
 
PROPRIEDADES FÍSICAS DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 1 
   

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 01 - (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 02 - (UERN)  
   

Entre os principais compostos da função dos ácidos carboxílicos utilizados no cotidiano 
temos o ácido metanoico, mais conhecido como ácido fórmico, e o ácido etanoico ou ácido 
acético. O ácido fórmico é assim chamado porque foi obtido pela primeira vez através da 
destilação de formigas vermelhas. Esse ácido é o principal responsável pela dor intensa e 
coceira sentida na picada desse inseto. O ácido acético é o principal constituinte do 
vinagre, que é usado em temperos na cozinha, em limpezas e na preparação de perfumes, 
corantes, seda artificial e acetona. 

(Disponível em:  
http://www.mundoeducacao.com/quimica/os-acidos-carboxilicos.htm.) 

Acerca desses dois compostos, é correto afirmar que 
a) não se dissolvem em água. 
b) ambos possuem o mesmo ponto de ebulição. 
c) o ácido acético possui ponto de ebulição menor. 
d) o ácido acético é menos ácido que o ácido fórmico. 



 
 
Questão 03 - (UNICAMP SP)  
   

Muito se ouve sobre ações em que se utilizam bombas improvisadas. Nos casos que 
envolvem caixas eletrônicos, geralmente as bombas são feitas com dinamite 
(TNTtrinitrotolueno), mas nos atentados terroristas geralmente são utilizados explosivos 
plásticos, que não liberam odores. Cães farejadores detectam TNT em razão da presença 
de resíduos de DNT (dinitrotolueno), uma impureza do TNT que tem origem na nitração 
incompleta do tolueno. Se os cães conseguem farejar com mais facilidade o DNT, isso 
significa que, numa mesma temperatura, esse composto deve ser 

 
a) menos volátil que o TNT, e portanto tem uma menor pressão de vapor. 
b) mais volátil que o TNT, e portanto tem uma menor pressão de vapor. 
c) menos volátil que o TNT, e portanto tem uma maior pressão de vapor. 
d) mais volátil que o TNT, e portanto tem uma maior pressão de vapor. 

 
Questão 04 - (UniCESUMAR SP)  
   

Considere os pares de moléculas representados abaixo: 
 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta as substâncias de maior temperatura de ebulição de 
cada par. 

 

pentano
metila

 de acetato
propanaletanol)e

propano dimetil
metila

 de acetato
butanaldimetílicoéter )d

pentano
propanoico

 ácido
butanaletanol)c

propano dimetil
propanoico

 ácido
propanaldimetílicoéter )b

pentano
metila

 de acetato
butanaletanol)a

IVIIIIIIPar

 

 
Questão 05 - (FCM PB)  
   

As forças entre as moléculas dependem diretamente do grau de polaridade das moléculas 
que, por sua vez, depende da geometria e da diferença de eletronegatividade entre os 
átomos que constituem a molécula e ainda da massa molar que a molécula apresenta. 
Estas forças explicam muitas das propriedades físicas e químicas que as diversas 
substâncias apresentam. Analise as afirmativas abaixo.  

 



 
I. Considerando as interações entre as moléculas da água e entre as moléculas do 

metano pode-se afirmar corretamente que o ponto de ebulição da água é maior que o 
do metano, e por isso, em condições ambientes a água é líquida e o metano um gás.  

II. O metanal apresenta interações intermoleculares do tipo dipolo permanente, 
enquanto o propano apresenta interações entre suas moléculas do tipo forças de van 
der Waals (dipolo induzido).  

III. O tetracloreto de carbono dissolve o iodo elementar, pois ambos são compostos 
apolares.  

 
É correto o que se afirma:  

 
a) apenas em I.  
b) apenas em III.  
c) em I, II e III.  
d) apenas em I e II.  
e) apenas em II e III.  

 
Questão 06 - (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 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) 
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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 07 - (FUVEST SP)  
 

A tabela a seguir contém dados sobre alguns ácidos carboxílicos. 
 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação coerente com as informações 
fornecidas na tabela. 

 
a) A 20 ºC, 1 mL de ácido etanoico tem massa maior do que 1 mL de ácido n 

pentanoico. 
b) O ácido propanoico (H3CCH2CO2H) deve ter ponto de ebulição (a 1 atm) acima de 

200 ºC. 
c) O acréscimo de um grupo –CH2– à cadeia carbônica provoca o aumento da 

densidade dos ácidos carboxílicos. 
d) O aumento da massa molar dos ácidos carboxílicos facilita a passagem de suas 

moléculas do estado líquido para o gasoso. 
e) O ácido n butanoico deve ter pressão de vapor menor que o ácido n hexanoico, a 

uma mesma temperatura. 
 
