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Questão 01 - (UEL PR)     
A presença de nanomateriais é bem perceptível no cálice de 
Lycurgus que muda sua coloração, passando de verde para 
vermelha, quando exposto à luz branca. Isso ocorre devido à 
presença de nanopartículas de ouro e prata na composição do vidro 
do cálice. 

 

 
‘‘Lycurgus cup”, 4th C AD Vidro, Altura: 15,8 cm (6.2 pol.) Museu 

Britânico 
Admitindo o comportamento ideal de uma solução aquosa não 
coloidal contida no cálice, formada por 200 mL de água pura 
(solvente) e por nanopartículas metálicas de ouro e prata (solutos 
não eletrólitos) que se desprenderam da parede interna sob pressão 
de 1,0 atm, e com base nos conceitos sobre propriedades 
coligativas, assinale a alternativa correta. 
a) A temperatura de solidificação da solução aquosa é maior 

que a do solvente puro. 
b) A temperatura de ebulição da solução aquosa é maior que a 

do solvente puro. 
c) A densidade da solução é menor que a do solvente puro. 
d) A pressão de vapor do solvente na solução é maior que da 

água pura, sob mesma temperatura. 
e) A elevação da temperatura de solidificação da solução 

depende da natureza química do soluto não volátil. 
 
Questão 02 - (UNICAMP SP)     

“O sal faz a água ferver mais rápido?” Essa é uma pergunta 
frequente na internet, mas não tente responder com os argumentos 
lá apresentados. Seria muito difícil responder à pergunta tal como 
está formulada, pois isso exigiria o conhecimento de vários 
parâmetros termodinâmicos e cinéticos no aquecimento desses 
líquidos. Do ponto de vista termodinâmico, entre tais parâmetros, 
caberia analisar os valores de calor específico e de temperatura de 
ebulição da solução em comparação com a água pura. 
Considerando massas iguais (água pura e solução), se apenas esses 
parâmetros fossem levados em consideração, a solução ferveria 
mais rapidamente se o seu calor específico fosse 
a) menor que o da água pura, observando-se ainda que a 

temperatura de ebulição da solução é menor. 
b) maior que o da água pura, observando-se ainda que a 

temperatura de ebulição da solução é menor. 
c) menor que o da água pura, observando-se, no entanto, que a 

temperatura de ebulição da solução é maior. 
d) maior que o da água pura, observando-se, no entanto, que a 

temperatura de ebulição da solução é maior. 
 
Questão 03 - (Mackenzie SP)     

Sob mesma pressão atmosférica, foram analisados volume iguais 
das seguintes soluções aquosas, cada uma com as concentrações 
apontadas na tabela a seguir. 

 

 
A respeito do comportamento dessas soluções, são realizadas 
algumas afirmações. 
I. A solução de glicose é aquela cuja condução de corrente 

elétrica será a maior sob mesma temperatura. 
II. Os pontos de ebulição das soluções salinas serão iguais. 
III. Todas as soluções apresentarão a mesma concentração de 

partículas dissolvidas. 
Das afirmações acima, 
a) nenhuma está correta. 
b) estão corretas apenas I e II. 
c) estão corretas apenas I e III. 
d) estão corretas apenas II e III. 
e) todas estão corretas. 

 
Questão 04 - (UNIFOR CE)     

A adição de solutos não voláteis à água gera propriedades físicas 
na mistura, conhecidas como propriedades coligativas. Considere 
que a adição de 50 g de um composto desconhecido a 250 g de 
água gerou uma temperatura de ebulição 101,5 ºC, a 1 atm. 
Conciderando a constante ebulioscópica da água é 0,5 ºC/molal, 
podemos afirmar que a massa molar do composto desconhecido é 
de, aproximadamente, 
a) 66,7 g mol–1. 
b) 81,3 g mol–1. 
c) 92,1 g mol–1. 
d) 133,5 g mol–1. 
e) 150,4 g mol–1. 

 
Questão 05 - (FPS PE)     

Considere uma solução aquosa 0,1 M de NaCl. De acordo com as 
propriedades coligativas, é correto afirmar que, a 1 atm, esta 
solução possui: 
a) temperatura de ebulição maior que 100 ºC. 
b) temperatura de fusão maior que 0 ºC. 
c) pressão de vapor igual à da água pura. 
d) densidade menor que 1 g/mL. 
e) pressão osmótica igual à da água pura. 

