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LATIHAN SOAL WUJUD ZAT DAN PERUBAHANNYA

Mudah

1. Berikut ini termasuk fase fundamental suatu senyawa, kecuali ... .

(a) Padat

(b) Cair

(c) Gas

(d) Plasma

(e) Semuanya benar

2. Suatu zat dapat mengalami perubahan fase apabila ... .

(a) Menyerap energi

(b) Melepas energi

(c) Menyerap atau melepas energi

(d) Terjadi perubahan konsentrasi

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

3. Teori kinetik partikel umumnya meliputi perubahan antara fase berikut, kecuali ... .

(a) Padat

(b) Cair

(c) Gas

(d) Plasma

(e) Semuanya benar

4. Diketahui titik leleh air adalah 273 K. Hal ini berarti ... .

(a) Pada suhu 273 K seluruh molekul air dalam suatu sistem berubah dari fase padat menjadi cair

(b) Pada suhu 273 K sebagian molekul air dalam suatu sistem berubah dari fase padat menjadi cair

(c) Pada suhu 273 K molekul air dalam suatu sistem mulai berubah dari fase cair menjadi gas

(d) Pada suhu 273 K seluruh molekul air dalam suatu sistem berubah dari fase cair menjadi gas

(e) Pada suhu 273 K molekul air dalam suatu sistem mulai berubah dari fase padat menjadi gas

5. Diketahui titik didih air pada 373 K. Berikut ini fenomena yang dapat terjadi pada titik itu ... .

(a) Pada pemanasan, molekul air akan muilai berubah dari fase cair menjadi gas

(b) Pada pendinginan, molekul air akan mulai berubah dari fase gas menjadi cair

(c) Tanpa pemanasan maupun pendinginan molekul air akan menguap karena prinsip tekanan uap

(d) A dan B benar

(e) A, B, C benar
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Sedang

1. Suatu zat X mempunyai wujud yang sama dengan bromin pada suhu kamar. Titik leleh zat X yang
memungkinkan adalah ... .

(a) 30◦C

(b) 100◦C

(c) 105◦C

(d) 27◦C

(e) −8◦C

2. Besarnya derajat ionisasi mempengaruhi perubahan suatu ... menjadi ... .

(a) Gas; Plasma

(b) Plasma; Gas

(c) Cairan; Gas

(d) Padatan; Gas

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

3. Berikut ini contoh zat pada fase plasma yang dapat kita amati pada kehidupan sehari-hari.

(a) Kabut

(b) Awan

(c) Embun

(d) Lampu neon

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

4. Proses perubahan zat dari fase padat menjadi gas dapat berlangsung karena ... .

(a) Memiliki tekanan sebesar tekanan uapnya

(b) Permukaan padatan memiliki gaya intermolekul yang kuat dengan lapisan di bawahnya

(c) Partikel zat tersebut memiliki energi yang cukup untuk terlepas seluruhnya dari susunan antar partikel
yang rapat

(d) Partikel permukaan zat tersebut memiliki energi yang cukup untuk terlepas dari padatannya

(e) Zat tersebut menyerap cukup energi untuk berubah menjadi fase cair kemudian gas

5. Diketahui bahwa titik leleh sulfur dioksida adalah 201 K dan titik didihnya 263 K. Pada suhu dimanakah ia
akan berwujud cair?

(a) −76◦C

(b) −60◦C

(c) −10◦C

(d) 0◦C

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

Sukar

1. Perhatikan tabel berikut ini.
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Titik leleh / ◦C Titik didih / ◦C

A -114 36

B 36 120

C -188 -40

D 16 119

E 300 585

F 800 1470

Ada berapa zat akan meleleh jika disimpan dalam lemari es bersuhu 4◦C?

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 4

(e) 5

2. Manakah diantara pernyataan berikut yang paling tepat?

(a) Pada proses pendidihan partikel melepaskan energi

(b) Setelah pembekuan partikel bergerak lebih cepat

(c) Penguapan dapat terjadi pada suhu berapapun

(d) Setelah pembekuan partikel tidak dapat bergerak, berotasi dan bervibrasi sama sekali

(e) Penguapan hanya terjadi pada suhu dibawah titik didih

3. Seorang siswa di London memanaskan naftalena, suatu senyawa organik yang dikenal juga sebagai kapur
barus, dan didapatkan kurva berikut:

Titik manakah dimana seluruh naftalen telah mencair?

(a) A

(b) B

(c) C

(d) D

(e) B hingga C
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4. Sesuai dengan kurva berikut pada titik/rentang manakah naftalena dapat menguap?

(a) A hingga B

(b) B hingga C

(c) B hingga D

(d) C hingga D

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

5. Berikut ini pernyataan yang kurang tepat adalah ... .

(a) Suatu gas tidak memiliki bentuk yang pasti

(b) Suatu gas tidak memiliki volume yang pasti

(c) Suatu cairan dapat diubah menjadi gas dengan pemanasan atau dengan menurunkan tekanannya pada
suhu yang tetap

(d) Gas dibawah titik kritisnya (uap) dapat diubah menjadi cairan dengan kompresi (peningkatan tekanan)
tanpa pendinginan

(e) Uap dapat berada pada kesetimbangan dengan cairan dimana tekanan gas lebih rendah dari tekanan
uap cairan
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