0x10–8. A adição de um sal, AC, 
a 1L da solução saturada do sal “AB”, reduz sua solubilidade 
para 2,0x10–6 mol/L. A massa do sal “AC” adicionada que 
produziu essa redução de solubilidade do sal “AB” é igual a 

M(AC) =100,0g/mol 
a) 1,980g       b) 0,243g 
c) 2,125g       d) 19,800g 
e) 0,198g 

 

 
Questão 20 - (UFAL)  Um estudo efetuado para detectar as 
causas da poluição numa baía concluiu que parte da poluição 
observada era devido à qualidade das águas de um certo rio que 
ali desembocava. Esse rio recebia grande quantidade de resíduos 
industriais ricos em chumbo e desaguava na baía. Uma amostra 
coletada na foz desse rio, à temperatura de 25 °C, apresentou 
concentração de íons cloreto igual a 0,30 mol/L.  
Sabendo que o produto de solubilidade do cloreto de chumbo, 
PbCl2, é 1,6 ́  10−5 a 25 °C determine a concentração máxima (em 
mol/L) de íons chumbo presente nessa amostra. 

a) 4,3 ´ 10−3 
b) 6,5 ´ 10−4 
c) 1,8 ´ 10−4 
d) 2,0 ´ 10−5 
e) 9,3 ´ 10−5 

 
GABARITO:   
1) Gab: D        2) Gab: D 
3) Gab: B        4) Gab: C 
5) Gab: C        6) Gab: A 
7) Gab: A        8) Gab: D 
9) Gab: A 
10) Gab:  

a) CaC2O4 Ca+2 + C2O4–2 
Kps = [Ca+2] [C2O4–2] 
2,6 10–9 = 4 10–3 [C2O4–2] 
[C2O4–2] = 0,65 10–6 
[C2O4–2] = 6,5 10–7 

b) A ingestão de alimentos ácidos (H+) irá consumir 
(diminuir) a concentração de íons OH–, fazendo com 
que o equilíbrio da reação se desloque para a direita, 
minimizando a formação de oxalato de cálcio. 

11) Gab: A       12) Gab: A 
13) Gab:  

a) Cálculo do Kps para o AgCl 
Kps = [Ag+].[Cl–] 
Kps = (S).(S) 
2x10–10 = (S)2 
S = 1,42x10–5 mol.L–1 
Cálculo do Kps para o Mg(OH)2 
Kps = [Mg2+].[OH–]2 
Kps = (S).(2S)2 
8x10–12 = 4 S3 
S = 1,26x10–4 mol.L–1 
Portanto, a solubilidade do AgCl é menor que do 
Mg(OH)2. 

b) Levando-se em consideração as concentrações dos 
íons, tem-se que o valor da constante Q é igual a 
(1,0x10–4)2 = 1,0x10–8  
Como o valor encontrado é maior que o Kps, haverá 
formação de precipitado. 

14) Gab: D       15) Gab: B 
16) Gab:  

a) S = 1,875 x 10–3 mol.L–1 
b) Como resultado do deslocamento do equilíbrio 

químico, a adição do íon A- (íon comum) levará à 
formação do eletrólito sólido, ou seja, haverá, no 
recipiente, um aumento da massa do precipitado. 

17) Gab: B       18) Gab: B 
19) Gab: A       20) Gab: C 
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