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PROPRIEDADES COLIGATIVAS 2ª SÉRIE – QUÍMICA – CIRILO 

 
Lista 05 

 
01. (UNICAMP SP/2020) O “Ebulidor de Franklin” é um brinquedo constituído de dois bulbos de vidro 

conectados por um tubo espiralado, preenchido com líquido colorido. Seu uso consiste em encostar a 
mão na base do bulbo inferior, fazendo com que o líquido seja aquecido e ascenda para o bulbo 
superior. Popularmente, a libido de uma pessoa é avaliada com base na quantidade de líquido que 
ascende. O sucesso de venda, obviamente, é maior quanto mais positivamente o brinquedo indicar 
uma “alta libido”. Abaixo apresenta-se um gráfico da pressão de vapor em função da temperatura 
para dois líquidos, A e B, que poderiam ser utilizados para preencher o “Ebulidor de Franklin”. 

 

       
 

Considerando essas informações, é correto afirmar que a pressão no interior do brinquedo 
a) não se altera durante o seu uso, e o ebulidor com o líquido A teria mais sucesso de vendas. 
b) aumenta durante o seu uso, e o ebulidor com o líquido A teria mais sucesso de vendas. 
c) não se altera durante o seu uso, e o ebulidor com o líquido B teria mais sucesso de vendas. 
d) aumenta durante o seu uso, e o ebulidor com o líquido B teria mais sucesso de vendas. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 2     
 
De onde vem o cheiro de carro novo? 
 

De acordo com o gerente de uma montadora de veículos, o cheiro é composto por uma combinação 
de vários tipos de substâncias químicas usadas na fabricação do veículo, incluindo solventes, plásticos, 
colas, tecidos e borracha. Porém, muitas delas são altamente tóxicas, porque contêm Compostos 
Orgânicos Voláteis (COVs) em sua composição, como benzeno, tolueno e formol, que podem ser letais 
dependendo da quantidade. Eles acabam escapando e impregnando o ar, porque não requerem altas 
temperaturas para evaporarem. 

<http://tinyurl.com/y8ucob6c>. Acesso em: 13.11.2017. Adaptado. 
 
02. (FATEC SP/2018) É correto afirmar que os compostos orgânicos responsáveis pelo cheiro de carro 

novo apresentam 
a) alta resistência ao calor. 
b) alta pressão de vapor. 
c) alta condutividade elétrica. 
d) elevada condutividade térmica. 
e) elevada maleabilidade. 
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03. (UFRGS RS/2018) Observe o gráfico abaixo, referente à pressão de vapor de dois líquidos, A e B, 
em função da temperatura. 

 
 

Considere as afirmações abaixo, sobre o gráfico. 
I. O líquido B é mais volátil que o líquido A. 
II. A temperatura de ebulição de B, a uma dada pressão, será maior que a de A. 
III. Um recipiente contendo somente o líquido A em equilíbrio com o seu vapor terá mais moléculas 

na fase vapor que o mesmo recipiente contendo somente o líquido B em equilíbrio com seu vapor, 
na mesma temperatura. 

 

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

 
04. (UFRR/2017) O gráfico abaixo mostra a variação de pressão de vapor de algumas substâncias (pv, 

em mm de Hg) em relação a temperatura (t, em graus Celsius). 
 

 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) A substância 1 apresenta maior pressão de vapor que a substância 3; 
b) A temperatura de ebulição da substância 4 é menor que a temperatura de ebulição da substância 

2; 
c) A Substância 2 é a mais volátil; 
d) A pressão de vapor de um líquido depende da temperatura; quanto maior a temperatura, menor 

a sua pressão de vapor; 
e) Na temperatura ambiente, a substância 1 é o mais volátil. 
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05. (UCS RS/2017) Há muito tempo, habitantes de regiões áridas perceberam que lagos de água salgada 
têm _______ tendência para secar que lagos de água doce. Isso se deve ao efeito _______ produzido 
pela grande quantidade de sais presentes na água desses lagos. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas acima. 
a) menor – tonoscópico   b) maior – crioscópico    c) menor – ebulioscópico 
d) menor – osmótico    e) maior – ebulioscópico 

 
06. (UNEMAT MT/2017) Ao nível do mar, a água entra em ebulição em 100ºC. É necessário que as 

bolhas formadas com vapor de água vençam a pressão atmosférica, e para tanto é preciso fornecer 
calor até que a bolha de vapor fique maior que a pressão externa e suba até a superfície. 
Ao chegar à superfície do líquido, o vapor é então liberado, a partir daí, a energia fornecida serve para 
transformar o líquido em vapor e a temperatura permanece fixa. 
Este ponto de ebulição não é fixo, podendo ser maior ou menor, o qual vai depender da pressão local. 
Para cozer os alimentos, uma das panelas que mais ajuda no tempo de cozimento e reduz o gasto de 
gás de cozinha é a Panela de Pressão. (...) 

 

FOGAÇA, Jennifer Rocha Vargas. Como funciona a panela de pressão? (Adaptado) Disponível em: 
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/como-funciona-panela -pressao.htm. Acesso: nov.2016. 

