
Professor: TOSTES EXERCÍCIOS DE COLIGATIVAS 

TOSTES: O DINOSSAURO DA QUÍMICA



REVISÃO DE COLIGATIVAS

OBS : 1) Todo solvente puro ( água por exemplo tem o produto 

igual a 0 (zero) que é o menor valor possível e portanto 

água pura tem : 

que toda solução

2) Quando o composto molecular ( ácido ) ou iônico (base ou sal) 

não tiver o grau de ionização ou dissociação  menor que 100% 

temos que obter o valor de i por:

i = 1 +  ( q – 1 ) onde  é em número decimal q é =

número de partículas obtidos da quebra do soluto.



EX 1) O gráfico abaixo representa a pressão de vapor (eixo das ordenadas),

em atm, em função da temperatura (eixo das abcissas), em C, de três

amostras, I, II e III. Se uma destas amostras for de água pura e as outras

duas de água salgada, podemos afirmar que:

a) a amostra I é a amostra de água salgada.

b) a amostra I é a mais volátil.

c) a amostra II é mais concentrada que a amostra 

III.          

d) a amostra I é a menos volátil.

e) na temperatura TIII e 1 atm a amostra II ainda 

não entrou em ebulição.

RESOLUÇÃO :    LETRA  b , pois toda solução tem Pv 

menor que a da água pura



EX 2) (ITA/SP) - Considere as seguintes soluções aquosas:

I- 0,030 molar de glicose.

II- 0,030 molar de ácido acético; e

III- 0,010 molar de cloreto de cálcio.

Em relação a essas soluções são feitas as seguintes afirmações:

a- A pressão de vapor da água nessas soluções obedece à ordem: 

pII < pI  pIII .

b- A pressão osmótica nessas soluções obedece à ordem: I < II < III.

c- A elevação da temperatura de ebulição nessas soluções está na 

ordem:   TIII < TII  TI.

Dentre as afirmações acima está(estão) CERTA(S):

a) Apenas a b) Apenas a e b c) Apenas a e c d) Apenas b e c e) Todas

RESOLUÇÃO:  I - m.i = 0,03.1 = 0,03 II - m.i = 0,03.2 = 0,06  III - m.i = 0,01.3 =0,03

CH3COOH  CH3COO- + H+ e       CaCl2  Ca2+  +  2 Cl-

LETRA    a



EX 3) Leia as afirmações referentes ao gráfico que representa a variação da 

pressão de vapor em equilíbrio com a temperatura.

I. As forças de atração intermoleculares

das substâncias apresentadas, no

estado líquido, aumentam na seguinte

ordem: dietiléter < 2-butanol < 1-butanol.

II. O ponto de ebulição normal é a

temperatura na qual a pressão de vapor

do líquido é igual à pressão de uma

atmosfera.

III. A pressão de vapor de um líquido

depende da temperatura; quanto maior a

temperatura, maior a sua pressão de

vapor.

IV. À medida que a pressão atmosférica

sobre o líquido é diminuída, é necessário

elevar-se a sua temperatura, para que a

pressão de vapor se iguale às novas

condições do ambiente.

Dentre as afirmativas, estão corretas:

a. I, II e IV.        b. I, III, e IV.       c. I, II e III.     d. II, III e IV.     e. I, II, III e IV.

RESOLUÇÃO: LETRA    c



EX 4) (Unesp/SP) Foram preparadas, em separado, soluções aquosas

de concentração 1,0 mol·L–1 das seguintes substâncias: NaCl (cloreto

de sódio); Na2O (óxido de sódio); C12H22O11 (sacarose). Os frascos

foram numerados como 1, 2 e 3. Solicitou-se a um estudante que

identificasse as soluções realizando experimentos no laboratório. Os

resultados obtidos são apresentados na tabela.

Com base nas informações fornecidas e sabendo que as equações

químicas para as dissoluções são

NaCl (s) + H2O (l)  Na+ (aq) + Cl– (aq)

Na2O (s) + H2O (l)  2Na+ (aq) + 2OH– (aq)

C12H22O11 (s) + H2O (l)  C12H22O11 (aq)

é correto afirmar que:
a) T1 < T2 < T3.      b) T1 < T3 < T2.   c) T2 < T1 < T3.   d) T2 < T3 < T1.   e) T3 < T1 < T2.

RESOLUÇÃO :  LETRA  b

i = 2

i = 4

i = 1



EX 5)  Ao colocar-se uma célula vegetal normal, numa solução 

salina concentrada, observar-se-á que ela começará a "enrugar" 

e a "murchar".

Sobre esse fenômeno, é CORRETO afirmar:

01. a célula vegetal encontra-se num meio hipotônico em relação à

sua própria concentração salina.

02. há uma diferença de pressão, dita osmótica, entre a solução

celular e a solução salina do meio.

04. há um fluxo de solvente do interior da célula para a solução

salina do meio.

08. quanto maior for a concentração da solução salina externa,

menor será o fluxo de solvente da célula para o meio.

16. o fluxo de solvente ocorre através de membranas

semipermeáveis.

RESOLUÇÃO :  

Soma dos itens CORRETOS = FVVFV               GAB = 22



RESOLUÇÃO :       LETRA  B

EX 6





EX 7) (UFMG) Duas panelas de pressão iguais, uma aberta e outra fechada,

foram comparadas quanto às condições de cozimento de uma mesma

quantidade de certo alimento. Ambas estavam ao nível do mar e à mesma

temperatura. Foram submetidas à mesma fonte de aquecimento e continham a

mesma quantidade de água. Observou-se, então, que:

- a água, na panela aberta, entrou em ebulição em menos tempo que na panela

fechada;

-o cozimento do alimento foi mais rápido na panela fechada que na panela

aberta.

