
 

 

Tarefa 28 professor Negri 

 
Propriedades Coligativas 

 
01. (Unifesp 2007) Os polímeros fazem parte do nosso cotidiano e suas propriedades, como temperatura de 

fusão, massa molar, densidade, reatividade química, dentre outras, devem ser consideradas na fabricação 
e aplicação de seus produtos. São apresentadas as equações das reações de obtenção dos polímeros 
polietileno e náilon-66. 

 
a) A medida experimental da massa molar de um polímero pode ser feita por osmometria, técnica que 

envolve a determinação da pressão osmótica (π) de uma solução com uma massa conhecida de soluto. 
Determine a massa molar de uma amostra de 3,20 g de polietileno (PE) dissolvida num solvente 

adequado, que em 100 mL de solução apresenta pressão osmótica de 1,64 × 10-2 atm a 27 °C. 

 
Dados: π = iRTM, onde  i (fator de n=van't Hoff) = 1 
R = 0,082 atm.L.K-1.mol-1 
T = temperatura Kelvin 
M = concentração em mol.L-1 

 
02. Assinale a alternativa que apresenta uma situação em que se faz uso de uma propriedade coligativa. 

a) Preparação de charque por adição de sal à carne. 
b) Adição de suco de limão para talhar o leite. 
c) Uso de sulfato de alumínio para tratamento de água. 
d) Abaixamento de temperatura da água para adicionar CO2. 
e) Adição de álcool anidro à gasolina. 

 
03. (Pucmg 2006) Considere as seguintes soluções aquosas, a 25 °C e 1 atm:  

 
X - 0,20 mol/L de sacarose (C12H22O11) 
Y - 0,50 mol/L de cloreto potássio (KCl) 
Z - 0,50 mol/L de sulfato de sódio (Na2SO4) 
 
Considerando-se as propriedades coligativas de tais soluções, é INCORRETO afirmar que: 

a) a solução X é a de maior pressão de vapor. 
b) a solução Y tem uma temperatura de congelamento menor do que a solução Z.   
c) as três soluções apresentam temperatura de ebulição superior a 100 °C. 
d) a ordem crescente de temperatura de ebulição dessas soluções é:  X < Y < Z. 
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04. (Pucmg 2006) As temperaturas normais de ebulição da água, do etanol e do éter etílico são, 

respectivamente, 100 °C, 78 °C e 35 °C. Observe as curvas no gráfico da variação de pressão de vapor do 
líquido ( Pv ) em função da temperatura ( T ). 

 
 

As curvas I, II e III correspondem, respectivamente, aos compostos: 
a) água, etanol e éter etílico. 
b) éter etílico, etanol e água. 

c) éter etílico, água e etanol. 
d) água, éter etílico e etanol. 

 
05. (Pucmg 2006) Sejam dadas as seguintes soluções aquosas: 

 
I. 0,1 mol/L de cloreto de potássio (KCl) 

II. 0,3 mol/L de glicose (C6H12O6) 
III. 0,1 mol/L de sacarose (C12H22O11) 
IV. 0,3 mol/L de sulfato de sódio (Na2SO4) 
 
Assinale a alternativa que apresenta as soluções em ordem decrescente de temperatura de ebulição. 
a) III > I > II > IV 
b) IV > II > I > III 

c) IV > II > III > I 
d) III > II > I > IV 

 
06. (Pucmg 2006) Certas propriedades físicas de um solvente, tais como temperatura de ebulição e de 

solidificação, são alteradas quando nele dissolvemos um soluto não-volátil. Para se verificar esse fato, 
quatro sais distintos foram dissolvidos em frascos contendo a mesma quantidade de água, formando as 
soluções I, II, III e IV, como indica o esquema a seguir: 

 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta soluções em ordem CRESCENTE de abaixamento da temperatura de 
solidificação. 
a) IV < I < II < III 

b) III < I < II < IV 
c) IV < II < I < III 
d) III < II < I < IV 

 



Exercícios Complementares 
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07. (Pucmg 2007) Em um laboratório, um estudante recebeu três diferentes amostras (X, Y e Z). Cada uma de 

um líquido puro, para que fosse estudado o comportamento de suas pressões de vapor em função da 
temperatura. Realizado o experimento, obteve-se o seguinte gráfico da pressão de vapor em função da 
temperatura. 

 
 

Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que: 
a) o liquido Z é aquele que apresenta maior volatilidade. 
b) o líquido X é o que apresenta maior temperatura de ebulição ao nível do mar. 

c) as forças de atração intermoleculares dos líquidos aumentam na ordem: X < Y < Z. 
d) a temperatura de ebulição do liquido Z, à pressão de 700 mmHg, é 80 °C. 

 
08. (Ufsc 2004) A panela de pressão permite que alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do 

que em panelas convencionais. Sua tampa possui uma borracha de vedação que não deixa o vapor escapar 
a não ser através de um orifício sobre o qual assenta um peso (válvula) que controla a pressão. O esquema 

da panela de pressão e um diagrama de fases da água são apresentados abaixo. A pressão exercida pelo 
peso da válvula é de 0,4 atm e a pressão atmosférica local é de 1,0 atm. 

 

 
De acordo com as informações do enunciado e do gráfico acima, assinale a(s) proposição(ões) 

CORRETA(S). 
(01) A água, dentro da panela de pressão, entrará em ebulição a 110°C. 
(02) Reduzindo o peso da válvula pela metade, a água entrará em ebulição a 100°C. 
(04) Aumentando a intensidade da chama sob a panela, a pressão interna do sistema aumenta. 
(08) Se, após iniciar a saída de vapor pela válvula, a temperatura for reduzida para 60°C, haverá 

condensação de vapor d'água até que a pressão caia para 0,5 atm. 
(16) Na vaporização da água o principal tipo de interação que está sendo rompida entre as moléculas são 

ligações de hidrogênio. 


