
 

            

 

 

www.colegiowr.com.br 1 
 

Aluno(a):_____________________________________________
______________________ 

Módulo 23 (Frente B) 

COLIGATIVAS 

Data: ___ / ___ / 2020 

 
 
 

3ª Série / Curso  (SEMI) 
 
 

• Professor: Alex                             • Disciplina: Química 
 
 

Questão 01 - (UFSC)     
Para completar uma saborosa refeição com carne e salada, nada 
como uma salada de maionese com batatas cozidas. O cozimento 
é usualmente realizado acrescentando-se batatas picadas a uma 
panela que contém uma solução de água e sal de cozinha em 
ebulição. Todavia, ao acrescentar sal à água, altera-se sua curva de 
aquecimento. A figura abaixo ilustra a variação na pressão de 
vapor em função da temperatura (sem escalas) para a água pura e 
para a solução de sal de cozinha (cloreto de sódio) em água. 

 
 

Sobre o assunto e com base nas informações acima, é correto 
afirmar que: 
01. a curva correspondente à solução de sal de cozinha em água 

é representada pela letra A, ao passo que o comportamento 
da água pura é representado pela curva B. 

02. a temperatura de ebulição da água utilizada para cozinhar a 
batata (solução de sal de cozinha em água) será maior do que 
a temperatura de ebulição da água pura. 

04. o abaixamento da pressão de vapor, a redução do ponto de 
congelamento, a elevação do ponto de ebulição e a pressão 
osmótica são propriedades coligativas que independem da 
concentração do soluto. 

08. a magnitude da variação na pressão de vapor, representada 
pela letra E, independe da quantidade de sal de cozinha 
adicionada à água para cozimento. 

16. o ponto C corresponde à pressão de vapor da solução de sal 
de cozinha em água na temperatura T1. 

32. a quantidade de moléculas em fase gasosa presentes em 
temperatura ambiente na solução de sal de cozinha é menor 
a 25 ºC do que a 90 ºC. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 2     

De onde vem o cheiro de carro novo? 
 

De acordo com o gerente de uma montadora de veículos, o cheiro 
é composto por uma combinação de vários tipos de substâncias 
químicas usadas na fabricação do veículo, incluindo solventes, 
plásticos, colas, tecidos e borracha. Porém, muitas delas são 
altamente tóxicas, porque contêm Compostos Orgânicos Voláteis 
(COVs) em sua composição, como benzeno, tolueno e formol, que 
podem ser letais dependendo da quantidade. Eles acabam 
escapando e impregnando o ar, porque não requerem altas 
temperaturas para evaporarem. 

<http://tinyurl.com/y8ucob6c>  
Acesso em: 13.11.2017. Adaptado. 

 
Questão 02 - (FATEC SP)     

É correto afirmar que os compostos orgânicos responsáveis pelo 
cheiro de carro novo apresentam 

 
 

a) alta resistência ao calor. 
b) alta pressão de vapor. 
c) alta condutividade elétrica. 
d) elevada condutividade térmica. 
e) elevada maleabilidade. 

 
Questão 03 - (UFSC)     

Em relação às proposições abaixo, é correto afirmar que: 
01. um alpinista no topo do Morro do Cambirela precisará de 

mais energia para ferver a água contida em uma chaleira do 
que um turista que estiver nas areias da Praia de Jurerê, 
considerando-se volumes iguais de água. 

02. a água para cozimento do macarrão, se já estiver adicionada 
de sal de cozinha, entra em ebulição em uma temperatura 
maior do que a água pura. 

04. ao temperar com azeite de oliva uma salada com folhas 
úmidas pelo processo de lavagem, forma-se uma mistura 
homogênea entre a água retida na superfície das folhas e o 
azeite. 

08. a combustão de gasolina em um motor de automóvel é um 
fenômeno químico que representa uma reação exotérmica. 

16. o derretimento de uma barra de chocolate em um dia quente 
de verão é exemplo de uma transformação química. 