Considerando-se essas observações, identifique a alternativa incorreta.

a) A panela fechada requer mais tempo para atingir a pressão atmosférica em seu 

interior.

b) A pressão de vapor da água em ebulição na panela fechada é maior que a pressão 

atmosférica.

c) A temperatura de ebulição da água na panela é maior que 100 °C.

d) O cozimento na panela fechada se passa em temperatura mais elvada que na 

panela aberta.

RESOLUÇÃO: LETRA a. Na panela aberta a água entra em ebulição

quando a sua pressão de vapor dentro da panela iguala-se a pressão

atmosférica local. Na panela de pressão, o aumento da pressão da

panela, aumenta o ponto de ebulição da água, fazendo com que o ponto

de ebulição da água seja maior, logo cozinhando o alimento em menos

tempo



EX 8) (FMTM-MG) O gráfico apresenta, para os líquidos 1, 2 e 3, as curvas de 

pressão de vapor em função da temperatura. 

Considere que os três líquidos estão no mesmo local e analise as seguintes

afirmações: I. No mesmo local no qual o líquido 3 entra em ebulição a 90°C, o

líquido 1 entra em ebulição a 50°C. II. Na temperatura de ebulição, a pressão de

vapor do líquido 1 é maior que a do líquido 2. III. A 25°C, o líquido 1 é o mais

volátil. IV. As forças intermoleculares no líquido 3 são mais fortes. Das afirmações

acima, identifique as corretas.
a) I, II, III e IV. b) I, II e III, apenas. c) I, III e IV, apenas. d) II e III, apenas. e) I e III, apenas. 

RESOLUÇÃO:    LETRA c 



EX 9) (PUC-SP) Os sistemas abaixo estão todos a 25 ºC e 

apresentam as pressões máximas de vapor PA, PB, PC, PD.

Assinale a alternativa correta. 

a) PA > PB > PC > PD

b) PA = PB = PC > PB

c) PC = PD > PB > PA 

d) PC < PD > PB > PA

e) PA > PC = PD > PB

RESOLUÇÃO : LETRA  e 
Éter = interações dipolo permanente Álcool = interações ligações de hidrogênio 

(moléculas ligadas entre si por 1 ligação de hidrogênio) Água = interações ligações 

de hidrogênio (moléculas ligadas entre si por 2 ligações de hidrogênio)

Pv só depende da temperatura



EX 10) (UFMG-MG) A figura representa um sistema constituído de água em

ebulição

Todas as seguintes afirmativas relacionadas à situação representada estão

corretas, exceto:

a) a vaporização é um processo endotérmico. 

b) as bolhas formadas no interior do líquido são constituídas de vapor d’água. 

c) o sistema apresenta água líquida em equilíbrio com vapor d’água. 

d) um grande número de moléculas está passando do estado líquido para o gasoso.

RESOLUÇÃO:  LETRA c.  O equilíbrio água líquida e vapor d’água é verificado 

em um sistema fechado e também na formação da bolha.



EX 11) Sabe-se que por osmose o solvente de uma

solução mais diluída atravessa uma membrana

semipermeável em direção da solução mais concentrada.

Sabe-se, também, que um peixe de água doce é

hipertônico em relação a água do rio e hipotônico a água

do mar. Se um peixe de água doce for colocado na água

do mar ele:

a) morre porque entra água do mar no seu corpo. 

b) morre porque sai água do seu corpo. 

c) morre porque entra sal no seu corpo. 

d) morre porque sai sal do seu corpo. 

e) sobrevive normalmente. 

RESOLUÇÃO:   LETRA  b



EX 12) Das soluções aquosas abaixo, qual terá a mesma

temperatura de ebulição que uma solução aquosa de

cloreto de sódio (NaCl) 0,1 mol/L?

a) sulfato de cobre (CuSO4) 0,2 mol/L. 

b) cloreto de cálcio (CaCl2) 0,1 mol/L. 

c) bicarbonato de sódio (NaHCO3) 0,3 mol/L. 

d) glicose (C6H12O6) 0,1 mol/L. 

e) iodeto de potássio (KI) 0,1 mol/L. 

RESOLUÇÃO:  LETRA  e

a) m.i = 0,2.2 = 0,4 b) m.i = 0,1.3 = 0,3  

c) m.i = 0,3.2 =0,6   d)m.i = 0,2.2 = 0,4  

e) m.i = 0,1.2 = 0,2



EX 13) (FGV) Considere clorofórmio, etanol e água, todos os 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.

RESOLUÇÃO: LETRA  b



EX 14) (ITA) Considere as seguintes afirmações relativas 

aos sistemas descritos abaixo, sob pressão de 1atm: 
I. A pressão de vapor de uma solução aquosa de glicose 0,1mol/L é menor do que a 

pressão de vapor de uma solução de cloreto de sódio 0,1mol/L a 25ºC. 

II.  A pressão de vapor do n-pentano é maior do que a pressão de vapor do n-

hexano a 25ºC. 

III.  A pressão de vapor de substâncias puras como: acetona, éter etílico, etanol e 

água, todas em ebulição, tem o mesmo valor. 

IV.  Quanto maior for a temperatura, maior será a pressão de vapor de uma 

substância. 

V.  Quanto maior for o volume de um líquido, maior será a sua pressão de vapor. 

Destas afirmações, estão CORRETAS: 

A) apenas I, II, III e IV. 

B) apenas I, II e V. 

C) apenas I, IV e V. 

D) apenas II, III e IV. 

E) apenas III, IV e V. 

RESOLUÇÃO: LETRA  D


