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01) O etilenoglicol é uma substância muito solúvel em água, largamente utilizado como aditivo em radiadores de mo-
tores de automóveis, tanto em países frios como em países quentes. Considerando a função principal de um radiador, 
pode-se inferir corretamente que: 
 
a) a solidificação de uma solução aquosa de etilenoglicol deve começar a uma temperatura mais elevada que a da 
água pura e sua ebulição, a uma temperatura mais baixa que a da água pura. 
b) a solidificação de uma solução aquosa de etilenoglicol deve começar a uma temperatura mais baixa que a da água 
pura e sua ebulição, a uma temperatura mais elevada que a da água pura. 
c) tanto a solidificação de uma solução aquosa de etilenoglicol quanto a sua ebulição devem começar em temperaturas 
mais baixas que as da água pura. 
d) tanto a solidificação de uma solução aquosa de etilenoglicol quanto a sua ebulição devem começar em temperaturas 
mais altas que as da água pura. 
 
02) As propriedades coligativas indicam alterações nas propriedades físico químicas de uma substância a partir da 
adição de um soluto. Uma dessas propriedades é bastante utilizada quando se deseja fazer com que as bebidas de 
uma festa possam ficar geladas mais rapidamente. Consiste basicamente na adição de cloreto de sódio sobre o gelo 
que estava resfriando as bebidas. A propriedade que explica a ocorrência desse fenômeno é conhecida como: 
 
a) ebulioscopia. 
b) laciação. 
c) crioscopia. 
d) pressão osmótica. 
e) pressão de vapor. 
 
03) Adicionar sal de cozinha ao gelo é uma prática comum quando se quer “gelar” bebidas dentro da geleira. A adição 
do sal faz com que a temperatura de fusão se torne inferior à da água pura. (Dados: Kf = 1,86 ºC.kg.mol–1; M(g.mol–1): 
Cl = 35,5; Na = 23). 
 
A diferença na temperatura de fusão (em ºC) na mistura obtida ao se dissolver 200 g de sal de cozinha em 1 kg de 
água, em relação à água pura, é de: 
 
a) 0,23. 
b) 4,2. 
c) 6,3. 
d) 9,7. 
e) 13. 
 
04) Ao investigar as propriedades coligativas das soluções, um estudante promoveu o congelamento e a ebulição de 
três soluções aquosas de solutos não voláteis (A, B e C), ao nível do mar. O resultado obtido foi registrado na tabela 
abaixo. 
 

 
 

Após a análise dos resultados obtidos, o estudante fez as seguintes afirmações: 
 
I. a solução A é aquela que, dentre as soluções analisadas, apresenta maior concentração em mol.L–1. 
II. a solução B é aquela que, dentre as soluções analisadas, apresenta menor pressão de vapor. 
III. a solução C é aquela que, dentre as soluções analisadas, apresenta menor volatilidade. 
 
De acordo com os dados fornecidos e com seus conhecimentos, pode-se dizer que apenas 
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a) a afirmação I está correta. 
b) a afirmação II está correta. 
c) a afirmação III está correta. 
d) as afirmações I e II estão corretas. 
e) as afirmações II e III estão corretas. 
 
05) Em países muito frios, é adicionado ao líquido de arrefecimento do motor o propanotriol (glicerol), composto de 
água e aditivos anticorrosivos, para evitar que a solução congele, o que provocaria danos ao motor e aos seus compo-
nentes. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de propanotriol que deve ser adicionada a cada 100 g de 
água, para que a temperatura de solidificação da solução seja inferior a –30 ºC. Dados: constante criométrica da água 
= 1,86 ºC/mol. 
 
a) 31 g 
b) 63 g 
c) 98 g 
d) 123 g 
e) 148 g 
 
06) Analise o texto e as afirmativas que seguem. 
 
Uma forma de gelar bebidas rapidamente consiste em preparar um recipiente com gelo e água e adicionar sal grosso 
ou álcool. A mistura assim produzida é denominada mistura refrigerante, pois atinge temperaturas abaixo de 0 ºC e 
proporciona um excelente meio de gelar as latas e garrafas colocadas dentro dele. Sobre esse processo, afirma-se: 
 
I. Uma mistura de gelo, água e açúcar pode ser usada como mistura refrigerante. 
II. A temperatura de congelamento de uma mistura de gelo, água e areia é de cerca de 0 ºC. 
III. Uma mistura de gelo, água e álcool tem duas fases e três componentes. 
IV. A adição de sal grosso ao gelo com água proporciona temperaturas mais baixas do que a adição de sal fino na 
mesma quantidade. 
 
De acordo com as informações acima, são corretas apenas as afirmativas 
 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) II e IV. 
e) III e IV. 
 
