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LISTA 08 
Propriedades Físicas (PE e PF) 

Questão 01 - (UEG GO)     

O conhecimento da estrutura química dos compostos orgânicos a seguir 

permite uma análise da natureza de suas interações intermoleculares e, 

se os valores de suas massas moleculares forem próximos, podem-se 

comparar suas propriedades físicas relativas. 

 
Qual desses compostos orgânicos apresenta a menor temperatura de 

ebulição?  

a) 1  

b) 3  

c) 2  

d) 5  

e) 4 

 

Questão 02 - (UEG GO)     

Isômeros são compostos com a mesma composição química, mas 

diferentes estruturas. Essas diferenças provocam alterações 

significativas nas propriedades químicas e físicas desses compostos. As 

figuras a seguir representam três isômeros do pentano (C5H12). 

 

 
 

Sabendo-se que a temperatura de ebulição depende da intensidade das 

forças intermoleculares, a qual depende da geometria molecular, a 

ordem crescente de temperatura de ebulição dos três isômeros do 

pentano apresentados é, respectivamente:  

a) I, III e II  

b) III, II e I  

c) I, II e III  

d) II, I e III  

e) II, III e I 

 

Questão 03 - (UEM PR)     

O quadro a seguir apresenta algumas propriedades físicas dos 

compostos I, II, III e IV. Sabendo que esses compostos são 2- 

metilbutano, triclorometano, n-butilamina e propanona, não 

necessariamente nessa ordem, assinale o que for correto. 

 
01. A 1atm de pressão, todos os compostos são líquidos a 25 ºC 

e gases a 80 ºC. 

02. O triclorometano é o composto I, pois é mais denso que a 

água devido à presença dos átomos de cloro. 

04. A butilamina é o composto II, pois realiza interações 

intermoleculares do tipo ligações de hidrogênio, portanto 

tem o maior ponto de ebulição entre os compostos. 

08. A propanona é o composto IV, pois realiza interações 

intermoleculares fracas, do tipo van der Waals, portanto tem 

o menor ponto de ebulição entre os compostos. 

16. Pelo menos dois compostos são miscíveis em água, pois 

podem estabelecer ligações de hidrogênio com as moléculas 

de água. 

 

Questão 04 - (ITA SP)     

Sejam feitas estas afirmações a respeito do ponto de ebulição de 

substâncias à pressão atmosférica: 

I. O ponto de ebulição do 2-propanol é maior que o da 

propanona. 

II. O ponto de ebulição do cis-but-2-eno é maior que o do trans-

but-2-eno. 

III. O ponto de ebulição do fluorometano é maior que o da 

metilamina. 

IV. O ponto de ebulição do 2-metilbutano é maior que o do 2,2-

dimetilpropano. 

Das afirmações acima, está(ão) CORRETA(S) 

a) apenas I, II e IV. 

b) apenas I e III. 

c) apenas II e IV. 

d) apenas III. 

e) todas. 

 

Questão 05 - (FAMERP SP)     

Umectantes são substâncias que apresentam grande afinidade por 

moléculas de água e, por isso, têm a propriedade de manter a umidade 

dos materiais, sendo adicionados a bolos, bolachas, panetones e outros 

alimentos. A tabela a seguir apresenta algumas substâncias utilizadas na 

preparação de alimentos. 

 
A substância presente na tabela que possui composição adequada 

para atuar como umectante é 

a) a glicerina. 

b) o cloreto de sódio. 

c) o benzoato de sódio. 

d) o bicarbonato de sódio. 

e) o acetato de etila. 
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Questão 06 - (FGV SP)     

Considere as substâncias e seus dados apresentados na tabela a seguir. 

 
Em um experimento em laboratório de pesquisa, cinco amostras puras, 

sendo uma de cada substância da tabela, são mantidas separadamente 

em recipientes selados adequadamente a 90 ºC a 1 atm. Quando a 

temperatura dessas amostras é alterada para 25 ºC, são estabelecidas 

interações intermoleculares.São estabelecidas ligações de hidrogênio na 

amostra da substância 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) IV. 

e) V. 

