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LISTA 09 
Propriedades Físicas (Solubilidade) 

Questão 01 - (FUVEST SP)     

Em Xangai, uma loja especializada em café oferece uma 

opção diferente para adoçar a bebida. A chamada sweet 

little rain consiste em uma xícara de café sobre a qual é 

pendurado um algodão‐doce, material rico em sacarose, 

o que passa a impressão de existir uma nuvem pairando 

sobre o café, conforme ilustrado na imagem. 

 
Disponível em https://www.boredpanda.com/. 

 

O café quente é então adicionado na xícara e, passado 

um tempo, gotículas começam a pingar sobre a bebida, 

simulando uma chuva doce e reconfortante. A adição de 

café quente inicia o processo descrito, pois 

 

a) a temperatura do café é suficiente para liquefazer a 

sacarose do algodão-doce, fazendo com que este 

goteje na forma de sacarose líquida. 

b) o vapor de água que sai do café quente irá 

condensar na superfície do algodão-doce, 

gotejando na forma de água pura. 

c) a sacarose que evapora do café quente condensa na 

superfície do algodão-doce e goteja na forma de 

uma solução de sacarose em água. 

d) o vapor de água encontra o algodão-doce e 

solubiliza a sacarose, que goteja na forma de uma 

solução de sacarose em água. 

e) o vapor de água encontra o algodão-doce e 

vaporiza a sacarose, que goteja na forma de uma 

solução de sacarose em água. 

Note e adote: 

Temperatura de fusão da sacarose à pressão ambiente = 

186 °C; 

Solubilidade da sacarose a 20 °C = 1,97 kg/L de água. 

 

Questão 02 - (UEL PR)     

Uma criança, que participava de uma oficina de pintura 

em um museu, atingiu, acidentalmente, com tinta à base 

de óleo uma tela pintada com tinta à base de água. Como 

praticamente toda a tela foi manchada com pequenas 

gotículas de tinta, a restauração da obra exige cautela. 

Neste caso, pode-se utilizar microvolumes de solventes 

extratores capazes de dissolver a tinta à base de óleo, 

mas não a tinta à base de água. Para a obtenção desses 

solventes, empregam-se misturas ternárias constituídas 

de solvente extrator (responsável pela dissolução da 

tinta à base de óleo), solvente dispersor e água. O 

solvente dispersor deve ser miscível no solvente 

extrator e na água, mas a água não deve ser miscível no 

solvente extrator. Esse tipo de mistura, quando 

borrifada sobre a superfície da tela, forma nanogotas do 

solvente extrator e, por consequência, melhora a 

eficiência do processo de dissolução da tinta à base de 

óleo. 

 

Com base nos conceitos de forças intermoleculares e 

miscibilidade e considerando que a quantidade de água 

na mistura ternária é incapaz de dissolver a tinta à base 

de água, assinale a alternativa que apresenta, 

corretamente, a mistura ternária, solvente 

extrator/solvente dispersor/água, que pode ser 

empregada para a remoção das manchas, sem danificar 

a tela. 

 

a) acetona/metanol/água. 

b) clorofórmio/acetona/água. 

c) heptano/hexano/água. 

d) hexano/heptano/água. 

e) metanol/clorofórmio/água. 

 

Questão 03 - (IBMEC SP Insper)     

A indústria de alimentos emprega diversos aditivos em 

seus produtos, como vitaminas, corantes e agentes para 

prevenção da degradação do produto. Na figura, são 

representadas as fórmulas estruturais de quatro dessas 

substâncias empregadas pela indústria de alimentos. 
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(Ribeiro, E.; Seravalli, E. Química dos Alimentos, 

Editora Blucher, 2007. Adaptado) 

 

Dentre essas substâncias, as que são solubilizadas em 

água durante a preparação dos alimentos 

industrializados são aquelas correspondentes às 

formulas estruturais identificadas por 

 

a) II e III. 

b) I e II. 

c) II e IV. 

d) I e IV. 

e) III e IV. 

 

Questão 04 - (PUC GO)     

A solubilidade das substâncias depende principalmente 

das forças intermoleculares existentes entre as 

moléculas em questão. A força intermolecular, por sua 

vez, depende da polaridade das ligações químicas 

existentes na molécula e da geometria da molécula. 

Baseando- se nessas afirmações, marque a alternativa 

correta: 

 

a) O metanol é menos solúvel em água que o hexan-1-

ol. 

b) O benzeno é um melhor solvente para o metanol 

que a água. 

c) O etanol é mais solúvel em água que o etóxi-etano. 

d) O ácido butanoico não pode fazer ligações de 

hidrogênio. 

