


Sob pressão normal (ao nível do mar), a água entra em ebulição à 
temperatura de 100 ºC. Tendo por base essa informação, um garoto 
residente em uma cidade litorânea fez a seguinte experiência: 

 
 Colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão 

de sua casa. 
 Quando a água começou a ferver, encostou cuidadosamente a 

extremidade mais estreita de uma seringa de injeção, desprovida de 
agulha, na superfície do líquido e, erguendo o êmbolo da seringa, 
aspirou certa quantidade de água para seu interior, tapando-a em 
seguida. 

 Verificando após alguns instantes que a água da seringa havia parado 
de ferver, ele ergueu o êmbolo da seringa, constatando, intrigado, 
que a água voltou a ferver após um pequeno deslocamento do 
êmbolo. 

 
Considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver porque esse 
deslocamento 

 
a) permite a entrada de calor do ambiente externo para o interior da 

seringa. 
b) provoca, por atrito, um aquecimento da água contida na seringa. 
c) produz um aumento de volume que aumenta o ponto de ebulição da 

água. 
d) proporciona uma queda de pressão no interior da seringa que diminui 

o ponto de ebulição da água. 
e) possibilita uma diminuição da densidade da água que facilita sua 

ebulição. 
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Alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de osmose reversa 
para obtenção de água potável a partir da água salgada. Nesse método, 
utiliza-se um recipiente contendo dois compartimentos separados por uma 
membrana semipermeável: em um deles coloca-se água salgada e no 
outro recolhe-se a água potável. A aplicação de pressão mecânica no 
sistema faz a água fluir de um compartimento para o outro. O movimento 
das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão 
osmótica e pela pressão mecânica aplicada. 

 
Para que ocorra esse processo é necessário que as resultantes das 
pressões osmótica e mecânica apresentem 

 
a) mesmo sentido e mesma intensidade. 
b) sentidos opostos e mesma intensidade. 
c) sentidos opostos e maior intensidade da pressão osmótica. 
d) mesmo sentido e maior intensidade da pressão osmótica. 
e) sentidos opostos e maior intensidade da pressão mecânica. 
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Uma das estratégias para conservação de alimentos é o salgamento, 
adição de cloreto de sódio (NaCl), historicamente utilizado por tropeiros, 
vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe. 

 
O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com 
essa técnica? 

 
a) O sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior. 
b) O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas. 
c) A adição de sal altera as propriedades de suas membranas 

plasmáticas. 
d) Os íons Na+ e Cl– provenientes da dissociação do sal entram livremente 

nelas. 
e) A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída 

de água de dentro delas. 
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A escassez de água doce é um problema ambiental. A dessalinização 
da água do mar, feita por meio de destilação, é uma alternativa para 
minimizar esse problema. 

 
Considerando os componentes da mistura, o princípio desse método é a 
diferença entre 

 
a) suas velocidades de sedimentação. 
b) seus pontos de ebulição. 
c) seus pontos de fusão. 
d) suas solubilidades. 
e) suas densidades. 
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A horticultura tem sido recomendada para a agricultura familiar, porém 
as perdas são grandes devido à escassez de processos compatíveis para 
conservar frutas e hortaliças. O processo, denominado desidratação 
osmótica, tem se mostrado uma alternativa importante nesse sentido, pois 
origina produtos com boas condições de armazenamento e qualidade 
semelhante à matéria-prima. 
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Esse processo para conservar os alimentos remove a água por 
 

a) aumento do ponto de ebulição do solvente. 
b) passagem do soluto através de uma membrana semipermeável. 
c) utilização de solutos voláteis, que facilitam a evaporação do solvente. 
d) aumento da volatilidade do solvente pela adição de solutos ao 

produto. 



e) pressão gerada pela diferença de concentração entre o produto e a 
solução. 
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Bebidas podem ser refrigeradas de modo mais rápido utilizando-se 
caixas de isopor contendo gelo e um pouco de sal grosso comercial. 
Nesse processo ocorre o derretimento do gelo com consequente 
formação de líquido e resfriamento das bebidas. Uma interpretação 
equivocada, baseada no senso comum, relaciona esse efeito à grande 
capacidade do sal grosso de remover calor do gelo. 

 
Do ponto de vista científico, o resfriamento rápido ocorre em razão da 

 
a) variação da solubilidade do sal. 
b) alteração da polaridade da água. 
c) elevação da densidade do líquido. 
d) modificação da viscosidade do líquido. 
e) diminuição da temperatura de fusão do líquido. 

 
GABARITO 
 

1) B 
2) E 
3) D 
4) E 
5) E 
6) B 
7) E 
8) E 


