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1-(PUC-Minas) Na figura a seguir, está representada o diagrama de fases de uma substancia pura: Nesse diagrama, a 

transformação denominada sublimação está corretamente representada pela  seta : 

   

a) 1         b) 2    c) 3        d)  4       e)  6 

 

 

        

 

2-( UFSC) O diagrama de fases abaixo corresponde ao fluoreto de uranio VI, UF6, formado em uma das etapas do 

processo do mineral de U3O8 (chamado de Yellowcake) para o enriquecimento de urânio: A partir do diagrama 

apresentado pode-se determinar que o ponto de ebulição do UF6 a 10 atm.  é : 

a) 1450C        

b) 1800C       

 c) 1400C   

  d) 1000C  

 e) 750C 

 

 

3-(UFSC) As propriedades das soluções que dependem do solvente e da concentração do soluto são denominadas 

propriedades coligativas. O gráfico a seguir representa as variações de pressão de vapor e temperatura de fusão e 
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ebulição causadas pela adição de um soluto não volátil à água. As curvas referentes à pressão de vapor do éter etílico 

e do etanol estão representadas no gráfico a seguir. De acordo com as informações responda. A linha continua e tracejada 

referem – se à pura e à solução, respectivamente. Analisando – se o referido gráfico, conclui – se que as variações em 

I, II, e III representam, respectivamente, as propriedades relacionadas a ; 

 

a) tonoscoia ,crioscopia e ebulioscopia         

 b)  ebulioscopia, crioscoipa e tonoscopia     

c) crioscopia, e bulioscopia e tonoscopia      

d) tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia  

e) Todas as alternastivas 

 

4-(PUCSP) A uma solução  de cloreto de sódio  foi adicionado um cristal desse sal e verificou – se que não se dissolveu 

,provocando ,ainda, a formação de um precipitado .Pode-se inferir que a solução original era:  

a)estável     b) diluída             c) saturada         d) concentrada        e) supersaturada 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

5-( UEG-GO)   Há diferentes maneiras de denominar a passagem do estado liquido para o gasoso, pois a vaporização 

pode ocorrer com velocidades diferentes dependendo da quantidade de energia térmica envolvida. Explique a diferença 

entre evaporação e ebulição e de um exemplo.  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

6-(UNCAMP-SP) Em um salão de beleza é comum a utilização de removedores de esmalte. Existe uma série de 

removedores disponíveis no mercado, os principais são: acetonas acetato de etila e óleos; entre elés, a acetona evapora 

mais rapidamente. Que propriedade está relacionada a essa característica da acetona  
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_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

7-( UFRGS-RS) Ao preparar uma massa, é comum a adição do sal de cozinha á água fervente. Explique o que ocorre 

com a temperatura de ebulição da água após a adição do sal. 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

8-(UFRGS-RS) Um estudante analisou três soluções aquosas de cloreto de sódio, adicionando 0,5g deste  mesmo sal 

em cada uma delas. Após deixar as soluções em repouso em recipientes fechados, ele observou a eventual presença de 

precipitado e filtrou as soluções, obtendo as massas de precipitado mostradas no quadro abaixo.  

 

Solução Precipitado 

1 Nenhum 

2 0,5g 

3 0,8g 

 

O estudante concluiu que as soluções originais 1,2 e 3 eram, respectivamente, 

a) não saturada, não saturada e saturada  

b) não saturada ,saturada  e supersaturada 

c) saturada, não saturada e saturada  

d)saturada ,saturada e supersaturada 

e) supersaturada, supersaturada e saturada 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

9-( UEG-GO) Uma solução foi preparada a 30°C pela dissolução de 80g de um sal inorgânico   hipotético em 180g 

de água .A solubilidade dessa substancia se modifica com a variação da temperatura conforme a tabela a seguir. 
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Temperatura ( °C) Solubilidade (g/100g de água) 

20 32 

30 46 

Se a solução for resfriada para 20°C, a massa, em gramas do sal que irá precipitar será igual a  

a) 48            b)  28,0             c)  22,4             d)13,8      e)  12,7 

  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
10-( PUC-RS) O gráfico representa o efeito crioscópico observado pela adição de quantidades gradativas de cloreto 

de sódio à água, o que pode ter várias finalidades, como, por exemplo, auxiliar na fabricação de sorvete. 

