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1. (Enem 2019)  A fluidez da membrana celular é caracterizada pela 
capacidade de movimento das moléculas componentes dessa 
estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: 
controlando a temperatura e/ou alterando a composição lipídica da 
membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação 
das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme 
representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso 
porque quanto maior for a magnitude das interações entre os 
fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. 

 
Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de 
fosfolipídios, como as mostradas de I a V. 

 
Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez?  
a) I    
b) II    
c) III    
d) IV    
e) V    
  
2. (Enem 2019  - Adaptada)  A utilização de corantes na indústria de 
alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem 
sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas 
três estruturas de corantes naturais. 

 
 

A característica comum às estruturas representadas, que confere sua 
baixa solubilidade em água é  
a) as conjugações na cadeia carbônica.    
b) as ramificações na cadeia carbônica.    
c) grande quantidade de carbonos nas cadeias principais.    
d) grande quantidade de ligações duplas de configuração cis.    

e) grande quantidade átomos de carbonos de hibridação     
  
3. (Enem 2019  - Adaptada)  Os hidrocarbonetos são moléculas 
orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles 
estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do 
petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, 
com base em suas temperaturas de ebulição. 
O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do 
petróleo em diferentes faixas de temperaturas. 

Fração 
Faixa de 
temperatura 

 

Exemplos de 
produtos 

Número de átomos 
de carbono 
(hidrocarboneto de 
fórmula geral 

 

1 Até  
Gás natural e 
gás de cozinha 
(GLP) 

 a  

2  a  Gasolina  a  

3  a  Querosene  a  

4  a  Óleo diesel  a  
SANTA MARIA, L. C. et al. Petróleo: um tema para o ensino de 
química. Química Nova na Escola, n.15, maio 2002 (adaptado). 

Na fração 1, a separação dos compostos ocorre em temperaturas 
mais baixas porque  
a) suas densidades são maiores em relação às outras frações.    
b) o número de ramificações é maior em relação às outras frações.    
c) suas cadeias carbônicas apresentam carbonos com hibridização 

    
d) as forças intermoleculares do tipo ligações de hidrogênio são 

menos intensas.    
e) as forças intermoleculares do tipo van der waals são menos 

intensas.    
  
4. (Enem 2019)  Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com 
uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes 
em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e 
normalmente são separados por destilação fracionada, com base em 
suas temperaturas de ebulição. 
O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do 
petróleo em diferentes faixas de temperaturas. 
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Fração 
Faixa de 
temperatura 

 

Exemplos de 
produtos 

Número de átomos 
de carbono 
(hidrocarboneto de 
fórmula geral 

 

1 Até  
Gás natural e 
gás de cozinha 
(GLP) 

 a  

2  a  Gasolina  a  

3  a  Querosene  a  

4  a  Óleo diesel  a  
SANTA MARIA, L. C. et al. Petróleo: um tema para o ensino de 
química. Química Nova na Escola, n.15, maio 2002 (adaptado). 

Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas 
mais elevadas porque  
a) suas densidades são maiores.    
b) o número de ramificações é maior.     
c) sua solubilidade no petróleo é maior.    
d) as forças intermoleculares são mais intensas.     
e) a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada.     
  
5. (Enem PPL 2018)  Em derramamentos de óleo no mar, os produtos 
conhecidos como “dispersantes” são usados para reduzir a tensão 
superficial do petróleo derramado, permitindo que o vento e as 
ondas “quebrem” a mancha em gotículas microscópicas. Estas são 
dispersadas pela água do mar antes que a mancha de petróleo atinja 
a costa. Na tentativa de fazer uma reprodução do efeito desse 
produto em casa, um estudante prepara um recipiente contendo 
água e gotas de óleo de soja. Há disponível apenas azeite, vinagre, 
detergente, água sanitária e sal de cozinha. 
Qual dos materiais disponíveis provoca uma ação semelhante à 
situação descrita?  
a) Azeite.     
b) Vinagre.     
c) Detergente.     
d) Água sanitária.     
e) Sal de cozinha.     
  
6. (Enem PPL 2018  - Adaptada)  Em derramamentos de óleo no mar, 
os produtos conhecidos como “dispersantes” são usados para reduzir 
a tensão superficial do petróleo derramado, permitindo que o vento e 
as ondas “quebrem” a mancha em gotículas microscópicas. Estas são 
dispersadas pela água do mar antes que a mancha de petróleo atinja 
a costa. Na tentativa de fazer uma reprodução do efeito desse 
produto em casa, um estudante prepara um recipiente contendo 
água e gotas de óleo de soja. Há disponível apenas azeite, vinagre, 
xampu de cabelo, detergente de cozinha, água sanitária e refrigerante 
do tipo cola. 
Quais dos materiais disponíveis provocam uma ação semelhante à 
situação descrita?  
a) Xampu de cabelo e detergente de cozinha.    
b) Azeite e vinagre.    
c) Vinagre e refrigerante tipo cola.    
d) Água sanitária e sal de cozinha.    
e) Sal de cozinha e refrigerante tipo cola.    
  