 
Questão 06 - (UDESC SC)     

Considere as três soluções aquosas abaixo: 
(1) Al(NO3)3 0,10 mol/L 
(2) FeCl2 0,133 mol/L 
(3) Na2SO4 0,300 mol/L 
Assinale a alternativa que representa as informações corretas 
acerca das temperaturas de ebulição das soluções. 
a) As soluções 1 e 2 possuem pontos de ebulição iguais, e a 

solução 3 ponto de ebulição maior. 
b) A ordem crescente de ponto de ebulição é solução 1< solução 

2< solução 3. 
c) A ordem crescente de ponto de ebulição é solução 2< solução 

1< solução 3. 
d) A ordem crescente de ponto de ebulição é solução 

3<solução2 < solução1. 
e) As soluções 1 e 2 possuem pontos de ebulição iguais, e a 

solução 3 ponto de ebulição menor. 
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Questão 07 - (ACAFE SC)     
Considere soluções aquosas diluídas e de mesma concentração das 
seguintes soluções: 
1: Mg3(PO4)2 
2: K2Cr2O7 
3: Na2S2O3.5H2O 
4: Al(NO3)3 
A ordem crescente do ponto de ebulição dessas soluções é: 
a) 2  3 > 4 > 1  
b) 2 < 4 < 1 < 3  
c) 2 > 4 > 1 > 3 
d) 2  3 < 4 < 1 

 
Questão 08 - (UECE)     

O ponto de ebulição do etanol em determinadas condições é 78,22 
ºC. Ao dissolver um pouco de fenol no etanol, um estudante de 
química produziu uma solução com ponto de ebulição 78,82 ºC, 
nas mesmas condições. Sabendo-se que o etanol tem Ke = 1,2 ºC, 
pode-se afirmar corretamente que a molalidade da solução é 
a) 0,25 M. 
b) 0,30 M. 
c) 0,50 M. 
d) 0,60 M. 

 
Questão 09 - (UEMG)     

Ebulioscopia é a propriedade coligativa, relacionada ao aumento 
da temperatura de ebulição de um líquido, quando se acrescenta a 
ele um soluto não volátil. 
Considere as três soluções aquosas a seguir: 
Solução A = NaCl 0,1 mol/L 
Solução B = sacarose 0,1 mol/L 
Solução C = CaCl2 0,1 mol/L 
As soluções foram colocadas em ordem crescente de temperatura 
de ebulição em 
a) C, A, B. 
b) B, A, C. 
c) A, B, C. 
d) C, B, A. 

 
Questão 10 - (USF SP)     

A adição de determinados solutos em meio aquoso muda algumas 
das propriedades físicas do solvente. Considere três recipientes que 
contenham 1,0 L de soluções aquosas com concentração molar 
igual a 0,5 mol/L das seguintes substâncias: 
I. Sacarose - C12H22O11. 
II. Cloreto de sódio - NaCl. 
III. Nitrato de cálcio - Ca(NO3)2. 
Ao medir algumas das propriedades físicas dessas soluções, foi 
observado que 
a) a solução de sacarose apresentava pontos de fusão e ebulição 

superiores ao da água pura. 
b) a solução de cloreto de sódio apresentava ponto de 

congelamento inferior à solução de nitrato de cálcio. 
c) a solução de nitrato de cálcio é que apresentava o menor 

valor de pressão de vapor. 
d) apenas as soluções iônicas possuíam pontos de ebulição 

superiores ao da água pura. 
e) a maior variação entre os pontos de fusão e ebulição para 

essas substâncias será observada para a solução de sacarose. 
 
Questão 11 - (UECE)     

O cloreto de cálcio tem larga aplicação industrial nos sistemas de 
refrigeração, na produção do cimento, na coagulação de leite para 
a fabricação de queijos, e uma excelente utilização como 
controlador da umidade.  
Uma solução de cloreto de cálcio utilizada para fins industriais 
apresenta molalidade 2 e tem ponto de ebulição 103,016 ºC sob 
pressão de 1 atm. Sabendo que a constante ebulioscópica da água 
é 0,52 ºC, o seu grau de dissociação iônica aparente é  
a) 80%.  
b) 85%.  
c) 90%.  
d) 95%.  

 

Questão 12 - (IFGO)     
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 

 
Questão 13 - (UECE)     

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 funcionamento, 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. 
c) aumenta o ponto de ebulição da água contida nos alimentos. 
d) o vapor d’água represado catalisa o processo de cocção dos 

alimentos. 
 
Questão 14 - (Unimontes MG)     

Foram preparadas 100 mL de cada solução I, II, III e IV, 
identificadas como cloreto de sódio, sulfato de sódio, ácido 
clorídrico e ácido acético, respectivamente. Para preparar as 
soluções, dissolveram-se 1mol de NaCl, 1 mol de Na2SO4, 2 mols 
HCl( grau de ionização 90%) e 6 mols de CH3COOH (grau de 
ionização 4%). A solução de maior caráter eletrolítico é a 
a) II. 
b) III. 
c) I. 
d) IV. 