 

Questão 07 - (IBMEC SP Insper)     

O propranolol é o princípio ativo de medicamentos amplamente 

prescritos para doenças cardiológicas. Seu ponto de fusão é 96 ºC, sendo 

solúvel em etanol (C2H5OH) e pouco solúvel em água. 

 
(Arlan de A. Gonsalves. Quim. Nova, vol. 36, no 8, 2013. Adaptado.) 

Assinale a alternativa que apresenta: a principal interação intermolecular 

existente entre o solvente etanol e o grupo funcional nitrogenado da 

estrutura do propranolol; e os nomes das três funções orgânicas 

características dos grupos funcionais presentes no propranolol. 

a) Ligação de hidrogênio; éter, álcool e amina. 

b) Interação de London; éster, álcool e amina. 

c) Interação de London; éter, álcool e amida. 

d) Interação de London; éter, cetona e amida. 

e) Ligação de hidrogênio; éster, álcool e amida. 

 

Questão 08 - (UCB DF)     

Determinado estudante de medicina, ao estudar a influência da estrutura 

molecular dos compostos nas propriedades deles, deparou-se com as 

estruturas A e B. 

 
 

O estudante concluiu que a mudança da posição do cloro em 

relação à posição da hidroxila, no anel com seis carbonos, faz com 

que os próprios pontos de fusão sejam diferentes, assim como 

algumas das respectivas propriedades químicas. Com relação a 

essas estruturas e à química envolvida nos compostos de carbono, 

assinale a alternativa correta. 

a) O o-clorofenol tem ponto de fusão maior que o p-clorofenol. 

b) As interações intermoleculares em um líquido, constituído 

somente por moléculas de A, são estritamente formadas por 

interações entre dipolos induzidos. 

c) A substância A é inerte em água, mas a substância B é 

altamente reativa, comportando-se como um ácido. 

d) Com os substituintes Cl e OH, o anel carbônico não se 

comporta mais como um anel aromático. 

e) As substâncias A e B podem ser classificadas como bases de 

Arrhenius. 

 

Questão 09 - (FCM MG)     

As ligações fortes e as interações intermoleculares predominantes no 

tetracloreto de carbono (CCl4) líquido são, respectivamente: 

a) covalentes apolares e dipolos permanentes 

b) covalentes polares e dipolos permanentes 

c) covalentes apolares e dipolos induzidos 

d) covalentes polares e dipolos induzidos 

 

Questão 10 - (UNIME BA)     

Os flavorizantes, aditivos responsáveis por conferir sabor e odor a 

alimentos, pertencem principalmente às classes dos ésteres, a exemplo 

do butanoato de etila, que possui sabor e odor característicos do abacaxi. 

 
Com base nessas informações e nos conhecimentos sobre funções 

orgânicas, é correto afirmar: 

01) Odor e sabor são propriedades funcionais dos ésteres. 

02) O butanoato de etila é sólido à temperatura ambiente. 

03) Os vapores de butanoato de etila se difundem no ar mais 

rapidamente que os do etanoato de metila, a 60 ºC. 

04) O metanoato de etila possui maior pressão de vapor do que o 

etanoato de metila, nas mesmas condições. 

05) O grupo funcional característico dos ésteres é representado 

pela estrutura . 

 

Questão 11 - (PUC SP)     

As propriedades das substâncias moleculares estão relacionadas com o 

tamanho da molécula e a intensidade das interações intermoleculares. 

Considere as substâncias a seguir, e suas respectivas massas molares. 

 
CH3–CH2–CH2–CH2–CH3 

pentano 

CH3–CH2–CH2–CH2–OH 

butan-1-ol 

 

CH3

C CH3CH3

CH3

dimetilpropano

  CH3 CH2 C CH3

O

butanona
  

CH3 CH2 C

O

OH

ácido propanoico
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A alternativa que melhor associa as temperaturas de ebulição 

(Teb) com as substâncias é 

 
 

Questão 12 - (UEG GO)     

A natureza das interações moleculares de reagentes e produtos de uma 

reação química pode ser compreendida através da análise de estruturas 

químicas. Um exemplo é a reação de redução de cetonas, cuja equação 

química está representada a seguir. 