 
No cozimento dos alimentos, o papel da panela de pressão é para 
a) obter uma pressão menor que a atmosférica, para que o ponto de ebulição da água seja menor 

que 100ºC e os alimentos cozinhem mais rápido. 
b) obter uma pressão maior que a atmosférica, para que chegue ao ponto de ebulição de 100ºC mais 

rápido, consequentemente cozinhando mais rápido os alimentos. 
c) obter o ponto de ebulição da água a 100ºC. 
d) obter uma pressão maior que a atmosférica, para que o ponto de ebulição da água seja maior que 

100ºC e os alimentos cozinhem mais rápido. 
e) obter uma pressão maior que a atmosférica, para que o ponto de ebulição da água seja menor 

que 100ºC e os alimentos cozinhem mais rápido. 
 
07. (UNIT SE/2016) O conceito de pressão de vapor possibilita comparar a volatilidade com o ponto de 

ebulição de líquidos e como compreender os efeitos de pressão sobre a temperatura de ebulição de 
substâncias químicas nesse estado físico. O gráfico mostra as curvas de variação de pressão de vapor 
de alguns líquidos tóxicos, em função da temperatura, a exemplo do dissulfeto de carbono, do CS2(l), 
do metanol, CH3OH(l) e do etanol, CH3CH2OH(l), além da água líquida, essencial na hidratação do 
organismo. 

 
 

A análise desse gráfico, com base nos conhecimentos de Química, permite corretamente afirmar: 
a) O dissulfeto de carbono possui maior ponto de ebulição e volatilidade, dentre os demais líquidos. 
b) A toxidez das substâncias químicas, em ambiente fechado, diminui com o aumento de 

temperatura. 
c) A 20kPa de pressão e a 40ºC, o ponto de ebulição do etanol é igual ao do dissulfeto de carbono. 
d) A água possui pressão de vapor, durante a ebulição, igual a dos demais líquidos. 
e) A 50ºC, a água é o líquido mais volátil porque possui ponto de ebulição a 100ºC, ao nível do mar. 
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08. (ACAFE SC/2015) Em um laboratório de química existem 4 frascos: 
–  frasco 1: água 
–  frasco 2: solução aquosa de CaCl2 0,3 mol/L 
–  frasco 3: solução aquosa de NaCl 0,3 mol/L 
–  frasco 4: solução aquosa de glicose 0,3 mol/L 
 
Assinale a alternativa correta que contem a ordem crescente da pressão de vapor do solvente. 
a) frasco 2 > frasco 3 > frasco 4 > frasco 1 
b) frasco 1 > frasco 4 > frasco 3 > frasco 2 
c) frasco 1 < frasco 4 < frasco 3 < frasco 2 
d) frasco 2 < frasco 3 < frasco 4 < frasco 1 

 
09. (UCS RS/2015) Se um líquido for aquecido a uma temperatura suficientemente elevada, a tendência 

ao escape de suas moléculas torna-se tão grande que ocorre a ebulição. Em outras palavras, “um 
líquido entra em ebulição quando a pressão máxima de seus vapores torna-se igual à pressão externa 
– que, no caso de um recipiente aberto, é a pressão atmosférica local”. No gráfico abaixo encontram-
se representadas as curvas de pressão de vapor de equilíbrio para três líquidos puros distintos (aqui 
designados por (1), (2) e (3), respectivamente), em função da temperatura. 

 

 
 

Fonte: RUSSELL, John B. Química Geral. 2. ed., v. 1, 1994. p. 460. (Adaptado.) 
 
Considerando que os três líquidos tenham sido aquecidos até a ebulição, em um mesmo local e ao 
nível do mar, assinale a alternativa correta. 
a) A pressão de vapor de equilíbrio do líquido (1) é menor do que a dos líquidos (2) e (3), a 25 ºC. 
b) A 30 ºC, o líquido (1) é o menos volátil de todos. 
c) O menor ponto de ebulição está associado ao líquido (2). 
d) As forças intermoleculares que ocorrem no líquido (3) são mais fortes do que àquelas nos líquidos 

(1) e (2). 
e) Os líquidos (1), (2) e (3) apresentam pontos de ebulição idênticos. 

 
10. (UDESC SC/2015) A pressão de vapor de um solvente líquido diminui devido à presença de um 

soluto não volátil (efeito tonoscópico), afetando a temperatura de fusão (efeito crioscópico) e a 
temperatura de vaporização do solvente (efeito ebulioscópico). Faz-se uso destes fenômenos, por 
exemplo, nos anticongelantes utilizados nos radiadores de automóveis e nos sais empregados para 
fundir gelo em regiões onde há ocorrência de neve. Os líquidos A, B, C e D, listados abaixo, estão a 1 
atm e a 25ºC e apresentam, respectivamente, pressões de vapor PA, PB, PC e PD. 
 

Líquido A: 100 mL de solução 0,01 mol/L de NaCl em água. 
Líquido B: 100 mL de água. 
Líquido C: 100 mL de solução 0,01 mol/L de glicose em água. 
Líquido D: 50 mL de água. 
 
Assinale a alternativa correta com relação à pressão de vapor dos líquidos A, B, C e D. 
a) PD=PB>PC>PA 
b) PA>PC>PB>PD 
c) PA=PC>PD>PB 
d) PD>PB>PA=PC 
e) PD > PA=PC>PB 


