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Questão 01 - (UECE)     
Uma solução de glicose e outra de sacarose contêm a mesma 
massa de soluto por litro de solução. Quanto a essas 
soluções, é correto afirmar que 
a) o ponto de congelação dessas soluções é maior do que 

o da água pura. 
b) o ponto de congelação da solução de glicose é menor 

do que o da sacarose. 
c) ambas apresentam o mesmo valor para o ponto de 

congelação. 
d) ambas são isotônicas. 

 
Questão 02 - (ENEM)     

Bebidas podem ser refrigeradas de modo mais rápido 
utilizando-se caixas de isopor contendo gelo e um pouco de 
sal grosso comercial. Nesse processo ocorre o derretimento 
do gelo com consequente formação de líquido e 
resfriamento das bebidas. Uma interpretação equivocada, 
baseada no senso comum, relaciona esse efeito à grande 
capacidade do sal grosso de remover calor do gelo. 
Do ponto de vista científico, o resfriamento rápido ocorre 
em razão da 
a) variação da solubilidade do sal. 
b) alteração da polaridade da água. 
c) elevação da densidade do líquido. 
d) modificação da viscosidade do líquido. 
e) diminuição da temperatura de fusão do líquido. 

 
Questão 03 - (ACAFE SC)     

Sob pressão constante de 760 mmHg, uma solução aquosa 
de cloreto de sódio apresenta temperatura de congelamento 
de –3,72ºC. 
Assinale a alternativa que contém o número de íons do 
soluto dissolvidos em 1 quilograma de solvente. 
Dados: constante crioscópica molal Kc = 1,86ºC; constante 
de Avogadro: 6 1023 entidades. 
a) 6 1023 íons 
b) 1,2 1024 íons 
c) 3 1023 íons 
d) 2,4 1024 íons 

 
Questão 04 - (UniRV GO)     

A respeito das propriedades das soluções e substâncias, 
abaixo mencionadas, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
a) A água do mar ferve a uma temperatura mais baixa que 

a água pura, ambas ao nível do mar. 
b) Uma amostra de gelo seco se fundirá a 0ºC, não 

importa se você tem um cubo de gelo ou um iceberg. 
c) Uma solução aquosa de sacarose é capaz de conduzir 

corrente elétrica. 
d) Uma solução aquosa de cloreto de sódio conduz 

corrente elétrica porque possui íons Na+ e Cl– 
dissolvidos. 

 
Questão 05 - (IFGO)     

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) glaciação. 
c) crioscopia. 
d) pressão osmótica. 
e) pressão de vapor. 

 
Questão 06 - (UFPR)     

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. 

 
Questão 07 - (UNITAU SP)     

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 
componentes. 
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 

 
Questão 08 - (ACAFE SC)     

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 

 
Questão 09 - (ACAFE SC)     

Em países de inverno rigoroso pode ser adicionado 
anticongelantes nos radiadores dos carros para evitar o 
congelamento da água. Baseado nesse princípio coligativo 
foi preparado no laboratório uma mistura de 10 cm3 de 
etilenoglicol em 200g de água. 
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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 

 
Questão 10 - (UNITAU SP)     

Ao ser adicionado um soluto não volátil a um líquido puro, 
são observadas diversas alterações na solução em relação ao 
líquido puro. Assinale a alternativa INCORRETA em 
relação às diversas alterações observadas. 
a) Uma solução contendo qualquer soluto exibe 

abaixamento da pressão de vapor e abaixamento da 
temperatura de congelação. 

b) Entre soluções aquosas 1 molar de eletrólitos fortes, 
cloreto de sódio, nitrato de zinco e nitrato de potássio, 
a solução de nitrato de zinco apresenta a maior 
diminuição do ponto de congelação. 

c) Considerando duas soluções, 1 e 2, a solução 1 é 
considerada hipertônica em relação à solução 2, se a 
pressão osmótica da solução 1 for maior que a pressão 
osmótica da solução 2. 

d) Uma solução contendo qualquer soluto exibe aumento 
da temperatura de ebulição e aumento da pressão 
osmótica. 

e) O cozimento de alimentos em soluções aquosas com 
temperos dissolvidos provoca o aumento da 
temperatura de ebulição e a diminuição da pressão de 
vapor. 