 
Nas espécies químicas envolvidas na reação, interações intermoleculares 

do tipo dipolo induzido ocorrem predominantemente na(s) molécula(s) 

de 

a) isopropanol. 

b) propanona. 

c) hidrogênio. 

d) propanona e hidrogênio. 

e) hidrogênio e isopropanol. 

 

Questão 13 - (Fac. Israelita de C. da Saúde Albert Einstein SP)     

As substâncias pentano, butan-1-ol, butanona e ácido propanoico 

apresentam massas molares semelhantes, mas temperaturas de ebulição 

bem distintas devido às suas interações intermoleculares.Assinale a 

alternativa que relaciona as substâncias com suas respectivas 

temperaturas de ebulição. 

 
 

Questão 14 - (UEG GO)     

A característica que os átomos de carbono possuem de ligar-se entre si 

leva a uma formação de grande variedade de moléculas orgânicas com 

diferentes cadeias carbônicas, o que influencia diretamente suas 

propriedades físicas.Dentre os isômeros da molécula do heptano, aquele 

que apresentará a menor temperatura de ebulição é o 

a) 2-metilhexano 

b) 2,2-dimetilpentano 

c) 2,3-dimetilpentano 

d) 2,2,3-trimetilbutano 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 15     

A globalização tem contribuído para os avanços científicos e 

tecnológicos por propiciar um grande intercâmbio entre cientistas de 

diferentes países. Por exemplo, esforços conjuntos de fabricantes de 

aeronaves e companhias aéreas de vários países têm permitido o 

desenvolvimento do bioquerosene por meio do tratamento de óleos 

vegetais, conforme ilustrado no esquema abaixo, em que R corresponde 

a um radical hidrocarbônico. No processo, os triglicerídeos constituintes 

do óleo vegetal são craqueados e o intermediário 1 formado é 

posteriormente convertido a alcano por meio de dois diferentes 

caminhos; como produto da reação, é gerada uma mistura de alcanos 

lineares e ramificados com diferentes massas molares. 

 

 
 

Questão 15 - (ESCS DF)     

Com relação à mistura de alcanos obtidas a partir do referido 

tratamento, é correto afirmar que, para os compostos lineares, quanto 

maior for a massa molar, 

a) menor será o ponto de fusão; além disso, um composto 

linear apresenta maior ponto de fusão que seus isômeros 

ramificados. 

b) maior será o ponto de fusão; além disso, um composto 

ramificado apresenta maior ponto de fusão que seu isômero 

linear. 

c) menor será o ponto de fusão; além disso, um composto 

ramificado apresenta maior ponto de fusão que seu isômero 

linear. 

d) maior será o ponto de fusão; além disso, um composto linear 

apresenta maior ponto de fusão que seus isômeros 

ramificados. 

 

Questão 16 - (UniCESUMAR PR)     

Considere os pares de moléculas representados abaixo: 

 
Assinale a alternativa que apresenta as substâncias de maior temperatura 

de ebulição de cada par. 

 

 

Questão 17 - (FGV SP)     

O segmento empresarial de lavanderias no Brasil tem tido um grande 

crescimento nas últimas décadas. Dentre os solventes mais empregados 

nas lavanderias industriais, destacam- se as isoparafinas, I, e o 

pentano
metila
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propano dimetil
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 ácido
butanaletanol)c
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tetracloroetileno, II, conhecido comercialmente como percloro. Um 

produto amplamente empregado no setor de lavanderia hospitalar é 

representado na estrutura III. 

(http://www.freedom.inf.br/revista/hc18/household.asp 

http://www.ccih.med.br/Caderno%20E.pdf. Adaptado) 

I.

  

II.

  

III.

