
 

 

 
Avaliação produtiva – segundos anos-GYN (AP-30) 

Professor: Jorge Negri 
 
01. Em uma amostra de água do mar dissolve-se um pouco de sacarose. Em relação à consequência deste 

acréscimo de sacarose, são feitas as seguintes afirmações: 
I. A pressão de vapor da água diminui. 
II. A pressão osmótica da solução aumenta. 
III. A condutividade elétrica da solução permanece praticamente a mesma. 
IV. A temperatura precisará descer mais para que possa começar a solidificação. 
V. O grau de dissociação dos sais presentes na água do mar permanecerá praticamente o mesmo. 

 
Das afirmações, estão CORRETAS: 
a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas II, III e IV. 
c) Apenas III, IV e V. 
d) Apenas II, III, IV e V. 
e) Todas. 

 
02. 

 
 

a) No topo do Monte Everest a água entra em ebulição a 76°C. Consultando o gráfico, qual deve ser o 
ponto de ebulição do éter dietílico no mesmo local? Justifique. 

b) Através dos dados do gráfico pode-se afirmar que, sob uma mesma pressão, o ponto de ebulição do 1-
butanol é maior do que o do éter dietílico. Explique esse comportamento com base na estrutura desses 
compostos. 

 
03. Em um mesmo local, a pressão de vapor de todas as substâncias puras líquidas: 

a) tem o mesmo valor à mesma temperatura. 
b) tem o mesmo valor nos respectivos pontos de ebulição. 
c) tem o mesmo valor nos respectivos pontos de congelação. 
d) aumenta com o aumento do volume do líquido presente, à temperatura constante. 
e) diminui com o aumento do volume de líquido presente, à temperatura constante. 

 
04. 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. 

 
05. Tem-se duas soluções aquosas, ambas de concentração igual a 0,1M, uma de cloreto de sódio e outra de 

cloreto de magnésio. Com respeito a essas soluções, indicar entre as alternativas a seguir, a que contém a 
afirmação correta. 
a) A solução de cloreto de magnésio é melhor condutora de eletricidade. 
b) Ambas as soluções têm a mesma normalidade. 
c) A solução de cloreto de sódio congela a uma temperatura inferior à da solução de cloreto de magnésio. 
d) Ambas as soluções apresentam a mesma pressão osmótica. 
e) Os pontos de ebulição das duas soluções são iguais ao da água pura. 
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06. Comparando-se as estruturas moleculares do etanol e do etilenoglicol (etanodiol) podemos concluir que  
a) ambos são solúveis em água. 
b) o etanol é mais viscoso que o etilenoglicol. 
c) a pressão de vapor do etilenoglicol é maior que a do etanol. 
d) o ponto de ebulição do etanol é maior que o etilenoglicol. 
e) o etanol pode ser queimado enquanto o etilenoglicol não. 

 
07. Aquecendo água destilada, numa panela aberta e num local onde a pressão ambiente é 0,92 atm, a 

temperatura de ebulição da água: 
a) será inferior a 100 °C 
b) depende da rapidez do aquecimento 
c) será igual a 100 °C 
d) é alcançada quando a pressão máxima de vapor saturante for 1atm. 
e) será superior a 100 °C 

 
 
 
 


