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Questão 01 - (UFRGS RS)     
A água é fundamental para a vida conhecida na Terra, de 
modo que a busca de planetas habitáveis ou com vida 
normalmente envolve, entre outros aspectos, a procura pela 
existência de água. 
Considere as afirmações abaixo, a respeito da água na 
biosfera. 
I. A água é decomposta em oxigênio e hidrogênio, 

através da respiração dos peixes. 
II. A água do mar é inadequada ao consumo humano 

devido à sua alta pressão osmótica. 
III. Águas quentes possuem maior quantidade dissolvida 

de gás carbônico. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III. 

 
Questão 02 - (UniRV GO)     

Uma grande preocupação ao administrar medicamentos 
endovenosos em pacientes é com relação à pressão 
osmótica, pois devem apresentar pressão osmótica muito 
próxima à do sangue (7,7 atm a 37 ºC), caso contrário as 
hemácias podem ser lesadas. Foram preparadas três 
soluções à temperatura constante de 37 ºC como indicado 
adiante. Analise as alternativas com relação à pressão 
osmótica e assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as 
alternativas. 
(Dado: R = 0,082 atm.L.mol–1.K–1). 
Solução A) Preparou-se uma solução de cloreto de sódio a 
0,20 mol/L. 
Solução B) Dissolveu-se 0,54 g de glicose em 10,0 mL de 
água destilada. 
Solução C) Preparou-se uma solução de cloreto de cálcio a 
11,1 g/L. 
a) A solução "A" não gera problemas para as hemácias. 
b) A solução "B" é praticamente isotônica com o sangue. 
c) A solução "C" gera problemas para as hemácias. 
d) O processo de lesão sofrido pelas hemácias é 

conhecido como solubilização. 
 
Questão 03 - (FPP PR)     

O excerto abaixo foi retirado da pesquisa de Roberta 
Cristina de Silva, Et al. para a Jornada de Ensino, Pesquisa 
e Extensão da UFRPE em 2009. 

A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO DA ÁGUA 
PARA HEMODIÁLISE 

A água é essencial aos seres vivos, pois a mesma é a 
principal responsável pelas reações metabólicas dos 
organismos. 
Devido ao seu grande poder de dissolução a água é 
considerada um solvente universal. Fazendo-a com que haja 
uma variação no seu teor salino durante o seu ciclo 
hidrológico. 
Portanto, é importante ressaltar a necessidade de um 
controle do teor dos sais uma vez que uma alta quantidade 
pode causar danos aos organismos humanos. Para controlar 
isso foi criado um padrão de potabilidade que é regido por 

normas governamentais cuja portaria mais recente é a 
Portaria 518 de 25 de março de 2004. 
Entretanto, este padrão de potabilidade não pode ser 
utilizado por pessoas que são submetidas ao tratamento 
dialítico. “mesmo sendo essencial, existem pessoas que não 
podem ingerir um único copo de água”, pois essas pessoas 
são acometidas de uma enfermidade chamada de 
insuficiência renal, necessitando que a água esteja no seu 
grau mais absoluto de pureza, por isso há um tratamento 
específico para a retirada de substâncias maléficas a saúde 
desses pacientes. 
Para o tratamento adequado da água dialítica, é preciso 
seguir as normas estabelecidas pelas autoridades através de 
Portarias e uma aparelhagem adequada que pode ser: 
Deionizadores, filtros Mecânicos, Abrandadores, filtros de 
carvão ativado e Osmose Reversa. […] 

Disponível em: 
http://www.eventosufrpe.com.br/jepex2009/cd/resumos/r1

417-1.pdf  
Acesso 14/fev/2019. 

Usando o texto acima como apoio e com base nos seus 
conhecimentos em propriedades coligativas, assinale a 
alternativa CORRETA. 
a) A osmose reversa é um processo não espontâneo, uma 

vez que o solvente (água) é transferido do meio 
hipertônico para o meio hipotônico através de uma 
membrana semipermeável. 

b) Quando estudamos as propriedades coligativas, 
estudamos as variações químicas causadas nos 
solventes graças a adição de solutos não voláteis a eles. 

c) Para calcularmos os efeitos coligativos, levamos em 
consideração somente a concentração em quantidade 
de matéria das soluções formadas devido à adição dos 
solutos não voláteis, desprezando assim o grau de 
dissociação ou ionização dos solutos nas mesmas. 

d) A pressão osmótica ( ) é a pressão realizada sobre a 
coluna de líquido hipotônica afim de favorecer a 
osmose. 

e) Em cálculos das propriedades ebulioscópicas e 
crioscópicas, não nos importamos com o solvente, uma 
vez que as constantes ebuliométricas e criométricas 
dependem apenas dos solutos não voláteis. 