 

 

 

 

 

 

 

Com base no gráfico e nos conceitos das propriedades coligativas, é correto afirmar que  

a) a adição de cloreto de sódio eleva a pressão de vapor da água. 

 b) a adição de 15g de NaC para cada 100g de solução provoca um abaixamento de cerca de 11ºC na temperatura 

de congelamento.  

c) a solução passa a fundir em torno de 8°C com a adição de 10g de NaC em 100g de solução.  

d) é necessária uma temperatura abaixo de –15°C para congelar a solução formada por 10,0kg de água e 1,0kg de sal 

de cozinha.  

e) é possível baixar a pressão osmótica de 0,5L de solução de NaCl, pela adição de mais 50g de NaCl(s). 

 

A grande tristeza dos rios é não poderem levar a tua imagem... 

Mario Quintana 
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1) Seja a sequência definida por an =-3 + 5n, n ϵ N*. Determine a2 

 

2) Quais sequências representam progressões aritméticas? 

 

a) (21,25,29,33,37,...) 

b) (0,-7,7,-14,14,...) 

c) (-8,0,8,16,24,32,...) 

d) (-30,36,-41,-45,...) 

e) (1/3,2/3,1,4/3,5/3,2,...) 

 

3) Determine a razão de cada P.A. e classifique em crescente, decrescente ou constante: 
a) (-40,-34,-28,-22,-16,...) 
b) (1/3,1,5/3,7/3,3,...) 
c) (38,35,32,29,26,...) 

 

4) Em relação à P.A., (52,44,36,28,...), determine: 
a) seu décimo oitavo termo 

b) a19   +    a25 

 

5) Calcule a soma dos dez primeiros termos da P.A. (38,42,46,...) 
 

6) Determine a soma dos vinte primeiros termos da sequência dos números naturais pares. 
 

7) Escreva uma P.A de cinco termos em que a1 =7 e a razão é r = 4. 
 

8) Insira 7 meios aritméticos entre 20 e 68. 
 

9) Calcule a soma dos trinta primeiros termos da P.A. (4,10,...). 
 

10) Determine a razão das progressões geométricas:                                                             
a)(4,12,36,108,...) 
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b)(-3,-15,-75,-375,...) 

 

c)(2,11,1/2,1/4,1/8,...) 

 

d)(2,-8,32,-128,512,...) 

 

e)(-1000,-100,-10,-1,...) 

 

f)(-4,-4,-4,-4,-4,...) 

 

11) Escreva uma P.G. de cinco termos onde a1=-5 e q=2. 
 

12) Calcule a soma dos seis primeiros termos da P.G.(2,8,...).  
 

13) Calcule a soma dos seis primeiros termos da P.G.(-2,4,-8,...).    
 

14) Calcular a soma dos termos da P.G. infinita (1/2, 1/4, 1/8,....). 
 

15) Escreva três números em P.G. cujo produto seja 216 e a soma dos dois primeiros termos 
seja 9. 
 

16) (PUC) O primeiro termo de uma progressão geométrica infinita é 3, e sua soma é 3,333... 
A razão dessa progressão é: 

a)-3       b)-1/3        c)1/3       d)-1/10         e) 1/10  

 

17) (FEI) A sequência (3/8, a,...) é uma P.G..O oitavo termo desta P.G. é igual a 48. Então o 
valor de a é: 
a)2         b)3/4         c)3         d) -3/4           e)-2        
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Lee los textos y contesta a las preguntas:  

 

REALIZAR AS LIÇÕES DO LIVRO: ATIVIDADES CAPÍTULO 2 E 3. 
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