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Questão 01 - (UEM PR)    Assinale o que for correto. 
01. A formação da camada de solvatação aumenta a 

estabilidade de uma dispersão coloidal, permitindo 
transformar o coloide em sol ou em gel, conforme se 
adiciona ou se retira dispersante. 

02. Pedras preciosas como o rubi e a safira são coloides 
classificados como sol sólido. 

04. Uma dispersão coloidal apresenta composição 
constante em toda sua extensão. 

08. Uma solução de ácido fosfórico com grau de ionização 
de 30% possui fator van’t Hoff (i) igual a 1,9. 

16. Uma solução 0,25 mol/L de CaCl2 totalmente 
dissociada é hipotônica em relação a uma solução 0,6 
mol/L de glicose, ambas na mesma temperatura. 

 
Questão 02 - (UFPR)    Evidências científicas mostraram que a 
poluição produzida por navios de guerra durante a Segunda 
Guerra Mundial interferiram no crescimento das árvores na 
Noruega. Embarcações da Alemanha ficaram estacionadas boa 
parte da guerra na costa da Noruega, com a função de impedir 
uma possível invasão dos inimigos. Para camuflar as 
embarcações, era produzida uma névoa química, e foi essa névoa 
artificial a responsável por limitar o crescimento das árvores 
nesse período. Uma estratégia muito comum para gerar essa 
névoa artificial era por meio da queima incompleta de óleo 
combustível, mas também outros métodos foram empregados, 
como o lançamento na atmosfera de misturas que produziam 
cloreto de zinco, óxido de titânio ou pentóxido de fósforo. 

Esses métodos capazes de produzir névoa artificial se 
baseiam em reações que: 
a) geram gases irritantes. 
b) formam líquidos imiscíveis. 
c) produzem compostos voláteis. 
d) formam precipitados suspensos na atmosfera. 
e) sintetizam compostos que absorvem a radiação 

eletromagnética no espectro visível. 
 
Questão 03 - (UECE)    Em 1861 Thomas Graham (1805-1869) 
observou o comportamento de determinados sistemas 
comparando-os com as soluções e classificou tais sistemas como 
coloides, por causa de sua semelhança com as colas. A química 
dos coloides faz parte de nosso cotidiano estando presente na 
nossa alimentação, nos produtos de higiene, nos medicamentos, 
na poluição atmosférica, etc. No que diz respeito a coloides, é 
correto afirmar que 

a) a diferença fundamental entre uma dispersão coloidal 
e uma solução verdadeira está na natureza das 
partículas. 

b) o fenômeno que ocorre quando um raio infravermelho 
atravessa uma dispersão coloidal é conhecido como 
efeito Doppler. 

c) o sol é um coloide constituído de partículas sólidas 
finamente divididas dispersas em meio líquido. 

d) as partículas dispersas apresentam sempre o mesmo 
tamanho e por isso o sistema coloidal é chamado 
monodisperso. 

 
Questão 04 - (Unievangélica GO)      A partir do ano 2000, os 
árbitros têm usado, nas partidas de futebol, um spray para marcar 
posições de jogadores nos casos de faltas. A composição desse 

material pode variar, mas basicamente é formado por água, 
butano e surfactante. A espuma formada por esse material, depois 
que deixa a embalagem, tem certa durabilidade. 

Essas bolhas formadas são constituídas por água e 
a) gás butano, que altera a tensão superficial da água. 
b) gás butano e surfactante, que, através de reação, 

promove a formação de bolhas. 
c) surfactante, que diminui a tensão superficial da água. 
d) ar atmosférico, que, através da emulsificação, forma 

espuma. 
 
Questão 05 - (UNITAU SP)    Sobre soluções químicas, 
assinale a alternativa CORRETA. 

a) O soluto apresenta uma coloração diferente do 
solvente. 

b) As soluções apresentam uma segunda fase precipitada, 
denominada soluto. 

c) A solução é sempre uma mistura homogênea. 
d) Todas as soluções apresentam efeito Tyndall. 
e) Soluções são sempre péssimas condutoras de 

eletricidade. 
 
Questão 06 - (UFRGS RS)    Na gastronomia, empregam-se 
diversos conhecimentos provindos de diferentes áreas da 
química. Considere os conhecimentos químicos listados no bloco 
superior abaixo e os processos relacionados à produção e 
conservação de alimentos, listados no bloco inferior. 

Associe adequadamente o bloco inferior ao superior 
1. Propriedades coligativas 
2. Coloides 
3. Emulsões 
4. Reversibilidade de reações 
(   ) Produção de charque 
(   ) Preparo de gelatina 
(   ) Preparo de maionese 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 

a) 1, 2 e 3.       b) 1, 2 e 4. 
c) 2, 3 e 4.       d) 2, 1 e 3. 
e) 3, 4 e 2. 