7. (Enem 2017)  A cromatografia em papel é um método de 
separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de 
uma mistura entre duas fases imiscíveis. Os componentes da amostra 
são separados entre a fase estacionária e a fase móvel em movimento 
no papel. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, 
que pode absorver até  de água. É a água absorvida que 
funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase 
móvel, também líquida (partição líquido-líquido). Os componentes 
capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase 
estacionária migram mais lentamente. 
 

Uma mistura de hexano com  de acetona foi utilizada 
como fase móvel na separação dos componentes de um extrato 
vegetal obtido a partir de pimentões. Considere que esse extrato 
contém as substâncias representadas. 
 RIBEIRO, N. M.; NUNES, C. R. Análise de pigmentos de pimentões por 
cromatografia em papel. Química Nova na Escola, n. 29, ago. 2008 
(adaptado). 

 
A substância presente na mistura que migra mais lentamente é o(a)  
a) licopeno.     
b)     
c)     
d) capsorubina.     
e)     
  
8. (Enem PPL 2017)  A absorção e o transporte de substâncias tóxicas 
em sistemas vivos dependem da facilidade com que estas se 
difundem através das membranas das células. Por apresentar 
propriedades químicas similares, testes laboratoriais empregam o 

 como modelo da atividade das membranas. A 
substância a ser testada é adicionada a uma mistura bifásica do 

 com água, que é agitada e, ao final, é medido o 
coeficiente de partição  água  

 

em que  é a concentração da substância na fase do 

 e  a concentração da substância na fase aquosa. 
Foram avaliados cinco poluentes de sistemas aquáticos: benzeno, 
butano, éter dietílico, fluorobutano e metanol. 
O poluente que apresentou  tendendo a zero é o  
a) éter dietílico.    
b) fluorobutano.    
c) benzeno.    
d) metanol.    
e) butano.    
  
9. (Enem 2017)  Na Idade Média, para elaborar preparados a partir de 
plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies eram 
realizadas ao raiar do dia. Naquela época, essa prática era 
fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, 
que seria anulado pela emissão dos raios solares. Com a evolução da 
ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies ao raiar do 
dia garante a obtenção de material com maiores quantidades de 
óleos essenciais. 
A explicação científica que justifica essa prática se baseia na  
a) volatilização das substâncias de interesse.     
b) polimerização dos óleos catalisada pela radiação solar.     
c) solubilização das substâncias de interesse pelo orvalho.     
d) oxidação do óleo pelo oxigênio produzido na fotossíntese.    
e) liberação das moléculas de óleo durante o processo de 

fotossíntese.     
  
10. (Enem PPL 2017)  Os polímeros são materiais amplamente 
utilizadas na sociedade moderna, alguns deles na fabricação de 
embalagens e filmes plásticos, por exemplo. Na figura estão 
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relacionadas as estruturas de alguns monômeros usados na produção 
de polímeros de adição comuns. 

 
Dentre os homopolímeros formados a partir dos monômeros da 
figura, aquele que apresenta solubilidade em água é  
a) polietileno.    
b) poliestireno.    
c) polipropileno.    
d) poliacrilamida.    
e) policloreto de vinila.    
  
11. (Enem 2017)  Partículas microscópicas existentes na atmosfera 
funcionam como núcleos de condensação de vapor de água que, sob 
condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a 
formação das nuvens e consequentemente das chuvas. No ar 
atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos  

com a base  de forma natural ou antropogênica, dando origem 

a sais de amônio  de acordo com a equação química 
genérica: 

 

FELIX. E. P.; CARDOSO, A. A. Fatores ambientais que afetam a 
precipitação úmida. Química Nova na Escola, n. 21, maio 2005 
(adaptado). 
A fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de 
condensação ocorre por  
a) ligações iônicas.    
b) interações dipolo-dipolo.     
c) interações dipolo-dipolo induzido.    
d) interações íon-dipolo.     
e) ligações covalentes.     
  
12. (Enem 2016)  O carvão ativado é um material que possui elevado 
teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos 
orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção desses 
compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de 
interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão 
(adsorvente) e o benzeno (adsorvato, substância adsorvida). 
No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida 
ocorre a formação de:  
a) Ligações dissulfeto.    
b) Ligações covalentes.    
c) Ligações de hidrogênio.    
d) Interações dipolo induzido-dipolo induzido.    
e) Interações dipolo permanente-dipolo permanente.     
  