 

Questão 05 - (ACAFE SC)     

Considere as seguintes espécies químicas: cloropentano, 

pentanol, pentan-1,5-diol e pentano. Baseado nas 

informações fornecidas e nos conceitos químicos, 

assinale a alternativa correta que contém a ordem 

decrescente de solubilidade em água: 

 

a) pentano > cloropentano > pentanol > pentan-1,5-

diol 

b) pentan-1,5-diol < pentanol < cloropentano < 

pentano 

c) pentan-1,5-diol > pentanol > cloropentano > 

pentano 

d) pentano < cloropentano < pentanol < pentan-1,5-

diol 

 

Questão 06 - (ENEM)     

Em um laboratório de química foram encontrados 

cinco frascos não rotulados, contendo: propanona, água, 

tolueno, tetracloreto de carbono e etanol. Para 

identificar os líquidos presentes nos frascos, foram 

feitos testes de solubilidade e inflamabilidade. Foram 

obtidos os seguintes resultados: 

 

- Frascos 1, 3 e 5 contêm líquidos miscíveis entre si; 

- Frascos 2 e 4 contêm líquidos miscíveis entre si; 

- Frascos 3 e 4 contêm líquidos não inflamáveis. 

 

Com base nesses resultados, pode-se concluir que a 

água está contida no frasco 

 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

e) 5. 

 

Questão 07 - (UNIRG TO)     

Infelizmente, o câncer continua sendo uma doença 

bastante assustadora, fatal em muitos casos. Os efeitos 

adversos de sua principal forma de tratamento, a 

quimioterapia, são terríveis. Estudos apontam que a 

vitamina C, que popularmente é usada no combate à 

gripe, pode diminuir os efeitos indesejáveis da 

quimioterapia, além de potencializar o efeito do 

tratamento, se utilizada por via intravenosa. Com base 

na fórmula da vitamina C aqui apresentada, pode-se 

afirmar que: 

 

 
 

a) a vitamina C é um poliálcool de cadeia homocíclica. 

b) a presença das funções álcool e cetona fazem que 

ela seja muito solúvel em água. 

c) por ser lipofílica, a vitamina C apresenta alta 

solubilidade no sangue, o que explica sua rápida 

absorção. 

d) a vitamina C apresenta grupos hidrofílicos e pode 

estabelecer ligações de hidrogênio com água e é 

bastante solúvel nesse solvente. 

 

Questão 08 - (UDESC SC)     

Um químico que trabalha em um laboratório de 

pesquisa recebeu a estrutura molecular de alguns 

polímeros como demonstrados abaixo: 
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Após analisar as estruturas dessas substâncias, o 

químico concluiu que os polímeros I, II e III são solúveis, 

respectivamente, nos seguintes solventes: 

 

a) tolueno – água – tolueno 

b) tolueno – água – água 

c) água – tolueno – água 

d) tolueno – tolueno – água 

e) água – água – tolueno 

 

Questão 09 - (FMSanta Casa SP)     

Em um experimento, um grupo de alunos misturou 

separadamente, em três béqueres distintos, um dos 

líquidos indicados na tabela com água destilada. 

 

 
 

As três misturas obtidas no experimento, com as fases 

formadas, estão representadas na figura a seguir: 

 

 
 

Nas misturas A, B e C, além da água, estão presentes, 

respectivamente, os líquidos 

 

a) 2, 1 e 3. 

b) 3, 1 e 2. 

c) 2, 3 e 1. 

d) 1, 3 e 2. 

e) 1, 2 e 3. 

 

 

 

Questão 10 - (Fac. Direito de São Bernardo do Campo SP)     

As vitaminas são compostos orgânicos que atuam como 

micronutrientes essenciais para a dieta humana. 

Atualmente são reconhecidas treze vitaminas sendo 

nove hidrossolúveis e quatro lipossolúveis. As 

estruturas moleculares de quatro dessas vitaminas 

estão representadas abaixo. 

 

 

 

 
 

 

Dessas vitaminas representadas são classificadas como 

hidrossolúveis 

 

a) nenhuma vitamina. 

b) apenas 1 vitamina. 

c) apenas 2 vitaminas. 

d) apenas 3 vitaminas. 

