
 

 

Professor Dimi – Tarefa 31 
 
01. Quais as diferenças entre um soluto iônico e outro molecular? 
 
02. Diferentes solutos formam diferentes números de partículas em solução. Explique de forma detalhada essa 

afirmação. 
 
03. Definir o conceito de Ebulioscopia e pesquisar exemplos práticos no nosso cotidiano.  
 
04. Definir o conceito de Crioscopia e pesquisar exemplos práticos no nosso cotidiano.  
 
05. Definir o conceito de Osmose e pesquisar exemplos práticos no nosso cotidiano.  
 
06. Como as Propriedades Coligativas podem influenciar o nosso cotidiano? Explique de forma simples o efeito 

destas propriedades sobre o nosso dia-a-dia. 
 
07. Explique de forma detalhada o funcionamento de uma panela de pressão. Responda, porque o alimento 

cozinha mais rapidamente? 
 
08. Durante o processo de produção da “carne de sol” ou “carne-seca”, após imersão em salmoura (solução 

aquosa saturada de cloreto de sódio), a carne permanece em repouso em um lugar coberto e arejado por 
cerca de três dias. Observa-se que, mesmo sem refrigeração ou adição de qualquer conservante, a 
decomposição da carne é retardada. Assinale a alternativa que relaciona corretamente o processo 
responsável pela conservação da “carne de sol”. 
a)  Formação de ligação hidrogênio entre as moléculas de água e os íons Na+ e Cl–. 
b)  Elevação na pressão de vapor da água contida no sangue da carne. 
c)  Redução na temperatura de evaporação da água. 
d)  Elevação do ponto de fusão da água. 
e)  Desidratação da carne por osmose. 

 
09. Foi observado que o cozimento de meio quilo de batatas em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 

200 gramas de sal à água de cozimento. Considere as seguintes possíveis explicações para o fato: 
1 – a adição de sal provoca um aumento da temperatura de ebulição da água; 
2 – a adição de sal provoca um aumento da pressão de vapor da água; 
3 – o sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água, mas reage com o amido das batatas. 
 
Está(ão) correta(s) a(s) explicação(ões): 
a)  1 apenas     
b)  2 apenas    
c)  3 apenas 
d)  1 e 2 apenas    
e)  1, 2 e 3. 

 
10. A uma dada temperatura, possui a MENOR pressão de vapor a solução aquosa: 

a)  0,1 mol/L de sacarose.    
b)  0,2 mol/L de sacarose. 
c)  0,1 mol/L de ácido clorídrico.   
d)  0,2 mol/L de ácido clorídrico. 
e)  0,1 mol/L de hidróxido de sódio. 

 
 
 
 
 
 
 