 
Questão 04 - (ENEM)     

Em regiões desérticas, a obtenção de água potável não 
pode depender apenas da precipitação. Nesse sentido, 
portanto, sistemas para dessalinização da água do mar têm 
sido uma solução. Alguns desses sistemas consistem 
basicamente de duas câmaras (uma contendo água doce e 
outra contendo água salgada) separadas por uma membrana 
semipermeável. Aplicando-se pressão na câmara com água 
salgada, a água pura é forçada a passar através da membrana 
para a câmara contendo água doce. 
O processo descrito para a purificação da água é 
denominado 
a) filtração. 
b) adsorção. 
c) destilação. 
d) troca iônica. 
e) osmose reversa. 
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Questão 05 - (UDESC SC)     

Propriedades coligativas têm relação somente com a 
quantidade de partículas presentes, independentemente da 
natureza destas. 
Sobre esse tema, correlacione as colunas A e B. 
Coluna A 
(1) Ebulioscopia 
(2) Osmometria 
(3) Crioscopia 

 
Coluna B 
(  ) Ao se adicionar etilenoglicol à água dos radiadores dos 

carros, evita-se o congelamento, em países que nevam. 
(  ) Ao se adicionar sal de cozinha (NaCl) à água fervente, 

observa-se o cessar da fervura. 
(  ) Ao colocar ameixas secas em água, com o tempo, nota-

se que as ameixas incham. 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de 
cima para baixo. 
a) 3 – 1 – 2 
b) 2 – 3 – 1 
c) 1 – 3 – 2 
d) 3 – 2 – 1 
e) 1 – 2 – 3 

 
Questão 06 - (UniRV GO)     

Uma prática comum em locais de difícil acesso a 
medicamentos é passar sal de cozinha ou açúcar em cortes 
superficiais ou esfoladas. Essa prática é feita para evitar 
infecção. A explicação científica é baseada na osmoscopia. 
Considerando que uma colônia de bactérias X vive numa 
solução de 200,0 mL com uma pressão osmótica de 3,0 até 
4,0 atm a 27 ºC, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as 
alternativas. 
Considere também que o sal de cozinha é formado apenas 
por cloreto de sódio e que sofre uma ionização de 100%; o 
açúcar é exclusivamente sacarose (C12H22O11) e desprezar 
variação de volume. 
Dado: R = 0,082 atm.L.mol–1.K–1. 
a) As bactérias X morrem se na solução existir uma 

concentração superior a 0,95% m/v de sal de cozinha. 
b) A quantidade mínima de açúcar na solução para 

permitir a sobrevivência da colônia de bactérias X é de 
8,34 gramas. 

c) Numa pressão osmótica de 3,5 atm, a solução de 
sacarose tem uma concentração molar maior que a 
solução de sal de cozinha. 

d) Numa solução de açúcar de pressão osmótica de 4,0 
atm a 27 ºC, se a temperatura for aumentada, espera-se 
que a colônia de bactérias X morra. 

 
Questão 07 - (FMSanta Casa SP)     

O gráfico apresenta a variação do volume de glóbulos 
vermelhos no sangue quando imersos em soluções 
isotônica, hipotônica e hipertônica, não necessariamente 
nesta ordem. 

 
 

No gráfico, as soluções isotônica, hipotônica e hipertônica 
são, respectivamente, as soluções 
a) 1, 2 e 3. 
b) 2, 1 e 3. 
c) 1, 3 e 2. 
d) 2, 3 e 1. 
e) 3, 1 e 2. 