  
Considerando cada uma das substâncias separadamente, as principais 

forças intermoleculares que ocorrem em I, II e III são, correta e 

respectivamente: 

a) dipolo – dipolo, dipolo induzido – dipolo induzido, dipolo – 

dipolo. 

b) dipolo – dipolo; dipolo – dipolo; ligação de hidrogênio. 

c) dipolo induzido – dipolo induzido; dipolo induzido – dipolo 

induzido; ligação de hidrogênio. 

d) ligação de hidrogênio; dipolo induzido – dipolo induzido; 

dipolo induzido – dipolo induzido. 

e) ligação de hidrogênio; dipolo – dipolo; ligação de 

hidrogênio. 

 

Questão 18 - (Univag MT)     

O butan-1-tiol, também conhecido como butilmercaptana, é um gás de 

odor muito desagradável, sendo utilizado como odorizador do gás de 

cozinha. Apesar de o enxofre ter maior massa que o oxigênio, o butan-1-

tiol é um gás, enquanto que o butan-1-ol é um líquido. 

 
Os diferentes estados físicos do butan-1-ol e do butan-1-tiol ocorrem 

devido 

a) à maior pressão de vapor do enxofre elementar em relação 

ao oxigênio elementar. 

b) à maior intensidade das ligações intermoleculares do butan-

1-ol em comparação com o butan-1-tiol. 

c) à diferença na geometria molecular provocada pela presença 

dos heteroátomos O e S nas respectivas cadeias. 

d) ao fato de o butan-1-ol ser iônico, enquanto que o butan-1-

tiol é molecular. 

e) à maior densidade do butan-1-tiol em relação ao butan-1-ol. 

 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 19     

A quitosana é um produto de baixo custo, renovável e biodegradável, de 

grande importância econômica e ambiental. Por se tratar de um 

polímero natural biodegradável extremamente abundante e atóxico, a 

quitosana tem sido proposta como um material potencialmente atraente 

para usos diversos. Na área biomédica, é utilizada nas suturas 

cirúrgicas, implantes dentários, reconstituição óssea, entre outros usos. 

 

 
(http://dema.ufcg.edu.br. Adaptado.) 

 

Questão 19 - (Universidade Municipal de São Caetano do Sul SP)     

A principal interação dos grupos –NH2 da estrutura da quitosana com 

moléculas de água se dá por 

a) dipolo induzido. 

b) íon-íon. 

c) ligações de hidrogênio. 

d) dipolo-dipolo. 

e) íon-dipolo. 

 

Questão 20 - (Unimontes MG)     

Considere as estruturas orgânicas a seguir: 

 
Em relação a essas espécies, é CORRETO afirmar que 

a) III é a substância que apresenta maior polaridade. 

b) I apresenta maior volatilidade em relação a II. 

c) IV apresenta interações de hidrogênio entre suas moléculas. 

d) II é mais solúvel em água em relação à substância III. 

 

Questão 21 - (UFTM MG)  Compostos orgânicos contendo halogênios, 

oxigênio ou nitrogênio podem ser produzidos a partir de 

hidrocarbonetos, e são empregados em processos industriais como 

matéria-prima ou solventes. Considerando os compostos, em estado 

líquido, 

I.  

II.  

III. , 

 

as principais interações intermoleculares que ocorrem em cada um 

deles são, respectivamente, 

 

a) dipolo-dipolo; ligação de hidrogênio; dipolo-dipolo. 

b) dipolo-dipolo; dipolo-dipolo; ligação de hidrogênio. 

c) ligação de hidrogênio; dipolo-dipolo; dipolo-dipolo. 

d) ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio. 

e) ligação de hidrogênio, ligação de hidrogênio, dipolodipolo. 

 

GABARITO:   

1) Gab: B 2) Gab: B 3) Gab: 23 4) Gab: A 

5) Gab: A 6) Gab: C 7) Gab: A 8) Gab: A 

9) Gab: D 10) Gab: 04 11) Gab: A 12) Gab: C 

13) Gab: D 14) Gab: D 15) Gab: D 16) Gab: C 

17) Gab: C 18) Gab: B 19) Gab: C 20) Gab: A 

21) Gab: B 
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