13. (Enem 2ª aplicação 2016)  Para lavar e refrescar o ambiente, que 
estava a  uma pessoa resolveu jogar água sobre um piso de 
granito. Ela observou que o líquido se concentrou em algumas 
regiões, molhando parcialmente a superfície. Ao adicionar detergente 
sobre essa água, a pessoa verificou que o líquido se espalhou e deixou 
o piso totalmente molhado. 
A molhabilidade da superfície foi melhorada em função da  
a) solubilidade do detergente em água ser alta.    
b) tensão superficial da água ter sido reduzida.    
c) pressão de vapor da água ter sido diminuída.    
d) densidade da solução ser maior que a da água.    
e) viscosidade da solução ser menor que a da água.    
  
14. (Enem PPL 2016)  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  

 
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.    
  
15. (Enem 2016)  Os tensoativos são compostos capazes de interagir 
com substâncias polares e apolares. A parte iônica dos tensoativos 
interage com substâncias polares, e a parte lipofílica interage com as 
apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pede ser 
representada por: 

 
Ao adicionar um tensoativo sobre a água, suas moléculas formam um 
arranjo ordenado.  
Esse arranjo é representado esquematicamente por:  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
  
16. (Enem 2015)  Pesticidas são substâncias utilizadas para promover 
o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes 

(HX)
3NH ,

4(NH X),

(g) 3(g) 4 (s)HX NH NH X+ ®

40 C,°

2,3,7,8-tetraclorodioxina.
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abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água 
até lagos e rios e, ao passar pelas guelras dos peixes, podem difundir-
se para seus tecidos lipídicos e lá se acumularem. 
A característica desses compostos, responsável pelo processo 
descrito no texto, é o(a)  
a) baixa polaridade.    
b) baixa massa molecular.    
c) ocorrência de halogênios.    
d) tamanho pequeno das moléculas.    
e) presença de hidroxilas nas cadeias.    
  
17. (Enem PPL 2014)  Um método para determinação do teor de 
etanol na gasolina consiste em misturar volumes conhecidos de água 
e de gasolina em um frasco específico. Após agitar o frasco e aguardar 
um período de tempo, medem-se os volumes das duas fases 
imiscíveis que são obtidas: uma orgânica e outra aquosa. O etanol, 
antes miscível com a gasolina, encontra-se agora miscível com a água.  
Para explicar o comportamento do etanol antes e depois da adição de 
água, é necessário conhecer  
a) a densidade dos líquidos.    
b) o tamanho das moléculas.    
c) o ponto de ebulição dos líquidos.    
d) os átomos presentes nas moléculas.    
e) o tipo de interação entre as moléculas.    
  
18. (Enem 2013)  As fraldas descartáveis que contêm o polímero 
poliacrilato de sódio (1) são mais eficientes na retenção de água que 
as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibras de celulose 
(2). 

 
CURI, D. Química Nova na Escola, São Paulo, n. 23, maio 2006 
(adaptado). 
A maior eficiência dessas fraldas descartáveis, em relação às de pano, 
deve-se às  
a) interações dipolo-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e a água, 

em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as 
moléculas de água.    

b) interações íon-íon mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas 
de água, em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as 
moléculas de água.    

c) ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e a água, em 
relação às interações íon-dipolo entre a celulose e as moléculas de 
água.    

d) ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e as 
moléculas de água, em relação às interações dipolo induzido-
dipolo induzido entre a celulose e as moléculas de água.    

e) interações íon-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as 
moléculas de água, em relação às ligações de hidrogênio entre a 
celulose e as moléculas de água.    

  
19. (Enem 2012)  Em uma planície, ocorreu um acidente ambiental 
em decorrência do derramamento de grande quantidade de um 
hidrocarboneto que se apresenta na forma pastosa à temperatura 
ambiente. Um químico ambiental utilizou uma quantidade apropriada 
de uma solução de para-dodecil-benzenossulfonato de sódio, um 
agente tensoativo sintético, para diminuir os impactos desse 
acidente. 
Essa intervenção produz resultados positivos para o ambiente porque  
a) promove uma reação de substituição no hidrocarboneto, 

tornando-o menos letal ao ambiente.    
b) a hidrólise do para-dodecil-benzenossulfonato de sódio produz 

energia térmica suficiente para vaporizar o hidrocarboneto.    

c) a mistura desses reagentes provoca a combustão do 
hidrocarboneto, o que diminui a quantidade dessa substância na 
natureza.    

d) a solução de para-dodecil-benzenossulfonato possibilita a 
solubilização do hidrocarboneto.    

e) o reagente adicionado provoca uma solidificação do 
hidrocarboneto, o que facilita sua retirada do ambiente.    