 
Questão 07 - (PUC RS)    Um dos cuidados básicos em relação 
à prevenção da gripe A, cujo vírus é conhecido como H1N1, 
consiste em fazer vacina. Entretanto, também é fundamental lavar 
as mãos com frequência e usar o álcool gel. Em relação a esse 
produto, pode-se afirmar que é uma 

a) solução diluída de etanol. 
b) suspensão de álcool etílico. 
c) dispersão coloidal contendo etanol. 
d) mistura homogênea de álcool etílico e metanol. 
e) mistura homogênea de etanol e um tensoativo. 

 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 8     

 
O leite de coco, uma emulsão coloidal, é um alimento obtido a 
partir da trituração de polpa e prensagem do fruto maduro, 
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largamente usado para fins culinários e na indústria de sorvetes, 
doces, iogurte e biscoitos, no Brasil, na Ásia e no Caribe. O leite 
é um produto rico em ácido láurico, íons K+(aq) importante na 
condução do impulso nervoso nos neurônios e Zn2+(aq), 
importante na hidrólise de ligação peptídica e vitaminas do 
complexo B, além de outros nutrientes. 
 
Questão 08 - (UNIT SE)    Considerando-se essas informações 
sobre o leite de coco, é correto afirmar: 

a) A emulsão coloidal é um sistema cujo disperso é 
líquido e o dispersante, sólido. 

b) O feixe de luz, ao incidir sobre o leite de coco, não se 
dispersa e atravessa completamente o líquido. 

c) O laurato de sódio, um sal obtido na saponificação do 
ácido láurico, é usado especialmente no preparo de 
sorvetes e de biscoitos. 

d) A trituração do fruto e a prensagem da polpa são 
processos mecânicos de separação do leite de coco da 
amêndoa do fruto maduro. 

e) O ácido láurico é um lipídio solúvel em água porque 
forma interações intermoleculares, tipo ligação de 
hidrogênio com esse líquido. 

 
Questão 09 - (ENEM)   A obtenção de sistemas coloidais 
estáveis depende das interações entre as partículas dispersas e o 
meio onde se encontram. Em um sistema coloidal aquoso, cujas 
partículas são hidrofílicas, a adição de um solvente orgânico 
miscível em água, como etanol, desestabiliza o coloide, podendo 
ocorrer a agregação das partículas preliminarmente dispersas.A 
desestabilização provocada pelo etanol ocorre porque 

a) a polaridade da água no sistema coloidal é reduzida. 
b) as cargas superficiais das partículas coloidais são 

diminuídas. 
c) as camadas de solvatação de água nas partículas são 

diminuídas. 
d) o processo de miscibilidade da água e do solvente 

libera calor para o meio. 
e) a intensidade dos movimentos brownianos das 

partículas coloidais é reduzida. 
 
Questão 10 - (Centro Universitário São Camilo SP)     
A asma é uma das doenças crônicas mais comuns, afetando tanto 
crianças quanto adultos. A fumaça do cigarro é prejudicial aos 
asmáticos, mesmo se o doente não fumar. “Bombinha” é como 
as pessoas chamam os dispositivos que contêm medicações 
inalatórias na forma líquida, utilizadas no tratamento da asma. 
A fumaça do cigarro e a medicação inalatória, na forma como é 
aplicada pelas bombinhas, são coloides que recebem as 
classificações, respectivamente, de 

a) aerossol e sol. 
b) aerossol e gel. 
c) sol e aerossol. 
d) aerossol e aerossol. 
e) sol e sol. 
 

Questão 11 - (UFU MG)    No preparo da maionese (alimento 
caseiro) utiliza-se azeite, vinagre e ovo. Este último é adicionado 
à mistura de azeite e vinagre e, após agitação, produz-se a 
maionese, cuja aparência é homogênea.  
Sobre o processo químico de preparação da maionese, faça o que 
se pede.  

a) Descreva o que ocorre quando o vinagre e o azeite são 
colocados no recipiente.  

b) Explique o papel químico do ovo no preparo da 
maionese.  

c) Analise o sistema que se forma ao final do preparo da 
maionese. Justifique sua resposta.  

Questão 12 - (ACAFE SC)    Sobre o sistema coloidal, analise 
as afirmações a seguir. 

I. O diâmetro médio das moléculas de glicose em uma 
solução aquosa é maior que as partículas dispersas em 
um sistema coloidal. 