32. em um mesmo dia e sob as mesmas condições de temperatura 
e pressão ambientes, a água potável de um reservatório 
aberto evapora a uma taxa maior do que a água do mar na 
Praia dos Ingleses. 

64. o odor característico do vinagre sentido ao se temperar uma 
salada é decorrente da transformação química sofrida pelas 
moléculas de ácido acético, que passam do estado líquido ao 
estado gasoso. 

 
Questão 04 - (UFRGS RS)     

Observe o gráfico abaixo, referente à pressão de vapor de dois 
líquidos, A e B, em função da temperatura. 

 
Considere as afirmações abaixo, sobre o gráfico. 
I. O líquido B é mais volátil que o líquido A. 
II. A temperatura de ebulição de B, a uma dada pressão, será 

maior que a de A. 
III. Um recipiente contendo somente o líquido A em equilíbrio 

com o seu vapor terá mais moléculas na fase vapor que o 
mesmo recipiente contendo somente o líquido B em 
equilíbrio com seu vapor, na mesma temperatura. 

Quais estão corretas? 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III. 
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Questão 05 - (FPS PE)     
Para que as pessoas tenham pleno conforto respiratório e térmico, 
existe uma faixa de umidade relativa do ar que é considerada ideal. 
Esta faixa compreende valores de 40% a 60%. Acima desta faixa, 
o excesso de umidade traz desconforto térmico, e abaixo, o ar seco 
pode causar ressecamento e sangramentos devido à perda de 
líquido das mucosas das vias aéreas. Sabendo que a pressão 
máxima de vapor da água é 0,036 atm a 27 ºC, calcule a massa de 
vapor de água presente no ar de uma sala cuja área é 32,8 m2 e cujo 
pé direito é 2,5 m, num dia em que a umidade relativa do ar é 50%. 
Dados: H = 1g/mol; O = 16 g/mol. 
a) 0,74 kg 
b) 0,97 kg 
c) 1,08 kg 
d) 1,29 kg 
e) 1,41 kg 

 
Questão 06 - (UNIT AL)     

As propriedades dos líquidos são dependentes das condições de 
temperatura e pressão. Assim, essas condições sempre devem ser 
consideradas no estudo dos líquidos, inclusive reconhecendo a 
possibilidade de haver mudança de estado físico. 
Sobre propriedades de líquidos, é correto afirmar: 
a) Em determinada temperatura, a pressão de vapor de um 

líquido de maior tensão superficial é menor do que a pressão 
de vapor do líquido de menor tensão superficial. 

b) Um líquido de maior polaridade possui menor pressão de 
vapor e tensão superficial que um líquido de baixa polaridade 
a uma mesma temperatura. 

c) Com a variação da pressão exercida sobre um líquido, a 
quantidade de vapor obtido a partir do líquido não é 
modificada. 

d) A pressão de vapor de um líquido é diretamente proporcional 
ao ponto de ebulição do mesmo líquido. 

e) A elevação da temperatura propicia o aumento da tensão 
superficial de um líquido. 

 
Questão 07 - (UFRR)     

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. 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 8    CONSTANTES 

Constante de Avogadro (NA) = 6,02 1023 mol–1 
Constante de Faraday (F)  = 9,65 104 C·mol–1 = 9,65 104 
A·s·mol–1 = 9,65 104 J·V–1·mol–1 
Volume molar de gás ideal = 22,4 L (CNTP)  
Carga elementar  = 1,602 10–19 C 
Constante dos gases (R) = 8,21 10–2 atm·L·K–1·mol–1 = 8,31 
J·K–1·mol–1 = 1,98 cal·K–1·mol–1 = 

= 62,4 mmHg·L·K–1·mol–1 

Constante gravitacional (g)  = 9,81 m·s–2 
Constante de Planck (h)  = 6,626 10–34 m2·kg·s–1 
Velocidade da luz no vácuo  = 3,0 108 m·s–1 