  
20. (Enem 2012)  O armazenamento de certas vitaminas no 
organismo apresenta grande dependência de sua solubilidade. Por 
exemplo, vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária, 
enquanto vitaminas lipossolúveis são armazenadas em quantidades 
suficientes para evitar doenças causadas pela sua carência. A seguir 
são apresentadas as estruturas químicas de cinco vitaminas 
necessárias ao organismo. 

 
Dentre as vitaminas apresentadas na figura, aquela que necessita de 
maior suplementação diária é  
a) I.    
b) II.    
c) III.    
d) IV.    
e) V.    
  
21. (Enem 2012)  Quando colocamos em água, os fosfolipídeos 
tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada 
lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida, essa 
estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. 

 
 
Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídeos 
apresentarem uma natureza  
a) polar, ou seja, serem inteiramente solúveis em água.    
b) apolar, ou seja, não serem solúveis em solução aquosa.    
c) anfotérica, ou seja, podem comportar-se como ácidos e bases.    
d) insaturada, ou seja, possuírem duplas ligações em sua estrutura.    
e) anfifílica, ou seja, possuírem uma parte hidrofílica e outra 

hidrofóbica.    
  
22. (Enem 2011)  A pele humana, quando está bem hidratada, 
adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, 
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quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e 
áspera. Para evitar o ressecamento da pele é necessário, sempre que 
possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de 
glicerina e polietilenoglicol: 
 

 
 

 
Disponível em: http://www.brasilescola.com. Acesso em: 23 abr. 
2010 (adaptado). 
A retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes 
é consequência da interação dos grupos hidroxila dos agentes 
umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de  
a) ligações iônicas.     
b) forças de London.    
c) ligações covalentes.    
d) forças dipolo-dipolo.    
e) ligações de hidrogênio.     
  
Gabarito:   
 
Resposta da questão 1:[B] 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia] 
A instauração em uma das cadeias de ácidos graxos, bem como 
tamanhos menores diminuem as interações moleculares ente os 
fosfolipídios, tornando a membrana plasmática mais fluida. 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Química] 
De acordo com o texto, quanto maior for a magnitude das interações 
entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Invertendo 
o raciocínio: quanto menor for a magnitude das interações entre os 
fosfolipídios, maior será a fluidez da membrana. 
Ao analisar as figuras percebe-se que a insaturação diminui o contato 
entre as camadas, por isso, quanto menor o contato (maior a 
quantidade de insaturações), maior será a fluidez e isto ocorre na 
figura II. 

   
Resposta da questão 2:[C] 
Quanto maior a quantidade de carbonos nas cadeias principais, mais 
apolar será a estrutura e menor a afinidade com a água. 

   
Resposta da questão 3 [E] 
Não existem interações do tipo ligação de hidrogênio nos 
hidrocarbonetos. 
Na fração 1 tem-se menor número de carbonos em relação às outras 
frações, consequentemente, as interações do tipo van der waals 
ocorrem em menor intensidade.   
 

Resposta da questão 4:[D] 
Na fração 4 a separação dos compostos apolares ocorre em 
temperaturas mais elevadas porque as forças intermoleculares 
(dipolo induzido) são mais intensas. Quanto maior o tamanho da 
cadeia carbônica, maior a atração intermolecular e, 
consequentemente, maior a temperatura de separação.   
Resposta da questão 5:[C] 
O material que provoca uma ação semelhante à situação descrita é o 
detergente, pois é classificado como uma substância anfifílica, ou 
seja, apresenta uma região polar que atrai a água e uma região apolar 
que atrai o óleo de soja.   
Resposta da questão 6:[A] 
Os materiais que provocam uma ação semelhante à situação descrita 
são o xampu de cabelo e o detergente de cozinha, pois estas misturas 
contêm substâncias anfifílicas, ou seja, contêm detergentes formados 
por moléculas que apresentam uma região polar que atrai a água e 
uma região apolar que atrai o óleo de soja.   
Resposta da questão 7: [D] 
A capsorubina atrai intensamente a água, pois sua molécula 
apresenta dois grupos hidroxila  e dois grupos carbonila 

 consequentemente e comparativamente com as outras 
estruturas, deduz-se que a suas interações intermoleculares com a 
água são mais intensas devido às ligações de hidrogênio. 
Como a fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que 
pode absorver até  de água, conclui-se que a capsorubina 
migra mais lentamente devido às suas fortes interações 
intermoleculares com a fase estacionária.   
Resposta da questão 8: [D] 
Para  tender a zero,  tem que tender ao infinito: 

 

Ou seja, o poluente tem que ser muito solúvel em água. Isto ocorre 
para o metanol que apresenta solubilidade infinita, pois faz intensas 
ligações de hidrogênio com a água. 

