
 

 

 
01. (FCMMG-2008) Considere o gráfico abaixo, em que estão representadas, para três substâncias, I, II e III, 

as variações das pressões máximas de vapor com a temperatura. 
Um estudante, após analisar esse gráfico, concluiu que: 

 

 
 

I é a mais volátil das três substâncias. 
III apresenta as interações intermoleculares mais fortes. 
A uma dada pressão, a temperatura de ebulição de II é maior do que a de III. 
A uma dada temperatura, a pressão de vapor de I é menor do que a de II. 

 
O número de ERROS cometido pelo estudante é: 
a) 3 
b) 2 
c) 1 
d) 0 

 
02. (FCMMG-2008) Iguais volumes de álcool foram colocados em 3 frascos abertos, de formas diferentes, 

mas de volumes iguais. Cada frasco está acoplado a um manômetro. Imediatamente após a adição de 
álcool, os frascos são fechados hermeticamente (tempo zero) e os três sistemas são mantidos à mesma 
temperatura constante. 

 

 
 

No final do experimento, cada manômetro indica pressão constante e maior do que o valor inicial. 
 

Com relação a esse experimento, a afirmativa ERRADA é: 
a) No seu término, os manômetros indicam pressões diferentes para os 3 frascos. 
b) No seu início, as velocidades de evaporação do álcool são diferentes nos 3 frascos. 
c) No seu início (tempo zero), os manômetros indicam a mesma pressão em todos os frascos. 
d) No seu término, em cada um dos frascos, a velocidade de evaporação do álcool é igual à de sua 

condensação. 
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03. (FCMMG 2008) Considere um experimento em que água é introduzida, gota a gota, em um frasco 
previamente evacuado, ao qual está acoplado um manômetro. O sistema é mantido a temperatura 
constante. Nota-se que, inicialmente, as gotas de água líquida, introduzidas no frasco, passam 
imediatamente para a fase gasosa. Após algum tempo, essa mudança de fase torna-se imperceptível, o 
manômetro indica pressão constante e a água líquida começa a acumular-se no fundo do frasco, situação 
em que o experimento é interrompido. 

 
Com relação a esse experimento, a afirmativa ERRADA é: 
a) No seu início, a rapidez de evaporação da água é máxima. 
b) No seu término, cessam a evaporação e a condensação da água. 
c) No seu término, a rapidez de evaporação da água é igual à de sua condensação. 
d) No seu término, a pressão indicada no monômetro é a pressão máxima de vapor da água, àquela 

temperatura. 
 
04. (FCMMG 2004) Considere os recipientes A, B e C, com os conteúdos indicados abaixo, à mesma 

temperatura. 
Em relação aos três sistemas, estão corretas as afirmativas, EXCETO: 

 

 
 

a) Os líquidos B e C têm a mesma pressão de vapor. 
b) O vapor produzido pelos três líquidos tem a mesma composição. 
c) A temperatura de ebulição do líquido A é maior do que a do líquido B. 
d) A temperatura de congelamento do líquido A é maior do que a do líquido C. 

 
05. (FCCMG 2007) Iguais volumes de três líquidos na temperatura ambiente (acetona, álcool e água) foram 

encerrados, separadamente, em três recipientes iguais ligados a manômetros como mostrado abaixo. Os 
sistemas entraram em equilíbrio. 

 

 
 

Em relação às substâncias envolvidas e aos sistemas em equilíbrio, a afirmativa ERRADA é: 
a) O líquido no frasco III é o álcool. 
b) As velocidades de vaporização são iguais em todos os frascos. 
c) As interações intermoleculares no álcool são menos intensas do que na água. 
d) O número de moléculas de vapor, em cada frasco, é proporcional ao desnível da coluna de mercúrio. 
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06. (UFU 2006) Considere três soluções diferentes, A, B e C, contendo cada uma delas 100,0 g de água e, 
respectivamente, 34,2 g de sacarose, 4,6 g de etanol e 4,0 g de hidróxido de sódio. 

 

 
 

É correto afirmar que 
a) as três soluções têm os mesmos pontos de congelamento. 
b) as soluções A e C têm o mesmo ponto de ebulição, mas a solução B tem o mais baixo. 
c) a solução C tem o mais baixo ponto de congelamento do grupo de soluções. 
d) o ponto de ebulição da solução C é mais baixo do que o das soluções A ou B. 

 
07. (UFU 2004)  
 

 
 

A figura acima representa um esquema do diagrama de mudança de estado tanto para a água quanto para 
uma solução aquosa de um soluto não-volátil e de natureza molecular. Admitindo-se que a uma pressão de 
760 mm Hg, a água entra em ebulição e, comparando o comportamento da água com o da solução, é 
correto afirmar que: 
a) a temperatura de ebulição da água é menor que a da solução, pois o soluto provoca aumento da 

pressão de vapor da solução. 
b) a temperatura de ebulição da solução é maior que a da água, devido ao abaixamento da pressão de 

vapor da solução. 
c) a temperatura de congelamento da solução é maior que a da água, devido às partículas do soluto 

dificultarem a cristalização do solvente da solução. 
d) a temperatura de congelamento da água é maior, devido sua pressão de vapor ser menor que a da 

solução. 
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08. (UFSCar 2005) As curvas de pressão de vapor, em função da temperatura, para um solvente puro, uma 

solução concentrada e uma solução diluída são apresentadas na figura a seguir. 
 

 
 

Considerando que as soluções foram preparadas com o mesmo soluto não volátil, pode-se afirmar que as 
curvas do solvente puro, da solução concentrada e da solução diluída são, respectivamente, 
a) I, II e III. 
b) I, III e II. 
c) II, III e I. 
d) II, I e III. 
e) III, II e I. 

 
09. (UFSCar 2004) A figura a seguir apresenta as curvas de pressão de vapor de três líquidos puros, 1, 2 e 3, 

em função da temperatura. 
 

 
 

Considere que os líquidos estão submetidos à mesma pressão e analise as seguintes afirmações: 
I. Quando os líquidos estão em suas respectivas temperaturas de ebulição, a pressão de vapor do líquido 

1 é maior que a dos líquidos 2 e 3. 
II. Quando se adiciona um soluto não volátil ao líquido 2, observa-se um aumento no seu ponto de 

ebulição. 
III. Na temperatura ambiente, o líquido 3 é o mais volátil. 
IV. A maior intensidade das forças intermoleculares no líquido 3 é uma explicação possível para o 

comportamento observado. 
 

Está correto apenas o que se afirma em 
a) I e II. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) II e IV. 
e) III e IV. 
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10. (FGV 2004) Considere clorofórmio, etanol e água, todos líquidos, à temperatura ambiente. A dependência 
das pressões de vapor dos três líquidos em função da temperatura é mostrada no gráfico a seguir. 

 

 
 

No topo de uma certa montanha, a água ferve a 80°C. Nesse local, dentro dos limites de erro de leitura 
dos dados, pode-se afirmar que 
a) a pressão atmosférica é igual a 800 mmHg. 
b) o clorofórmio, em sua temperatura de ebulição, apresenta pressão de vapor igual à do etanol a 60°C. 
c) o etanol entrará em ebulição a uma temperatura menor que a do clorofórmio. 
d) a água apresenta forças intermoleculares mais fracas que a dos outros dois líquidos. 
e) o etanol entrará em ebulição a 78°C. 

 
 
 


