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Lista de exercícios - Bloco 2 - Aula 9 - Coloides 
 
1. (Enem PPL 2015)  A obtenção de sistemas coloidais estáveis depende das interações entre as 
partículas dispersas e o meio onde se encontram. Em um sistema coloidal aquoso, cujas partículas são 
hidrofílicas, a adição de um solvente orgânico miscível em água, como etanol, desestabiliza o coloide, 
podendo ocorrer a agregação das partículas preliminarmente dispersas. 
 
A desestabilização provocada pelo etanol ocorre porque  
a) a polaridade da água no sistema coloidal é reduzida.    
b) as cargas superficiais das partículas coloidais são diminuídas.    
c) as camadas de solvatação de água nas partículas são diminuídas.    
d) o processo de miscibilidade da água e do solvente libera calor para o meio.    
e) a intensidade dos movimentos brownianos das partículas coloidais é reduzida.    
   
2. (Uel 2012)  A força e a exuberância das cores douradas do amanhecer desempenham um papel 
fundamental na produção de diversos significados culturais e científicos. Enquanto as atenções se voltam 
para as cores, um coadjuvante exerce um papel fundamental nesse espetáculo. Trata-se de um sistema 
coloidal formado por partículas presentes na atmosfera terrestre, que atuam no fenômeno de 
espalhamento da luz do Sol. Com base no enunciado e nos conhecimentos acerca de coloides, considere 
as afirmativas a seguir. 
 
I. São uma mistura com partículas que variam de 1 a 1000 nm. 
II. Trata-se de um sistema emulsificante. 
III. Consistem em um sistema do tipo aerossol sólido. 
IV. Formam uma mistura homogênea monodispersa. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
3. (Cesgranrio 2010)  O colágeno é a proteína mais abundante no corpo humano, fazendo parte da 
composição de órgãos e tecidos de sustentação. Apesar de não ser comestível, seu aquecimento em água 
produz uma mistura de outras proteínas comestíveis, denominadas gelatinas. Essas proteínas possuem 
diâmetros médios entre 1,0 nm e 1.000 nm e, quando em solução aquosa, formam sistemas 
caracterizados como  
a) soluções verdadeiras.    
b) dispersantes.    
c) coagulantes.    
d) homogêneos.    
e) coloides.    
   
4. (Unicamp 2005)  Hoje em dia, com o rádio, o computador e o telefone celular, a comunicação entre 
pessoas à distância é algo quase que "banalizado". No entanto, nem sempre foi assim. Por exemplo, 
algumas tribos de índios norteamericanas utilizavam códigos com fumaça produzida pela queima de 
madeira para se comunicarem à distância. A fumaça é visível devido à dispersão da luz que sobre ela 
incide. 
 
a) Considerando que a fumaça seja constituída pelo conjunto de substâncias emitidas no processo de 
queima da madeira, quantos "estados da matéria" ali comparecem? Justifique. 
 
b) Pesar a fumaça é difícil, porém, "para se determinar a massa de fumaça formada na queima de uma 
certa quantidade de madeira, basta subtrair a massa de cinzas da massa inicial de madeira". Você 
concorda com a afirmação que está entre aspas? Responda sim ou não e justifique.  
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5. (Ita 2002)  Considere os sistemas apresentados a seguir: 
 
I. Creme de leite. 
II. Maionese comercial. 
III. Óleo de soja. 
IV. Gasolina. 
V. Poliestireno expandido. 
 
Destes, são classificados como sistemas coloidais  
a) apenas I e II.    
b) apenas I, II e III.    
c) apenas II e V.    
d) apenas I, II e V.    
e) apenas III e IV.    
   
6. (Fuvest 2001)  Azeite e vinagre, quando misturados, separam-se logo em duas camadas. Porém, 
adicionando-se gema de ovo e agitando-se a mistura, obtém-se a maionese, que é uma dispersão 
coloidal. Nesse caso, a gema de ovo atua como um agente  
a) emulsificador.    
b) hidrolisante.    
c) oxidante.    
d) redutor.    
e) catalisador.    
 


