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01. Cloreto de Sódio NaC� – composto iônico polar, interação íon-dipolo.
Acetona CH

3
COCH

3
 – composto molecular polar, interação dipolo-dipolo.

Etanol CH
3
CH

2
OH – composto molecular com extremidade polar na hidroxila (ligação covalente polar O-H – ligações de hidrogênio.

 Resposta: D

02. Na ebulição da água há rompimento das ligações de hidrogênio, permitindo a separação das moléculas. Durante a ebulição, não há 
quebra das ligações covalentes que unem os átomos formadores da molécula.

 Resposta: D

03. Apesar de apresentar estrutura semelhante à molécula de água, o H
2
S  é um gás à temperatura ambiente e pressão atmosférica, porque 

apresenta forças intermoleculares do tipo dipolos permanentes, que são interações mais fracas em relação às ligações ou pontes de 
hidrogênio presentes na água.

 Resposta: A

04.
A) Incorreto, a dissolução de um sólido em um líquido pode ser exotérmico ou endotérmico. 
B) Incorreto, a pressão tem efeito importante na solubilidade no sistema gás-líquido. 
C) Correto, a interação positivo-negativo entre as moléculas de água e os íons são forças de atração que mantém o sólido em solução. 
D) Incorreto, CaCO

3
 e o BaSO

4
 apresentam baixa solubilidade em água.

 Resposta: C

05. A partir das informações fornecidas, é correto afi rmar que a principal interação entre o cristal violeta e a parede celular é interação 
íon-dipolo.

 Resposta: B

06. Substâncias que contêm apenas ligações covalentes: Br
2
, C (diamante), brometo de hidrogênio e CO

2
.

Bromo: Br – Br Diamante: Dióxido de carbono:  O = C = O

 Resposta: B
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Resolução – Química IV

07. Água e álcool apresentam ligações de hidrogênio. Como o ponto de ebulição da água é maior que o do álcool, podemos afi rmar que 
as interações intermoleculares deste são mais fracas que as da água.

 Resposta: E

08. O composto 3, CH
3
F (fracamente polar), não possui H ligado a F e, portanto, apresenta interações dipolo-dipolo, mais fracas que as 

ligações de hidrogênio.
Os compostos 1 e 2 apresentam ligações de hidrogênio. A maior eletronegatividade do oxigênio em relação ao nitrogênio aumenta 
a intensidade da ligação intermolecular, aumentando o ponto de ebulição. Assim:

 CH
3
F  <  CH

3
NH

2
  <  CH

3
OH

3             1               2

Obs.: Determinando que 3 apresenta o menor ponto de ebulição entre as substâncias citadas, já se pode chegar à alternativa A.

 Resposta: A

09. 
A) Incorreto – O aumento do tamanho e das massas das substâncias simples halogênicas aumentam os pontos de ebulição.
B) Correto – O aumento do tamanho e das massas das moléculas das substâncias simples halogênicas (interação 
 dipolo-induzido) e dos haletos de hidrogênio, HC�, HBr e HI (interação dipolo-dipolo), exceto o HF que possui um ponto de ebulição 

bem maior por conta das ligações de hidrogênios, é responsável pelo ponto de ebulição crescente dessas substâncias.
C) Incorreto – As moléculas de HF, embora pequenas, quando comparadas às dos demais haletos de hidrogênio, estão unidas por 

fortes ligações de hidrogênio.
D) Incorreto – As moléculas de HC�

(g)
, HBr

(g)
 e HI

(g)
 são polares.

E) Incorreto – As substâncias simples halogênicas são de natureza apolar com interações do tipo dipolo-induzido.

 Resposta: B

10. 

Obs.: Uma quantidade ínfi ma de bromo dissolve-se na água.

 Resposta: D
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