   
Resposta da questão 9: [A] 
A explicação científica que justifica essa prática se baseia na 
volatilização das substâncias de interesse, pois ao raiar do dia a 
temperatura, comparativamente a outros horários de coletas, é 
menor e, também, a intensidade da luz do sol, fatores que interferem 
na volatilização dos óleos essenciais.   
Resposta da questão 10: [D] 
Dentre os homopolímeros formados a partir dos monômeros da 
figura, aquele que apresenta solubilidade em água é a poliacrilamida, 
pois este polímero faz ligações de hidrogênio com a água. 
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Resposta da questão 11:[D] 
A reação fornecida no enunciado descreve a representação geral de 
um processo de neutralização. 

 

A fixação da água aos íons formados se dá por interações do tipo íon 
dipolo. 
Esquematicamente: 

   
Resposta da questão 12: [D] 
O carvão  e o benzeno  são substâncias classificadas 

como apolares  
Conclusão: as forças atrativas envolvidas na atração entre o 
adsorvente e o adsorvato são do tipo dipolo induzido-dipolo induzido.   
Resposta da questão 13: [B] 
Num líquido, há forças de atração entre as moléculas. Cada molécula 
interage com as moléculas vizinhas, gerando forças de coesão, 
causando a tensão superficial. Porém, as moléculas da superfície 
sofrem apenas forças laterais e internas, gerando um desequilíbrio de 
forças, fazendo com que a interface se comporte como uma película 
elástica. As moléculas do detergente penetram entre as moléculas de 
água, diminuindo essas interações, reduzindo a tensão superficial.   
Resposta da questão 14: [A] 
A 2,3,7,8-tetraclorodioxina pode ser removida do ar pela passagem 
através de tanques contendo hexano (apolar), pois trata-se de uma 

molécula, predominantemente, apolar . Sendo assim, 

“apolar absorve apolar”. 

   
Resposta da questão 15: [C] 
Percebe-se que o tensoativo apresenta uma região apolar e outra 
apolar: 

 
Ao adicionar um tensoativo sobre a água, suas moléculas formam um 
arranjo ordenado com a região polar voltada para a água (polar). 
 

   
Resposta da questão 16: [A] 
Pesticidas organoclorados podem difundir-se nos tecidos lipídicos dos 
peixes. 
Concluí-se que estes pesticidas são lipofílicos, ou seja, são atraídos 
por compostos apolares, logo apresentam baixa polaridade.   
Resposta da questão 17: [E] 
Para explicar o comportamento do etanol antes e depois da adição de 
água, é necessário conhecer o tipo de interação entre as moléculas.  
O etanol faz ligações ou pontes de hidrogênio com a água.   
Resposta da questão 18: [E] 
A maior eficiência dessas fraldas descartáveis, em relação às de pano, 
deve-se às interações íon-dipolo que são mais fortes entre o 
poliacrilato e as moléculas de água, do que em relação às ligações de 
hidrogênio entre as hidroxilas da celulose e as moléculas de água. 

   
Resposta da questão 19: [D] 
O hidrocarboneto é apolar e pode ser solubilizado pela região apolar 
do tensoativo. 

     
Resposta da questão 20: [C] 
Quanto maior a quantidade de grupos OH, mais solúvel será a 
vitamina, devido à interação com a água e maior a necessidade de 
suplementação. A estrutura III apresenta esta característica: 

   
Resposta da questão 21: [E] 
Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídeos 
apresentarem uma natureza anfifílica, ou seja, possuírem uma parte 
polar (hidrofílica) e outra apolar (hidrofóbica). 

   
Resposta da questão 22: [E] 
A ligação de hidrogênio é uma atração intermolecular mais forte do 
que a média. Nela os átomos de hidrogênio formam ligações 
indiretas, “ligações em pontes”, entre átomos muito eletronegativos 
de moléculas vizinhas. 
Este tipo de ligação ocorre em moléculas nas quais o átomo de 
hidrogênio está ligado a átomos que possuem alta eletronegatividade 
como o nitrogênio, o oxigênio e o flúor. Por exemplo: NH3, H2O e HF. 
A ligação de hidrogênio é uma força de atração mais fraca do que a 
ligação covalente ou iônica. Mas, é mais forte do que as forças de 
London e a atração dipolo-dipolo.   
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