 
DEFINIÇÕES 
Pressão de 1 atm = 760 mmHg = 1,01325 105 N·m–2 = 760 Torr 
= 1,01325 bar 
1 J = 1 N·m = 1 kg·m2·s–2. ln 2 = 0,693 
Condições normais de temperatura e pressão (CNTP): 0° C e 760 
mmHg 
Condições ambientes: 25°C e 1 atm 
Condições padrão: 1 bar; concentração das soluções = 1 mol·L–1 
(rigorosamente: atividade unitária das espécies); sólido com 
estrutura cristalina mais estável nas condições de pressão e 
temperatura em questão. 
(s) = sólido.  = líquido. (g) = gás. (aq) = aquoso. (CM) = 
circuito metálico. (conc) = concentrado. 
(ua) = unidades arbitrárias. [X] = concentração da espécie química 
X em mol·L–1. 
MASSAS MOLARES 

 
 
Questão 08 - (ITA SP)     

A pressão de vapor da água pura é de 23,8 torr a 25°C. São 
dissolvidos 10,0 g de cloreto de sódio em 100,0 g de água pura a 
25°C. Assinale a opção que indica o valor do abaixamento da 
pressão de vapor da solução, em torr. 
a) 22,4 
b) 11,2 
c) 5,6 
d) 2,8 
e) 1,4 

 
Questão 09 - (UCS RS)     

Há muito tempo, habitantes de regiões áridas perceberam que lagos 
de água salgada têm _______ tendência para secar que lagos de 
água doce. Isso se deve ao efeito _______ produzido pela grande 
quantidade de sais presentes na água desses lagos. 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as 
lacunas acima. 
a) menor – tonoscópico 
b) maior – crioscópico 
c) menor – ebulioscópico 
d) menor – osmótico 
e) maior – ebulioscópico 

 
Questão 10 - (UNEMAT MT)     

Ao nível do mar, a água entra em ebulição em 100ºC. É 
necessário que as bolhas formadas com vapor de água vençam a 
pressão atmosférica, e para tanto é preciso fornecer calor até que a 
bolha de vapor fique maior que a pressão externa e suba até a 
superfície. 

Ao chegar à superfície do líquido, o vapor é então liberado, a 
partir daí, a energia fornecida serve para transformar o líquido em 
vapor e a temperatura permanece fixa. 

Este ponto de ebulição não é fixo, podendo ser maior ou 
menor, o qual vai depender da pressão local. 

Para cozer os alimentos, uma das panelas que mais ajuda no 
tempo de cozimento e reduz o gasto de gás de cozinha é a Panela 
de Pressão. (...) 

FOGAÇA, Jennifer Rocha Vargas.  
Como funciona a panela de pressão? (Adaptado)  

Disponível em: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/ 
quimica/como-funciona-panela -pressao.htm 

Acesso: nov.2016. 
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No cozimento dos alimentos, o papel da panela de pressão é para 
a) obter uma pressão menor que a atmosférica, para que o ponto 

de ebulição da água seja menor que 100ºC e os alimentos 
cozinhem mais rápido. 

b) obter uma pressão maior que a atmosférica, para que chegue 
ao ponto de ebulição de 100ºC mais rápido, 
consequentemente cozinhando mais rápido os alimentos. 

c) obter o ponto de ebulição da água a 100ºC. 
d) obter uma pressão maior que a atmosférica, para que o ponto 

de ebulição da água seja maior que 100ºC e os alimentos 
cozinhem mais rápido. 

e) obter uma pressão maior que a atmosférica, para que o ponto 
de ebulição da água seja menor que 100ºC e os alimentos 
cozinhem mais rápido. 

