Turma: 3a SÉRIE

Aluno(a):
Data: _______/_______/2021
Propriedades Físicas
Questão-01 - (UFT TO)

A tabela apresenta as constantes físicas de alguns
cicloalcanos:

Disciplina: Química
a)

1

b)

3

c)

2

d)

5

e)

4

Professor: Alex

TEXTO: 1 - Comum à questão: 3

* peb = ponto de ebulição a 1 atm
**pf = ponto de fusão
Com relação aos compostos apresentados na tabela,
assinale a alternativa INCORRETA.
a)

O ciclopropano é um gás à temperatura
ambiente (25 ºC).

b)

O ponto de ebulição varia de acordo com o
número de átomos de carbono.

c)

Os cicloalcanos de 4 a 8 átomos de carbono são
líquidos à temperatura ambiente (25 ºC).

d)

A conformação adotada pelo anel dos
cicloalcanos afeta diretamente o ponto de fusão.

Questão-02 - (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, podemse comparar suas propriedades físicas relativas.

Qual desses compostos orgânicos apresenta a menor
temperatura de ebulição?

A Química do Slime
A jornada histórica do slime tem início nas primeiras
décadas do século XX, quando James Wright criou um
material com características muito parecidas com a
borracha. Atualmente, devido às mais variadas
formulações disponibilizadas em plataformas e
mídias digitais, pode-se produzir o próprio slime em
casa.
O slime caseiro pode ser produzido pela mistura de
duas colheres de chá de bicarbonato de sódio
(NaHCO3), 100 mL de água boricada (solução de ácido
bórico, H3BO3) e 60 g de cola de isopor (constituída
de poliacetato de vinila, PVAc). Quando misturamos o
bicarbonato de sódio com o ácido bórico, ocorre uma
reação química que produz gás carbônico, água e
borato de sódio (Na3BO3).
A dissociação, em solução aquosa, do borato e do
bicarbonato de sódio libera íons sódio (Na+), que vão
interagir com as moléculas do PVAc, formando um
composto de elevada viscosidade e elasticidade.
Os íons sódio interagem com a estrutura do PVAc
conforme representado.

A reação entre o ácido bórico e o bicarbonato de
sódio também origina o tetraborato de sódio,
conhecido como “Bórax” (Na2B4O7). Este, em meio
básico, transforma-se em tetrahidroxiborato,
conforme representado na equação 1.
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Equação 1

O PVAc reage com moléculas de água produzindo
álcool polivinílico (PVA), conforme representado na
equação 2.
Equação 2

O tetrahidroxiborato reage com o PVA (equação 3),
formando novas ligações que interligam as cadeias do
polímero que constitui o slime.
Equação 3

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-05 - (UFGD MS)

A mistura de água e álcool etílico não mantém a
aditividade dos volumes. Esse fato pode ser
observado de forma perceptível, quando se misturam
50% de água e 50% de álcool etílico.
Assinale a alternativa que explica corretamente esse
fato.

<https://tinyurl.com/y4vmmd9w>
Acesso em: 01.10.2019. Adaptado.

a)

Há incompatibilidade entre as substâncias
misturadas e isso produz a redução do volume
total da mistura.

A interação entre os íons sódio e as estruturas do
PVAc é denominada, corretamente, como

b)

As interações de hidrogênio entre as moléculas
de água e álcool reduzem o volume ocupado
pelas moléculas, diminuindo o volume total da
mistura.

c)

Ocorrem interações hidrofóbicas e hidrofílicas
que reduzem o volume ocupado pelas
moléculas.

d)

Não se pode explicar tal fato em bases de
interações moleculares para a redução do
volume.

e)

Ocorre absorção de energia das moléculas e essa
energia absorvida é responsável pela redução do
volume molecular.

Questão-03 - (FATEC SP)

a)

dipolo-dipolo.

b)

dipolo instantâneo-dipolo induzido.

c)

ligação de hidrogênio.

d)

íon-dipolo.

e)

íon-íon.

Questão-04 - (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).

Questão-06 - (Fac. Direito de São Bernardo do Campo SP)

Os haletos orgânicos são compostos derivados de
hidrocarbonetos através da substituição de um ou
mais átomos de hidrogênio por átomos de
halogênios. Na tabela abaixo estão representados
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pares de haletos orgânicos, compostos pelas
substâncias A e B.
Analise os pares e assinale a alternativa que
apresenta, respectivamente, a substância que possui
o menor ponto de fusão.

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.

a)

A, A, B, A.

b)

A, B, B, A.

c)

B, A, B, A.

d)

A, A, B, B.

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.

Questão-07 - (ENEM)

Um princípio importante na dissolução de solutos
é que semelhante dissolve semelhante. Isso explica,
por exemplo, o açúcar se dissolver em grandes
quantidades na água, ao passo que o óleo não se
dissolve.

16. Pelo menos dois compostos são miscíveis em
água, pois podem estabelecer ligações de
hidrogênio com as moléculas de água.