 
Questão 08 - (UNESP SP)     

A concentração de cloreto de sódio no soro fisiológico é 
0,15 mol/L. Esse soro apresenta a mesma pressão osmótica 
que uma solução aquosa 0,15 mol/L de 
a) sacarose, C12H22O11 
b) sulfato de sódio, Na2SO4 
c) sulfato de alumínio, Al2(SO4)3 
d) glicose, C6H12O6 
e) cloreto de potássio, KCl 

 
Questão 09 - (UEM PR)     

Assinale o que for correto. 
01. Uma solução de ácido sulfúrico com grau de ionização 

de 61% a 18 ºC possui fator de Van’t Hoff (i) 2,22. 
02. Para soluções onde o soluto não ioniza ou dissocia, o 

fator de Van’t Hoff (i) é igual a zero. 
04. Uma solução 0,3 mol/L de NaCl com grau de 

dissociação de 100% é hipotônica em relação a uma 
solução 0,5 mol/L de sacarose na mesma temperatura. 

08. Eletroforese é a migração de todas as partículas do 
disperso de um coloide para o mesmo polo quando o 
disperso for submetido a um campo elétrico. 

16. A principal função da hemodiálise é remover as 
substâncias tóxicas do organismo, deixando-as 
difundirem-se para fora do sangue por meio de 
ultrafiltros. 

 
Questão 10 - (Faculdade Guanambi BA)     

A definição de osmose pode ser dada como deslocamento 
de solvente entre dois meios de solução com concentrações 
diferentes, separados por uma membrana semipermeável. 
Na osmose, o solvente se desloca do meio hipotônico no 
sentido do meio hipertônico e chega ao final do processo, 
quando os dois meios se encontram em equilíbrio de 
concentração. Esse processo acontece em diversos meios 
naturais, inclusive nas células do corpo humano. 
A osmose reversa, como o próprio nome diz, acontece em 
sentido contrário ao da osmose. Nela, o solvente se desloca 
no sentido da solução mais concentrada para a menos 
concentrada, isolando-se, assim, o soluto. 
O processo de osmose reversa tem sido usado com o intuito 
de “potabilizar” a água por meio da dessalinização. A 
osmose reversa se dá por influência da pressão osmótica que 
se aplica sobre a superfície na qual se encontra a solução 
hipertônica, o que impede o solvente, no caso a água, ser 
transportado para o meio mais concentrado. Isso permite 
que a água chamada doce, vá sendo isolada do sal. 
(OSMOSE reversa…, 2016). 

OSMOSE reversa...Disponível em: 
<http://www.infoescola.com/ 

fisico-quimica/osmose-reversa/>. Acesso em: 23 out. 2016. 
Analisando-se o texto e com os conhecimentos sobre o 
assunto, pode-se afirmar: 
01. A osmose em células animais ocorre com gasto de 

energia metabólica. 
02. A consequência de uma osmose contínua em células 

vegetais e animais proporcionará o mesmo resultado, a 
plasmoptise de ambas. 
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03. Uma hemácia em um meio hipotônico perderá água, 
sofrendo uma crenação. 

04. A osmose reversa é considerada uma alternativa para o 
problema previsto da escassez de água. 

05. A osmorrregulação em peixes dulcícolas depende da 
necessidade de ganhar água por osmose. 

 
Questão 11 - (UNIFOR CE)     

A pressão osmótica é a pressão que deve ser aplicada sobre 
uma membrana semipermeável para evitar que o solvente 
atravesse a membrana. 
Considere as seguintes soluções aquosas: 
I. C6H12O6 1,0 10–2 mol/L 
II. HCl 1,0 10–2 mol/L 
III. Na2SO4 1,5 10–2 mol/L 
IV. C6H12 1,5 10–2 mol/L 
A alternativa que melhor relaciona a pressão osmóticas das 
soluções é 
a) I > II > III > IV. 
b) I > IV > II > III. 
c) IV > III > I > II. 
d) IV > III > II > I. 
e) III > II > IV > I. 

 
Questão 12 - (ENEM)     

Alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de 
osmose reversa para obtenção de água potável a partir da 
água salgada. Nesse método, utiliza-se um recipiente 
contendo dois compartimentos separados por uma 
membrana semipermeável: em um deles coloca-se água 
salgada e no outro recolhe-se a água potável. A aplicação de 
pressão mecânica no sistema faz a água fluir de um 
compartimento para o outro. O movimento das moléculas de 
água através da membrana é controlado pela pressão 
osmótica e pela pressão mecânica aplicada. 
Para que ocorra esse processo é necessário que as resultantes 
das pressões osmótica e mecânica apresentem 
a) mesmo sentido e mesma intensidade. 
b) sentidos opostos e mesma intensidade. 
c) sentidos opostos e maior intensidade da pressão 

osmótica. 
d) mesmo sentido e maior intensidade da pressão 

osmótica. 
e) sentidos opostos e maior intensidade da pressão 

mecânica. 
 