 
Questão 11 - (PUC RS)     

Quando se compara a água do mar com a água destilada, pode-se 
afirmar que a primeira, em relação à segunda, tem menor 
__________, mas maior __________. 
a) densidade – ponto de ebulição 
b) condutividade elétrica – densidade 
c) pressão de vapor – condutividade elétrica 
d) concentração de íons – ponto de ebulição 
e) ponto de congelação – facilidade de vaporização do solvente 

 
Questão 12 - (UNIT SE)     

O conceito de pressão de vapor possibilita comparar a volatilidade 
com o ponto de ebulição de líquidos e como compreender os 
efeitos de pressão sobre a temperatura de ebulição de substâncias 
químicas nesse estado físico. O gráfico mostra as curvas de 
variação de pressão de vapor de alguns líquidos tóxicos, em função 
da temperatura, a exemplo do dissulfeto de carbono, do CS2(l), do 
metanol, CH3OH(l) e do etanol, CH3CH2OH(l), além da água 
líquida, essencial na hidratação do organismo. 

 
A análise desse gráfico, com base nos conhecimentos de Química, 
permite corretamente afirmar: 
a) O dissulfeto de carbono possui maior ponto de ebulição e 

volatilidade, dentre os demais líquidos. 
b) A toxidez das substâncias químicas, em ambiente fechado, 

diminui com o aumento de temperatura. 
c) A 20kPa de pressão e a 40ºC, o ponto de ebulição do etanol 

é igual ao do dissulfeto de carbono. 
d) A água possui pressão de vapor, durante a ebulição, igual a 

dos demais líquidos. 
e) A 50ºC, a água é o líquido mais volátil porque possui ponto 

de ebulição a 100ºC, ao nível do mar. 
 
Questão 13 - (UEG GO)     

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. 

 

 
Segundo o gráfico, o líquido mais volátil será a substância  
a) A  
b) B  
c) C  
d) D  

 
Questão 14 - (UERN)     

Um estudante de química, realizando um experimento em 
laboratório, colocou dois copos iguais e nas mesmas condições de 
temperatura e pressão, dentro de uma tampa transparente. No copo 
1 continha apenas água e, no copo 2, uma solução de 0,3 mol/L de 
cloreto de sódio. 

 
Com relação ao experimento, é correto afirmar que o estudante 
chegou à seguinte conclusão: 
a) O ponto de ebulição nos dois copos é igual. 
b) A pressão de vapor no copo 1 é menor que a do copo 2. 
c) A solução presente no copo 2 congela mais rápido que a do 

copo 1. 
d) Com o decorrer do tempo, o volume do copo 1 diminui e o 

do copo 2 aumenta. 
 
Questão 15 - (ACAFE SC)   

O abaixamento da pressão de vapor do solvente em soluções não 
eletrolíticas podem ser estudadas pela Lei de Raoult: P1 = X1.P1º, 
onde P1 é a pressão de vapor do solvente na solução, P1º é a pressão 
de vapor do solvente puro à mesma temperatura e X1 é a fração molar 
do solvente.Qual a variação da pressão de vapor do solvente (em 
módulo) de uma solução que possui 18g de glicose em 90g da água 
a 40ºC? Dados: Considere que a pressão de vapor da água a 40ºC = 
55,3 mmHg; massa molar da glicose = 180 g/mol; massa molar da 
água = 18 g/mol). 

a) 3,4 mmHg  
b) 54,2 mmHg  
c) 2,4 mmHg 
d) 1,1 mmHg 

 
Questão 16 - (UNISC RS)     

As soluções coligativas de solventes puros são modificadas quando 
se adiciona um soluto não volátil a eles. Essas propriedades, 
portanto, não são explicadas pela natureza da substância, mas pela 
quantidade de moléculas, partículas ou átomos adicionados. Atuam 
mais especificamente sobre as propriedades físicas, pressão de 
vapor (tonoscopia), ponto de ebulição, PE (ebulioscopia), ponto de 
congelamento (crioscopia) e pressão osmótica (osmoscopia). Pode 
se afirmar que a adição de cloreto de sódio (sal de cozinha) em 
água provoca 
a) a diminuição da pressão de vapor, aumento do PE e 

