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Sugestão: quando cabível, faça a análise dimensional nasnas principais equações utilizadas. 

1a Questão :  Para o ciclohexano, a temperatura normal de fusão é 6,47 oC  e seu calor de
fusão é 31.3 J/g. Determine o ponto de congelamento de uma solução de 226 mg de pentano
dissolvidos em 16,46 g de ciclohexano. Explicite todas as suposições feitas.

2a Questão :  Seja W a porcentagem em massa de maltose dissovida em água. Os seguintes
valores de abaixamento da temperatura de fusão em função da concentração:

W 3,00 6,00 9,00 12,00

Tf/°C -0,169 -0,352 -0,550 -0,765
A partir disto, determine a massa molar da maltose

3a Questão : A pressão osmótica de uma solução aquosa de serina bovina cuja concentração
é 0,0200 g cm-3 é igual a 6,10 Torr. Estime a massa molar da proteína e explique porque este
resultado é simplesmente uma estimativa.

4a Questão : A pressão de vapor do benzeno é 53,3 kPa a 60.6°C mas, ela cai para 51,5 kPa
quando 19,0 g de um composto orgânico não-volatil é dissolvido em 500 g deste solvente.
Calcule a massa molar deste composto desconhecido.

5a Questão : A massa molar de uma enzima foi determinada por osmometria em água, a
20,0 oC. Os seguintes dados foram obtidos:

c/(mg cm-3) 3,221 4,618 5,112 6,722

h/cm 5,746 8,238 9,119 11,990

Determine a massa molar da enzima.

6a Questão : As substâncias A e B são líquidos volatéis onde PA
* = 300 Torr, PB

*  = 250 Torr,
and KB  = 200 Torr (concentrações expressas como fração em mol). Quando xA = 0,90, bB =
2,22  mol  kg-1,  PA =  250  Torr  e  KB =  25  Torr.  A  partir  disto,  calcule  as  atividades  e
coeficientes de atividade de A e B. Use a Lei de Raoult como base para o espécie A e a Lei
de Henry (ambos em fração em mol e molalidade) para B.

7a Questão : Os volumes molares parciais da propanona e do triclorometano em uma mistura
na qual xCHCl3 = 0.4693 são iguais a, respectivamente,  74,166 cm3 mol-1 e 80,235 cm3 mol-1.
Calcule a densidade desta mistura.

8a Questão  : Determine  a  densidade  de  uma  mistura  etanol + água  cuja  composição  é
50,0 % (m/m).
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