07) Assinale a alternativa que contém o ponto de congelamento de uma solução aquosa de nitrato de cromo III na 
concentração 0,25 mol/kg. Dado: Constante crioscópica molal da água (Kc) = 1,86 ºC.kg.mol–1. 
 
a) –0,46 ºC 
b) –1,39 ºC 
c) –0,93 ºC 
d) –1,86 ºC 
 
08) Em países de inverno rigoroso pode ser adicionado anticongelantes nos radiadores dos carros para evitar o con-
gelamento da água. Baseado nesse princípio coligativo foi preparado no laboratório uma mistura de 10 cm3 de etileno-
glicol em 200g de água. Dados: fórmula molecular do etilenoglicol: C2H6O2; densidade do etilenoglicol: 1,12 g/cm3; 
constante crioscópica molal da água (Kc): 1,86ºC; densidade da água: 1,0 g/cm3; C: 12 g/mol, H: 1 g/mol; O: 16 g/mol. 
O ponto de congelamento dessa mistura é: 
 
a) –1,67 ºC 
b) –0,33 ºC 
c) –0,9 ºC 
d) 1,67 ºC 
 
09) As propriedades físicas dos líquidos podem ser comparadas a partir de um gráfico de pressão de vapor em função 
da temperatura, como mostrado no gráfico hipotético a seguir para as substâncias A, B, C e D. 
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Segundo o gráfico, o líquido mais volátil será a substância  
 
a) A  
b) B  
c) C  
d) D  
 
10) As panelas de pressão são muito utilizadas na cozinha, pois diminuem o tempo de cozimento dos alimentos. A 
ilustração a seguir mostra o interior de uma panela de pressão durante esse processo. 
 

 
Disponível em: 

<http://www.quimica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/2/ 
763paneladepressao.jpg>. Acesso em: 10 Jun. 2015. 

 

Marque V quando verdadeiro e F quando falso nas seguintes observações sobre o sistema: 
 
(   ) A temperatura de ebulição da água é menor que 100 ºC, por isso atinge mais rápido o cozimento. 
(   ) A pressão de vapor da água com sal é menor que a pressão de vapor da água pura, por isso a temperatura de 
ebulição aumenta. 
(   ) O alimento só irá cozinhar quando a água atingir o ponto de ebulição. 
(   ) A válvula de pressão é a responsável por controlar a pressão no interior da panela. 
(   ) Em qualquer altitude, a água pura no interior da panela terá a mesma temperatura de ebulição. 
 
A sequência correta para as observações acima é: 
 
a) F, V, F, V, F 
b) F, V, F, F, F 
c) V, V, F, V, V 
d) V, F, V, F, F 
e) V, V, F, F, F 
 
11) A panela de pressão, inventada pelo físico francês Denis Papin (1647-1712) é um extraordinário utensílio que 
permite o cozimento mais rápido dos alimentos, economizando combustível. Sobre a panela de pressão e seu funcio-
namento, pode-se afirmar corretamente que: 
 
a) é uma aplicação prática da lei de Boyle-Mariotte. 
b) foi inspirada na lei de Dalton das pressões parciais. 
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c) aumenta o ponto de ebulição da água contida nos alimentos. 
d) o vapor d’água represado catalisa o processo de cocção dos alimentos. 
 
12) O gráfico abaixo mostra a variação de pressão de vapor de algumas substâncias (pv, em mm de Hg) em relação a 
temperatura (t, em graus Celsius). 
 

 
 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) A substância 1 apresenta maior pressão de vapor que a substância 3; 
b) A temperatura de ebulição da substância 4 é menor que a temperatura de ebulição da substância 2; 
c) A Substância 2 é a mais volátil; 
d) A pressão de vapor de um líquido depende da temperatura; quanto maior a temperatura, menor a sua pressão de 
vapor; 
e) Na temperatura ambiente, a substância 1 é o mais volátil. 
 
13) Considere o fragmento:  
 
“— Não há exterminado. Desaparece o fenômeno; a substância é a mesma. Nunca viste ferver água? Hás de lembrar-
te que as bolhas fazem-se e desfazem-se de contínuo, e tudo fica na mesma água. Os indivíduos são essas bolhas 
transitórias.” 

(ASSIS, Machado de. Quincas Borba.  
18. ed. São Paulo: Ática, 2011. p. 26-28.) 

 
Ao se colocar uma panela com água mineral para aquecer em um fogão em Goiânia, observa-se que, mesmo que a 
temperatura esteja abaixo do ponto de evaporação, há a formação de bolhas. Somente com a temperatura próxima de 
98ºC é que há a evolução muito violenta de bolhas. A respeito dessa constatação, analise as afirmativas a seguir: 
 
I. A pressão de vapor diminui com a altitude. 
II. Crioscopia é a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. 
III. Ebulioscopia é o estudo do abaixamento da temperatura de ebulição da solução devido à presença de um soluto. 
IV. A formação de bolhas na etapa inicial do aquecimento também tem a ver com os gases dissolvidos na água. 
 
Em relação às proposições analisadas, assinale a única alternativa cujos itens estão todos corretos: 
 
a) I e II. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) II e IV. 