 

Questão 11 - (UFRGS RS)     

Quando tetracloreto de carbono, água e hexano são, 

nessa sequência, adicionados em uma proveta, é 

formada uma mistura trifásica com tetracloreto de 

carbono na fase inferior, água na fase do meio e hexano 

na fase superior. Quando a ordem de adição é 

modificada para CCl4, hexano e água, formase uma 

mistura bifásica. 

 

Considere as afirmações abaixo, a respeito desses 

solventes. 

 

I. A polaridade do CCl4 é elevada, dada a alta 

eletronegatividade do cloro e do número de átomos 

de cloro, tornando-o miscível com a água. 

II. Uma das fases, na mistura bifásica, é constituída de 

hexano e tetracloreto de carbono; a outra, de água. 

III. Um litro de água apresenta uma massa maior que 

um litro de hexano. 

Quais estão corretas? 
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a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas II e III. 

e) I, II e III. 

 

Questão 12 - (ENEM)     

O diclorodifeniltricloroetano (DDT) é o mais 

conhecido dentre os inseticidas do grupo dos 

organoclorados, tendo sido largamente usado após a 

Segunda Guerra Mundial para o combate aos mosquitos 

vetores da malária e do tifo. Trata-se de um inseticida 

barato e altamente eficiente em curto prazo, mas, em 

longo prazo, tem efeitos prejudiciais à saúde humana.O 

DDT apresenta toxicidade e característica lipossolúvel. 

D'AMATO, C.; TORRES, J. P. M.; MALM, O. DDT 

(diclorodifeniltricloroetano):  

toxicidade e contaminação ambiental - uma revisão. 

Química Nova, n. 6, 2002 (adaptado). 

 

Nos animais, esse composto acumula-se, 

preferencialmente, no tecido 

 

a) ósseo. 

b) adiposo. 

c) nervoso. 

d) epitelial. 

e) muscular. 

 

Questão 13 - (UFGD MS)     

Ao estudar a solubilidade das substâncias I, II e III 

utilizando água e gasolina como solventes, um estudante 

obteve os dados apresentados na tabela seguinte: 

 

 
 

Marque a alternativa que apresenta a afirmação correta 

em relação aos dados da tabela. 

 

a) A substância II é polar. 

b) As forças intermoleculares que existem entre as 

moléculas da substância II são do tipo ligações de 

hidrogênio. 

c) Pode-se assegurar que I e III correspondem à 

mesma substância. 

d) As substâncias II e III são apolares. 

e) As substâncias I e III são polares. 

 

Questão 14 - (ENEM)     

A crescente produção industrial lança ao ar diversas 

substâncias tóxicas que podem ser removidas pela 

passagem do ar contaminado em tanques para filtração 

por materiais porosos, ou para dissolução em água ou 

solventes orgânicos de baixa polaridade, ou para 

neutralização em soluções ácidas ou básicas. Um dos 

poluentes mais tóxicos liberados na atmosfera pela 

atividade industrial é a 2,3,7,8-tetraclorodioxina. 

 

 
 

Esse poluente pode ser removido do ar pela passagem 

através de tanques contendo 

 

a) hexano. 

b) metanol. 

c) água destilada. 

d) ácido clorídrico aquoso. 

e) hidróxido de amônio aquoso. 

 

Questão 15 - (FATEC SP)     

Após identificar a presença de álcool etílico, H3C-CH2-

OH, em amostras de leite cru refrigerado usado por uma 

empresa na produção de leite longa vida e de requeijão, 

fiscais da superintendência do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento recomendaram que os lotes 

irregulares dos produtos fossem recolhidos das 

prateleiras dos supermercados, conforme prevê o 

Código de Defesa do Consumidor. Segundo o Ministério, 

a presença de álcool etílico no leite cru refrigerado pode 

mascarar a adição irregular de água no produto. 

(http://tinyurl.com/m8hxq6b  

Acesso em: 21.08.2014. Adaptado) 

 

Essa fraude não é facilmente percebida em virtude da 

grande solubilidade desse composto em água, pois 

ocorrem interações do tipo 

 

a) dipolo-dipolo. 

b) íon-dipolo. 

c) dispersão de London. 

d) ligações de hidrogênio. 

e) dipolo instantâneo-dipolo induzido. 

 

 

 

GABARITO:   

1) Gab: D  2) Gab: B  3) Gab: D 

4) Gab: C  5) Gab: C  6) Gab: C 

7) Gab: D  8) Gab: E  9) Gab: C 

10) Gab: C  11) Gab: D  12) Gab: B 

13) Gab: E  14) Gab: A  15) Gab: D 

 

 

 

 