 
Questão 11 - (UDESC SC)     

O sal é jogado nas ruas e calçadas para derreter a neve em 
países com inverno rigoroso, pois a temperatura de fusão do 
gelo diminui, liquefazendo-se em temperaturas mais baixas. 
Diferentes substâncias químicas podem ser utilizadas para 
diminuir a temperatura de fusão do gelo. Considere as 
substâncias e respectivas quantidades a seguir: 
I. 1 kg de CaCl2  
II. 1 kg de NaCl 
III. 1 kg de sacarose (C12H22O11) 
Assinale a alternativa correta das substâncias acima, em 
relação à temperatura de fusão do gelo. 
a) NaCl causa a maior diminuição da temperatura de 

fusão do gelo. 
b) Sacarose causa a maior diminuição da temperatura de 

fusão do gelo. 
c) CaCl2 causa a maior diminuição da temperatura de 

fusão do gelo. 
d) CaCl2 e NaCl diminuem igualmente a temperatura de 

fusão do gelo, pois ambos são sais solúveis de cloro. 
e) NaCl causa a menor diminuição da temperatura de 

fusão do gelo. 
 
Questão 12 - (UFPR)     

Em festas e churrascos em família, é costume usar geleiras 
de isopor para resfriar bebidas enlatadas ou engarrafadas. 
Para gelar eficientemente, muitas pessoas costumam 
adicionar sal e/ou álcool à mistura gelo/água. A melhor 
eficiência mencionada se deve ao fato de que a presença de 
sal ou álcool:  
a) aumenta a taxa de transferência de calor.  
b) abaixa a temperatura do gelo.  
c) aumenta a temperatura de ebulição.  

d) abaixa a temperatura de fusão.  
e) abaixa a dissipação de calor para o exterior. 

 
Questão 13 - (PUC MG)     

Nas mesmas condições de pressão e temperatura foram 
preparadas uma solução aquosa 0,1 mol L–1 de cloreto de 
sódio (NaCl), uma solução aquosa 0,1 mol L–1 de sacarose 
(C12H22O11) e uma solução aquosa 0,1 mol L–1 de sulfato de 
potássio (K2SO4). 
Sobre essas soluções, é INCORRETO afirmar que: 
a) as soluções de NaCl e K2SO4 se vaporizam na mesma 

temperatura. 
b) a solução de K2SO4 entra em ebulição a uma 

temperatura mais alta que a solução de NaCl. 
c) a solução de C12H22O11 se congela a uma temperatura 

mais baixa que a água pura. 
d) a solução de NaCl tem menor pressão de vapor que a 

solução de C12H22O11. 
 
Questão 14 - (FATEC SP)     

A adição de soluto não volátil à água interfere em suas 
propriedades como, por exemplo, densidade, pressão de 
vapor, ponto de ebulição e de congelamento. 
A imagem, ilustra uma experiência a partir da qual podemos 
observar a interferência da adição de sal na densidade da 
solução. 

 
Sobre essas propriedades, é correto afirmar que a água pura, 
em relação à solução aquosa de NaCl, apresenta 
a) maior densidade e maior pressão de vapor. 
b) maior temperatura de ebulição e menor densidade. 
c) menor densidade e maior temperatura de 

congelamento. 
d) menor temperatura de ebulição e menor pressão de 

vapor. 
e) menor temperatura de congelamento e maior pressão 

de vapor. 
 
 
Questão 15 - (UFRN)  Sorvete em cinco minutos.  

Uma receita rápida, prática e que parece mágica para o 
preparo de um sorvete de morango recomenda o seguinte 
procedimento:  
Despeje o leite, o açúcar e a essência de morango num saco 
de plástico de 0,5 litro e certifique-se de que ele fique bem 
fechado. Coloque 16 cubos de gelo e 6 colheres de sopa de 
sal comum (NaCl) num outro saco plástico de 1 litro. Insira 
o saco de 0,5 litro dentro do saco de 1 litro e feche muito 
bem. Agite as bolsas de plástico por 5 minutos e, após esse 
tempo, remova o saco de 0,5 litro de dentro do outro. Em 
seguida, corte um dos bicos inferiores do saco de 0,5 litro e 
despeje o sorvete no recipiente de sua preferência.  
O que parece mágica, ou seja, o congelamento do sorvete a 
uma temperatura (-20ºC) mais baixa que 0ºC, pela solução 
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aquosa de NaCl, é explicado pela propriedade coligativa de 
diminuição da temperatura de início de solidificação.  
Outro soluto que pode produzir a mesma diminuição da 
temperatura que o NaCl é  
a) cloreto de potássio (KCl).  
b) cloreto de cálcio (CaCl2).  
c) glicose (C6H12O6).  
d) glicerina (C3H8O3). 