Questão 13 - (ENEM)     

Uma das estratégias para conservação de alimentos é o 
salgamento, adição de cloreto de sódio (NaCl), 
historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e 
sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe. 
O que ocorre com as células presentes nos alimentos 
preservados com essa técnica? 
a) O sal adicionado diminui a concentração de solutos em 

seu interior. 
b) O sal adicionado desorganiza e destrói suas 

membranas plasmáticas. 
c) A adição de sal altera as propriedades de suas 

membranas plasmáticas. 
d) Os íons Na+ e Cl– provenientes da dissociação do sal 

entram livremente nelas. 
e) A grande concentração de sal no meio extracelular 

provoca a saída de água de dentro delas. 
 
Questão 14 - (ENEM)     

A horticultura tem sido recomendada para a agricultura 
familiar, porém as perdas são grandes devido à escassez de 

processos compatíveis para conservar frutas e hortaliças. O 
processo, denominado desidratação osmótica, tem se 
mostrado uma alternativa importante nesse sentido, pois 
origina produtos com boas condições de armazenamento e 
qualidade semelhante à matéria-prima. 

GOMES, A. T.; CEREDA, M. P.; VILPOUX, O. Desidratação 
osmótica: uma tecnologia de 

baixo custo para o desenvolvimento da agricultura familiar. 
Revista Brasileira de Gestão e 

Desenvolvimento Regional, n. 3, set.-dez. 2007 (adaptado). 
Esse processo para conservar os alimentos remove a água 
por 
a) aumento do ponto de ebulição do solvente. 
b) passagem do soluto através de uma membrana 

semipermeável. 
c) utilização de solutos voláteis, que facilitam a 

evaporação do solvente. 
d) aumento da volatilidade do solvente pela adição de 

solutos ao produto. 
e) pressão gerada pela diferença de concentração entre o 

produto e a solução. 
 
Questão 15 - (Univag MT)     

Considere as seguintes soluções aquosas a 25 ºC: sacarose 
(C12H22O11) 1 mol/L e hidróxido de sódio (NaOH) 0,5 
mol/L. 
Essas duas soluções apresentam igual 
a) pressão osmótica. 
b) densidade. 
c) alcalinidade. 
d) concentração em g/L. 
e) condutibilidade elétrica. 

 
Questão 16 - (USF SP)     

O soro caseiro é uma solução aquosa que recria de forma 
bastante aproximada a concentração de sais e açúcares de 
nosso organismo. É um tratamento bastante rápido contra 
desidratação do organismo ocasionada, por exemplo, por 
infecções estomacais ou sudorese acentuada. Sua 
preparação é dada pela dissolução de 3,5 gramas de sal de 
cozinha e 20 g de açúcar comum para 1,0 L de solução. 
Sobre os aspectos físico-químicos do sistema preparado, 
observa-se que 
• Considere que foram utilizados exatos um litro de água 

 para preparação dessa solução. 
• Considere que o sal de cozinha é o NaCl e o açúcar comum 
é o C12H22O11. 
• Dados valores de massas atômicas em g.mol–1. H = 1,0; C 
= 12,0; O = 16,0; Na = 23,0 e Cl = 35,5. 
a) não seria possível a condução de corrente elétrica por 

essa solução. 
b) a concentração molar de sacarose é superior à 

concentração molar do cloreto de sódio. 
c) a pressão osmótica decorrente da dissolução da 

sacarose é superior à exercida pelo cloreto de sódio. 
d) a fração molar da água, no soro caseiro, é de 

aproximadamente 0,997. 
e) o título (msoluto/msolução), no soro caseiro, em sal de 

cozinha, é de 3,5 %. 
 
Questão 17 - (UDESC SC)     

Quando um soluto não volátil é adicionado a um 
determinado solvente puro, uma solução é formada e suas 
propriedades físico-químicas podem ser alteradas. Este 
fenômeno é denominado efeito coligativo das soluções. 
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Considere estes efeitos e analise as proposições. 
I. O abaixamento da pressão máxima de vapor de um 

líquido faz com que este tenha um maior ponto de 
ebulição. Tal fato é possível quando uma colher de 
sopa de açúcar (sacarose) é adicionada a uma panela 
contendo 1 litro de água, por exemplo. Este fenômeno 
é conhecido como ebulioscopia ou ebuliometria. 