II. Creme de leite e maionese são exemplos de sistemas 
coloidais. 

III. Micelas podem ser representadas por um agregado de 
moléculas anfipáticas dispersas em um líquido, 
constituindo uma das fases de um sistema coloidal. 

IV. O Efeito Tyndall pode ocorrer quando há a dispersão 
da luz pelas partículas dispersas em um sistema 
coloidal. 

Todas as afirmações corretas estão em: 
a) II - IV         b) III - IV  
c) I - II – III       d) II - III – IV 

 
 
Questão 13 - (UNIFICADO RJ)  O colágeno é a proteína mais 
abundante no corpo humano, fazendo parte da composição de 
órgãos e tecidos de sustentação. Apesar de não ser comestível, 
seu aquecimento em água produz uma mistura de outras proteínas 
comestíveis, denominadas gelatinas. Essas proteínas possuem 
diâmetros médios entre 1,0 nm e 1.000 nm e, quando em solução 
aquosa, formam sistemas caracterizados como 

a) soluções verdadeiras.    b) dispersantes. 
c) coagulantes.      d) homogêneos. 
e) coloides. 

 
Questão 14 - (ENEM)    O efeito Tyndall é um efeito óptico de 
turbidez provocado pelas partículas de uma dispersão coloidal. 
Foi observado pela primeira vez por Michael Faraday em 1857 e, 
posteriormente, investigado pelo físico inglês John Tyndall. este 
efeito é o que torna possível, por exemplo, observar as partículas 
de poeiras suspensas no ar por meio de uma réstia de luz, observar 
gotículas de água que formam a neblina por meio do farol do 
carro ou, ainda, observar o feixe luminoso de uma lanterna por 
meio de um recipiente contendo gelatina. 
REIS, M. completamente Química: físico-Química. São Paulo: 

FTD, 2001 (adaptado). 
Ao passar por um meio contendo partículas dispersas, um 
feixe de luz sofre o efeito Tyndall devido 
a) à absorção do feixe de luz por este meio. 
b) à interferência do feixe de luz neste meio. 
c) à transmissão do feixe de luz neste meio. 
d) à polarização do feixe de luz por este meio. 
e) ao espalhamento do feixe de luz neste meio. 

 
Questão 15 - (UECE)    Alguns medicamentos apresentam em 
seus rótulos a expressão “Agite antes de usar”. Tal recomendação 
se faz necessária porque o conteúdo do frasco é uma dispersão 
classificada como 

a) gel.        b) aerossol. 
c) solução.       d) suspensão. 

 
 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 16  Poluição 
A poluição atmosférica tem se mostrado nociva para os seres 
humanos e animais. Por um lado, pode reduzir o peso dos bebês 
quando as gestantes são expostas a níveis elevados de monóxido 
de carbono e partículas inaláveis no primeiro trimestre de 
gestação. Por outro lado, os anfíbios também têm sofrido os 
efeitos desses poluentes: a chuva ácida é uma ameaça para 
embriões e larvas. Outra ameaça são os clorofluorcarbonos, que 
permitem o aumento das radiações UV-B, retardando as taxas de 
crescimento e causando problemas em seu sistema imunológico. 
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Além disso, nas áreas agrícolas que usam extensivamente 
fertilizantes e inseticidas, tem-se observado um aumento de 
deformidades em rãs, sapos e salamandras. 
 
Questão 16 - (PUC Camp SP)  As partículas sólidas inaláveis 
dispersas no ar caracterizam uma 

a) solução. 
b) suspensão. 
c) mistura homogênea bifásica. 
d) mistura heterogênea monofásica. 
e) mistura homogênea monofásica.  

 
Questão 17 - (UEL PR)    Os sistemas coloidais estão presentes, 
no cotidiano, desde as primeiras horas do dia, na higiene pessoal 
(sabonete, xampu, pasta de dente e creme de barbear), na 
maquiagem (alguns cosméticos) e no café da manhã (manteiga, 
cremes vegetais e geléias de frutas). No caminho para o trabalho 
(neblina e fumaça), no almoço (alguns temperos e cremes) e no 
entardecer (cerveja, refrigerante ou sorvetes). Os colóides estão 
ainda presentes em diversos processos de produção de bens de 
consumo como, por exemplo, o da água potável. São também 
muito importantes os colóides biológicos tais como o sangue, o 
humor vítreo e o cristalino. 