 
Questão 15 - (UNITAU SP)     

Uma solução contendo NaCl 0,2 molal e Na2SO4 0,1 molal entrará 
em ebulição, ao nível do mar, na temperatura de 
Dados: constante ebuloscópica molal (Ke) = 0,52 ºC.molal–1 
a) 100,36 ºC 
b) 99,64 ºC 
c) 100,70 ºC 
d) 99,3 ºC 
e) 101,50 ºC 
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Questão 16 - (PUC MG)     
Analise as soluções aquosas abaixo. 
I. solução de glicose (C12H22O11) 0,1 mol/L. 
II. solução de sulfato de cobre (CuSO4) 0,1 mol/L. 
III. solução de cloreto de potássio (KCl) 0,2 mol/L. 
IV. solução de nitrato de prata (AgNO3) 0,5 mol/L. 
Considerando que as espécies iônicas estão 100% ionizadas, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
a) O ponto de congelação da solução IV é o mais baixo de todas 

as soluções dadas. 
b) O ponto de ebulição da solução I é o mais baixo de todas as 

soluções dadas. 
c) A pressão de vapor da solução II é mais alta que a pressão de 

vapor da solução I. 
d) A solução III tem ponto de ebulição mais baixo do que o 

ponto de ebulição da solução IV. 
 
Questão 17 - (UNITAU SP)     

Considere as seguintes soluções: A) glicose 1 molal B) NaCl 0,5 
molal e C) K3PO4 0,3 molal 
Comparando as temperaturas de ebulição dessas três soluções (TA, 
TB e TC), afirma-se CORRETAMENTE que 
a) TA > TB > TC 
b) TA = TB > TC 
c) TA = TB < TC 
d) TA < TB < TC 
e) TA < TB >TC 

 
Questão 18 - (UEM PR)     

Um pesquisador, para estudar processos de troca de calor e 
transformações de fases em solventes puros e soluções, construiu 
um aparato que consistia de uma panela de alumínio aberta a ser 
preenchida com um líquido, contendo em seu interior um copo 
feito de madeira. O copo fica suspenso dentro do líquido contido 
na panela, amarrado por fios plásticos, não estando em contato 
direto com as paredes da panela de alumínio. Não há troca de 
líquidos entre a panela e o copo. A respeito dos experimentos 
realizados nesse aparato e as conclusões que são obtidas pelo 
pesquisador, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). Considere a 
pressão atmosférica de 1 atm e que o volume de líquido nos 
recipientes permanece constante. 
01. Estando a panela preenchida com água pura e o copo 

preenchido com uma solução aquosa 2 mol/L de NaCl, o 
aquecimento do fundo da panela com uma chapa de 
aquecimento a 200 ºC fará a água pura e a solução entrarem 
em ebulição, após ser estabelecido um equilíbrio térmico no 
aparato. 

02. Estando a panela preenchida com uma solução aquosa 2 
mol/L de NaCl e o copo preenchido com água pura, o 
aquecimento do fundo da panela com uma chapa de 
aquecimento a 200 ºC fará ambos entrarem em ebulição, após 
ser estabelecido um equilíbrio térmico no aparato. 

04. Ao medir a temperatura do líquido dentro da panela e do 
líquido dentro do copo, ambos preenchidos com água pura, 
durante o aquecimento por uma chapa de aquecimento a 200 
ºC, verificou-se que ambos os líquidos apresentavam, ao 
mesmo tempo, temperaturas idênticas entre a temperatura 
ambiente e a temperatura de 90 ºC. 

08. Estando a panela preenchida com etanol e o copo preenchido 
com água pura, o aquecimento do fundo da panela com uma 
chapa de aquecimento a 200 ºC fará somente o etanol entrar 
em ebulição, após ser estabelecido um equilíbrio térmico no 
aparato. 

16. O aumento ou a diminuição da pressão externa não causarão 
variação na temperatura de ebulição de água pura contida na 
panela, desde que ela seja mantida aberta. 

 
Questão 19 - (ACAFE SC)     

Foi dissolvida uma determinada massa de etanol puro em 200g de 
acetona acarretando em um aumento de 0,86ºC na temperatura de 
ebulição da acetona. 
Dados: H: 1 g/mol, C: 12 g/mol, O: 16 g/mol. Constante 
ebulioscópica molal da acetona (Keb) = 1,72 ºC.Kg.mol–1 
A massa de etanol dissolvida foi de: 

a) 0,86 g 
b) 5,8 g 
c) 2,3 g 
d) 4,6 g 

 
 
Questão 20 - (FGV SP)   

Considerando a água pura, uma solução aquosa de glicose de 
concentração igual a 3,0 mol L–1 e uma solução aquosa de CaCl2 de 
concentração igual a 1,0 mol L–1, assinale a alternativa que apresenta 
a ordem correta para as temperaturas de ebulição (Te ) desses 
líquidos. 

a) Te água > Te da solução contendo glicose > Te da solução 
contendo CaCl2. 

b) Te água < Te da solução contendo glicose < Te da solução 
contendo CaCl2. 

c) Te água = Te da solução contendo glicose = Te da solução 
contendo CaCl2. 

d) Te água < Te da solução contendo glicose = Te da solução 
contendo CaCl2. 

e) Te água > Te da solução contendo glicose = Te da solução 
contendo CaCl2. 

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

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

 