II. Uma tática interessante para acelerar o resfriamento de 
bebidas consiste na adição de sal de cozinha ao 
recipiente com gelo em que elas estão imersas. Neste 
caso, o efeito crioscópico está presente. Considerando 
um número idêntico de mols de cloreto de sódio e 
brometo de magnésio em experimentos distintos, o 
efeito coligativo resultante será o mesmo, pois este 
independe da natureza da substância utilizada. 

III. A pressão osmótica do sangue humano é da ordem de 
7,8 atm devido às substâncias nele dissolvidas. Desta 
forma, é fundamental que, ao se administrar uma 
determinada solução contendo um medicamento via 
intravenosa, a pressão osmótica deste último seja 
hipotônica em relação à da corrente sanguínea, sob o 
risco de que as hemácias possam se romper ao 
absorverem um excesso de partículas administradas. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
e) Somente a afirmativa III é verdadeira. 

 
Questão 18 - (UDESC SC)     

As características físico-químicas, que dependem somente 
da quantidade de partículas presentes em solução e não da 
natureza destas partículas, são conhecidas como 
propriedades coligativas. 
Sobre as propriedades coligativas, analise as proposições. 
I. A alface, quando colocada em uma vasilha contendo 

uma solução salina, murcha. Esse fenômeno pode ser 
explicado pela propriedade coligativa, chamada 
pressão osmótica, pois ocorre a migração de solvente 
da solução mais concentrada para a mais diluída. 

II. Em países com temperaturas muito baixas ou muito 
elevadas, costuma-se adicionar etilenoglicol à água 
dos radiadores dos carros para evitar o congelamento e 
o superaquecimento da água. As propriedades 
coligativas envolvidas, nestes dois processos, são a 
crioscopia e a ebulioscopia, respectivamente. 

III. Soluções fisiológicas devem possuir a mesma pressão 
osmótica que o sangue e as hemácias. Ao se utilizar 
água destilada no lugar de uma solução fisiológica 
ocorre um inchaço das hemácias e a morte delas. A 
morte das hemácias por desidratação também ocorre 
ao se empregar uma solução saturada de cloreto de 
sódio, Nas duas situações ocorre a migração do 
solvente (água) do meio menos concentrado para o 
meio mais concentrado. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
c) Somente a afirmativa III é verdadeira. 
d) Somente a afirmativa II é verdadeira. 
e) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 

 
Questão 19 - (UNIFOR CE)     

A osmose é a passagem espontânea de um solvente por uma 
membrana semipermeável, indo de uma solução menos 
concentrada para uma solução mais concentrada. E a 

pressão osmótica é a pressão externa que deve ser aplicada 
a uma solução mais concentrada para evitar a diluição 
(osmose). 

Adaptado: http://brasilescola.uol.com.br/quimica/pressao-
osmotica.htm 

Qual das soluções abaixo deve apresentar maior pressão 
osmótica? 
a) 0,050 M de ácido clorídrico. 
b) 0,050 M de glicose. 
c) 0,050 M de nitrato de magnésio. 
d) 0,050 M de cloreto de sódio. 
e) 0,050 M de nitrato de potássio. 

 
Questão 20 - (UNITAU SP)     

O soro fisiológico, uma solução isotônica em relação aos 
fluídos biológicos humanos, contém cloreto de sódio 0,9% 
(massa/volume). Assim, a osmolaridade do plasma 
sanguíneo deve ser de, aproximadamente, 
a) 0,90 osmolar. 
b) 0,45 osmolar. 
c) 0,30 osmolar. 
d) 0,15 osmolar. 
e) 0,10 osmolar. 

 
GABARITO:   
1) Gab: B 
2) Gab: FVFF 
3) Gab: A 
4) Gab: E 
5) Gab: A 
6) Gab: VVFV 
7) Gab: B 
8) Gab: E 
9) Gab: 25 
10) Gab: 04 
11) Gab: E 
12) Gab: E 
13) Gab: E 
14) Gab: E 
15) Gab: A 
16) Gab: D 
17) Gab: A 
18) Gab: B 
19) Gab: C 
20) Gab: C 
 
 