Fonte: Adaptado de JAFELICI J., M., VARANDA, L. C. 
Química Nova Na Escola. O mundo dos colóides. n. 9, 

1999, p. 9 a 13. 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre colóides, é 
correto afirmar: 

a) A diálise é um processo de filtração no qual membranas 
especiais não permitem a passagem de solutos, mas sim 
de colóides que estão em uma mesma fase dispersa. 

b) As partículas dos sistemas coloidais são tão pequenas 
que a sua área superficial é quase desprezível. 

c) As partículas coloidais apresentam movimento contínuo 
e desordenado denominado movimento browniano. 

d) O efeitoTyndall é uma propriedade que se observa nos 
sistemas coloidais e nos sistemas de soluções, devido ao 
tamanho de suas partículas. 

e) Os plásticos pigmentados e as tintas são exemplos 
excluídos dos sistemas coloidais. 

 
Questão 18 - (UEM PR)    Assinale a alternativa correta. 

a) Nevoeiro, xampu e leite são exemplos de substâncias no 
estado coloidal, classificadas como aerosóis. 

b) Leite, maionese e pedra-pomes são exemplos de 
substâncias no estado coloidal, classificadas como 
emulsões. 

c) Geléia, xampu e chantilly são exemplos de substâncias 
no estado coloidal, classificadas como espumas. 

d) Gelatina, queijo e geléia são exemplos de substâncias no 
estado coloidal, classificadas como géis. 

e) Ligas metálicas, fumaça e asfalto são exemplos de 
substâncias no estado coloidal, classificadas como sóis. 

 
Questão 19 - (UFTM MG)       Receita de preparação de um 

coloide: 
Coloque duas gemas de ovo, sal e suco de limão num 
liquidificador. Com o aparelho ligado, vá acrescentando óleo 
vegetal vagarosamente, até a maionese adquirir consistência 
cremosa. 

Os colóides estão presentes em diversos alimentos e em 
inúmeras situações de nossa vida diária. Quanto às 
propriedades dos colóides, analise as seguintes afirmações: 
I.  na dispersão coloidal liófoba, se a fase dispergente for a 

água, a dispersão coloidal é denominada hidrófila; 
II.  o efeito Tyndall é o efeito de dispersão da luz, pelas 

moléculas do dispergente; 

III.  quando uma solução coloidal é submetida a um campo 
elétrico, se as partículas caminham para o pólo negativo, 
o fenômeno é denominado cataforese; 

IV.  um dos fatores que contribuem para a estabilidade dos 
colóides é que as partículas possuem cargas do mesmo 
sinal, repelindo-se e evitando a aglomeração ou 
precipitação. 

As afirmações corretas são: 
a) I, II e III, apenas     b) II e III, apenas. 
c) II, III e IV, apenas.     d) II e IV, apenas. 
e) III e IV, apenas. 

 
Questão 20 - (UFTM MG)       Uma solução coloidal é uma 

dispersão cujas partículas dispersas têm tamanho médio 
entre 1 e 100 mm. Quanto aos sistemas coloidais, é correto 
afirmar que: 
a) as partículas dispersas nos colóides moleculares são 

agregadas de átomos e nos colóides iônicos são 
agregadas de íons. 

b) pectização é o nome dado ao processo que ocorre 
quando se adiciona um dispersante na fase gel, 
resultando a fase sol. 

c) adsorção é a retenção de moléculas e de íons na 
superfície do dispersante. 

d) movimento Tyndall é o movimento em ziguezague das 
partículas coloidais observado em ultramicroscópio, que 
decorre dos choques entre partículas coloidais e 
moléculas do dispersante. 

e) colóides liófilos apresentam propriedades físicas 
bastante diferentes quando comparadas com o 
dispersante puro; por exemplo, a goma-arábica torna a 
água mais densa. 

 
GABARITO:   
1) Gab: 11  2) Gab: D   3) Gab: C   4) Gab: C 
5) Gab: C   6) Gab: A   7) Gab: C   8) Gab: D 
9) Gab: C   10) Gab: D 
11) Gab:  

a) O vinagre e o azeite formam um sistema heterogêneo 
cujas fases são bem definidas: o azeite ficará na parte 
superior e o vinagre na parte inferior.  

b) O ovo agirá como um emulsificante, ou seja, sua parte 
apolar interagirá com o azeite e sua outra parte polar 
com o vinagre. Desse modo, a mistura obtida é uma 
emulsão.  

c) Forma-se uma emulsão, tipo coloide, que é um sistema 
heterogêneo cujas fases não podem ser definidas à olho 
nu e que possui um dispersante e uma substância 
dispersa.  

12) Gab: D  13) Gab: E  14) Gab: E  15) Gab: D 
16) Gab: B  17) Gab: C  18) Gab: D  19) Gab: B 
20) Gab: E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dúvidas através do direct do Instagram. 
@alexdiniz1402q 
Bons estudos!!! 
#fiqueemcasa 

 