 
 

Questão 16 - (UFAL)  A água do mar pode ser considerada 
como uma solução contendo vários sais dissolvidos. Entre 
as afirmações a seguir, assinale a que não é correta em 
relação à água do mar. 
a) Um dos sais dissolvidos na água do mar é o cloreto de 

sódio. 
b) A pressão de vapor da água do mar é menor doque a 

da água pura à mesma temperatura. 
c) A temperatura normal de ebulição da água do mar é 

maior do que a da água pura. 
d) A temperatura normal de ebulição da água do mar será 

sempre maior do que a temperatura normal de ebulição 
de uma solução de sacarose de concentração, em 
mol/L, igual à do cloreto de sódio existente na água do 
mar. 

e) A temperatura de solidificação da água do mar 
permanece constante à medida que o solvente se 
solidifica.  

 
 
Questão 17 - (UESPI)   

Em países frios, é comum a utilização de água e etilenoglicol 
no radiador de carros para evitar o congelamento do líquido. 
Esta mistura pode baixar a temperatura de congelamento até 
–35°C (a água pura congela a 0°C). Esta característica se deve 
ao fato de que: 

a) a temperatura de início de congelamento do solvente 
de uma solução (água + etilenoglicol) é menor que a 
temperatura de início de congelamento do solvente 
puro (água). 

b) o etilenoglicol reage com a água liberando energia que 
irá aquecer o radiador. 

c) o etilenoglicol cria uma camada protetora no radiador, 
impedindo a perda de calor no sistema. 

d) quanto menor a concentração da solução, menor será a 
temperatura de início do congelamento. 

e) o composto formado nesta reação, o etilenoglicol 
hidratado, possui menor ponto de fusão. 

 
 
Questão 18 - (UFG GO)   

As propriedades das soluções que dependem do solvente e da 
concentração do soluto são denominadas propriedades 
coligativas. O gráfico a seguir representa as variações de 
pressão de vapor e temperatura de fusão e ebulição causadas 
pela adição de um soluto não volátil à água. As linhas 
contínua e tracejada referem-se à água pura e à solução, 
respectivamente. 

 

 
Analisando-se o referido gráfico, conclui-se que as 
variações em I, II e III representam, respectivamente, as 
propriedades relacionadas a 
a) tonoscopia, crioscopia e ebulioscopia. 
b) ebulioscopia, crioscopia e tonoscopia. 
c) crioscopia, ebulioscopia e tonoscopia. 
d) tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia. 
e) crioscopia, tonoscopia e ebulioscopia. 

 
 
Questão 19 - (UFGD MS)   

Nos países que costumam ter um inverno rigoroso, adicionam-
se anticongelantes à água do radiador dos automóveis para 
impedir que a expansão de volume que acompanha o 
congelamento da água rompa os alvéolos do radiador. Do 
ponto de vista crioscópico, seriam ótimos anticongelantes sais 
como MgCl2 ou CaCl2, que, em soluções aquosas a 30% em 
massa, congelam em torno de -50ºC. No entanto, essas 
soluções são inconvenientes porque corroem o motor. 
Alternativamente, empregam-se, como solutos, etanol, 
glicerina ou etilenoglicol, e se obtêm soluções que congelam 
entre -10 e -25ºC. Calcule a massa de glicerina (C3H8O3) que 
deve ser adicionada por quilo de água para que a solução só 
comece a se solidificar a -10ºC.  
Dado: Kc = 1,86ºC/molal  
a)  109 g.  
b)  290 g.  
c)  494,6 g.  
d)  310 g.  
e)  50 g.  

 
Questão 20 - (UECE)     

Na água do mar encontram-se dissolvidos muitos sais, entre 
os quais o cloreto de sódio, o cloreto de magnésio, o sulfato 
de cálcio e o brometo de sódio. Em alguns países do Oriente 
Médio e do Caribe onde há escassez de água doce, são usados 
alguns processos de purificação da água do mar para torná-
la potável. Sem considerar a rentabilidade e o custo 
operacional, dentre os processos listados a seguir, o único 
que é INVIÁVEL é o (a) 
a) osmose reversa. 
b) dessalinização térmica. 
c) congelamento. 
d) cristalização fracionada. 

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