diminuição da temperatura de congelamento. 
b) a diminuição da pressão de vapor, diminuição do PE e 

diminuição da temperatura de congelamento. 
c) a diminuição da pressão de vapor, aumento do PE e aumento 

da temperatura de congelamento. 
d) o aumento da pressão de vapor, aumento do PE e diminuição 

da temperatura de congelamento. 
e) o aumento da pressão de vapor, aumento do PE e aumento da 

temperatura de congelamento. 
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Questão 17 - (UFT TO)     
A ureia [(NH2)2CO] é um composto orgânico solúvel em água. 
Qual a quantidade de ureia (em gramas) que deve ser adicionada a 
450 g de água para formar uma solução com pressão de vapor 2,50 
mmHg menor que a pressão de vapor da água pura a 30 ºC? 
Dados: pressão de vapor da água pura a 30 ºC = 31,8 mmHg; 
Massas molares: N=14; H=1; O=16; C=12. 
a) 114 g 
b) 128 g 
c) 140 g 
d) 152 g 
e) 166 g 

 
Questão 18 - (FAMECA SP)     

Pressão de vapor de uma substância é a pressão exercida pelo vapor 
quando existe um equilíbrio entre as fases líquida e de vapor em 
uma dada temperatura. A pressão de vapor da água, a 27 ºC, é 26 
mmHg. Já a umidade relativa (UR) do ar indica a relação 
percentual entre a pressão real exercida pelo vapor na condição 
atual e a pressão de vapor na mesma condição. 
Sabendo que R = 62,3 mmHg × L × mol–1 × K–1, que em um dia 
ensolarado a temperatura média é de 27 ºC e que a concentração 
de água na atmosfera (condição atual) é de 4,0 ´ 10–4 mol × L–1, é 
correto afirmar que a umidade relativa (UR) do ar, nessas 
condições, estará próxima de 
a) 30%. 
b) 40%. 
c) 50%. 
d) 70%. 
e) 60%. 

 
Questão 19 - (ITA SP)     

Assinale a opção CORRETA para a propriedade físico-química 
cujo valor diminui com o aumento de forças intermoleculares.  
a) Tensão superficial  
b) Viscosidade  
c) Temperatura de ebulição  
d) Temperatura de solidificação  
e) Pressão de vapor 

 
Questão 20 - (UNIFOR CE)     

Em países frios, é comum adicionar um agente anticongelante, 
como o etilenoglicol nos radiadores de automóveis, a fim de evitar 
o congelamento da água. As curvas de pressão de vapor em função 
da temperatura para a água pura e para a soluções preparadas pela 
adição de 1 mol e 3 mol de etileno glicol em 1000g de água são 
apresentadas abaixo: 

 
Pressão da água pura a 25ºC: Pº= 23,8 mmHg 

 
Pode-se afirmar que a curva _______ é a correspondente da 
solução contendo 3 mois de etileno glicol e que ocorre 
____________ da pressão de vapor. Calculando-se o efeito 
tonoscópico da adição de 3 mois de etileno glicol na água, pode-se 
dizer que a variação da pressão de vapor em relação ao solvente 
puro a 25ºC é de ___________ mmHg. 
Assinale a alternativa que completa as lacunas corretamente da 
frase acima. 

 
a) III; abaixamento; 22,56 
b) III; aumento; 22,56 
c) I; aumento; 22,56 
d) I; abaixamento; 1,2 
e) III; abaixamento; 1,2 

GABARITO:   
1) Gab: 34 
2) Gab: B 
3) Gab: 42 
4) Gab: D 
5) Gab: C 
6) Gab: A 
7) Gab: C 
8) Gab: E 
9) Gab: A 
10) Gab: D 
11) Gab: C 
12) Gab: D 
13) Gab: A 
14) Gab: D 
15) Gab: D 
16) Gab: A 
17) Gab: B 
18) Gab: A 
19) Gab: E 
20) Gab: E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