Questão-09 - (ITA SP)

Sejam feitas estas afirmações a respeito do ponto de
ebulição de substâncias à pressão atmosférica:

A dissolução na água, do soluto apresentado, ocorre
predominantemente por meio da formação de
a)

ligações iônicas.

b)

ligações covalentes.

c)

interações íon-dipolo.

d)

ligações de hidrogênio.

e)

interações hidrofóbicas.

Questão-08 - (UEM PR)

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.

O quadro a seguir apresenta algumas propriedades
físicas dos compostos I, II, III e IV. Sabendo que esses
compostos são 2- metilbutano, triclorometano, nbutilamina e propanona, não necessariamente nessa
ordem, assinale o que for correto.
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Questão-10 - (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.

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-12 - (UEL PR)

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.

Questão-11 - (FGV SP)

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

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, podese 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
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Questão-13 - (UFRGS RS)

Considere a tira abaixo.

Adaptado de: <www.reddit.com>.
Acesso em: 05 ago. 2019.

(Ribeiro, E.; Seravalli, E. Química dos Alimentos,
Editora Blucher, 2007. Adaptado)

O conceito químico, associado a essa tira, pode ser
interpretado como

Dentre essas substâncias, as que são solubilizadas em
água durante a preparação dos alimentos
industrializados são aquelas correspondentes às
fórmulas estruturais identificadas por

a)

substâncias apolares são menos densas que a
água.

b)

substâncias polares são geralmente solúveis em
água.

c)

substâncias polares são mais densas que
substâncias apolares.

d)

substâncias apolares são mais solúveis em água
que polares.

e)

substâncias polares e apolares são miscíveis
entre si.

Questão-14 - (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.

a)

II e III.

b)

I e II.

c)

II e IV.

d)

I e IV.

e)

III e IV.

Questão-15 - (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 etóxietano.

d)

O ácido butanoico não pode fazer ligações de
hidrogênio.
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Questão-16 - (ACAFE SC)

Questão-18 - (Universidade Iguaçu RJ)

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 > pentan1,5-diol

b)

pentan-1,5-diol < pentanol < cloropentano <
pentano

c)

pentan-1,5-diol > pentanol > cloropentano >
pentano

d)

pentano < cloropentano < pentanol < pentan1,5-diol

Questão-17 - (UDESC SC)

Um químico que trabalha em um laboratório de
pesquisa recebeu a estrutura molecular de alguns
polímeros como demonstrados abaixo:

Lubrificar as peças do motor do carro é essencial para
diminuir o atrito entre elas. A escolha do lubrificante
é de acordo com a viscosidade do material.
Atualmente são comercializados óleos que
apresentam multiviscosidades, ou seja, aqueles que
apresentam viscosidades diferentes de acordo com a
temperatura do motor. Nas embalagens dos óleos,
são apresentados dois graus de viscosidade, um se
refere à temperatura ambiente e o outro quando o
motor está aquecido.
DIAS, Paulo Fernando et al. Na formação dos vasos
sanguíneos.
Disponível em:
<http://www.cienciahojeonline.com.br.>.
Acesso em: 2 jun. 2018.
Considerando-se
afirmar:

essas

informações,

é

correto

01) A uma dada temperatura, compostos orgânicos
de cadeia carbônica muito ramificada, que
dificultem a aproximação das moléculas, tendem
a gerar óleos mais viscosos do que os de cadeia
linear, sem ramificações.
02) Quanto mais fortes as interações entre as
moléculas do óleo, a tendência é que, a uma
dada temperatura, maior resistência à fluidez.
03) É esperado que o óleo lubrificante seja mais
viscoso quando o motor estiver ligado do que no
caso do motor desligado.
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

04) Com o aumento da temperatura, a viscosidade
do óleo varia da esquerda para a direita,
conforme ilustrado na figura.
05) A viscosidade do óleo não é alterada com as
variações climáticas.

Questão-19 - (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
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lipossolúveis. As estruturas moleculares de quatro
dessas vitaminas estão representadas abaixo.

toxicidade e contaminação ambiental - uma revisão.
Química Nova, n. 6, 2002 (adaptado).

Nos
animais,
esse
composto
preferencialmente, no tecido

a)

ósseo.

b)

adiposo.

c)

nervoso.

d)

epitelial.

e)

muscular.

acumula-se,

GABARITO:
1) Gab: C
2) Gab: B
3) Gab: D
4) Gab: B
5) Gab: B
6) Gab: A
7) Gab: D

Dessas vitaminas representadas são classificadas
como hidrossolúveis
a)

nenhuma vitamina.

b)

apenas 1 vitamina.

c)

apenas 2 vitaminas.

d)

apenas 3 vitaminas.

8) Gab: 23
9) Gab: A
10) Gab: A
11) Gab: C
12) Gab: B
13) Gab: B
14) Gab: D

Questão-20 - (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.

15) Gab: C
16) Gab: C
17) Gab: D
18) Gab: 02
19) Gab: C
20) Gab: B

D'AMATO, C.; TORRES, J. P. M.; MALM, O. DDT
(diclorodifeniltricloroetano):
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