Questão 08 - (UFU MG)  
   

Ao se misturar 50 mL de água com 50 mL de álcool etílico, o volume final será 96 mL e 
não 100 mL, como era de se esperar. 

Essa contração no volume pode ser explicada pela (s): 
 

a) reação que ocorre entre a água e o álcool, gerando gases que são liberados da 
solução. 

b) miscibilidade entre a água e o álcool, independentemente da proporção desses 
líquidos. 

c) ligações de hidrogênio formadas entre as moléculas de água e as de álcool. 
d) mistura azeotrópica que se forma entre a água e o álcool, cujo ponto de ebulição é 

constante. 
 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 9 
   

Uma nova espécie de líquen - resultante da simbiose de um fungo e algas verdes - foi 
encontrado no litoral paulista. (...) O fungo Pyxine jolyana foi descrito na revista 
Mycotaxon. (...) uma das principais características desse fungo é a presença de ácido 
norstíctico no talo do líquen. Tal ácido é uma substância rara em espécies desse gênero 
na América do Sul. 

(Revista Quanta, nov/dez 2011. p. 15) 
 

 
 



 
Questão 09 - (PUC Camp SP)  
   

A presença de vários átomos de oxigênio na estrutura permite prever que esta molécula 
faz, quando em contato com a água, ligações 

 
a) intramoleculares de hidrogênio. 
b) intramoleculares covalentes. 
c) intermoleculares de hidrogênio. 
d) intermoleculares de London. 
e) intermoleculares covalentes. 

 
Questão 10 - (UERJ)  
   

Uma indústria fabrica um produto formado pela mistura das quatro aminas de fórmula 
molecular C3H9N. 
Com o intuito de separar esses componentes, empregou-se o processo de destilação 
fracionada, no qual o primeiro componente a ser separado é o de menor ponto de 
ebulição. 

 
Nesse processo, a primeira amina a ser separada é denominada: 

 
a) propilamina 
b) trimetilamina 
c) etilmetilamina 
d) isopropilamina 

 
Questão 11 - (UCS RS)  
   

A solubilidade é uma propriedade física muito importante do ponto de vista biológico. 
Veja, por exemplo, o caso das vitaminas. Elas são indispensáveis à dieta alimentar, pois 
atuam na regulação de muitos processos vitais. O consumo excessivo de vitamina C 
parece não ser prejudicial ao organismo, pois qualquer excesso será eliminado pela urina, 
uma vez que ela é hidrossolúvel. O consumo excessivo de vitamina A, por outro lado, 
pode ser prejudicial, pois sendo lipossolúvel, ela acaba sendo retida pelo organismo, 
principalmente no fígado, produzindo dores de cabeça e insônia. 
As estruturas químicas das vitaminas A e C estão representadas abaixo. 

 

 
 

Em relação à solubilidade das vitaminas A e C, considere as proposições abaixo. 
 

I Devido à presença de uma cadeia carbônica relativamente longa que apresenta 
caráter apolar acentuado, a vitamina A é praticamente insolúvel em água, apesar de 
ela conter um grupo hidroxila em sua estrutura química. 

II A vitamina C é hidrossolúvel, devido à presença de vários grupos hidroxila em sua 
estrutura química que podem interagir com as moléculas de água por meio de 
ligações de hidrogênio. 

III Se o coeficiente de solubilidade da vitamina C em água é igual a 330 g/L (a 25 °C e 1 
atm), uma solução aquosa de vitamina C com concentração igual a 100 g/L, nas 
mesmas condições de temperatura e pressão, encontra-se supersaturada. 

 
 
 
 



 
Das proposições acima, 

 
a) apenas I está correta. 
b) apenas II está correta. 
c) apenas I e II estão corretas. 
d) apenas II e III estão corretas. 
e) I, II e III estão corretas. 

 
Questão 12 - (FPS PE)  
   

O safrol (1), eugenol (2), metileugenol (3) e isosafrol (4) são obtidos de fontes vegetais. 
Considere a estrutura dos compostos a seguir e assinale a alternativa correta. 

 

 
 

a) O safrol e o eugenol são isômeros.  
b) O safrol (1), eugenol (2), metileugenol (3) e isosafrol (4) apresentam isomeria 

geométrica.  
c) O safrol e o eugenol apresentam o mesmo ponto de ebulição, por apresentarem 

massas molares muito próximas.  
d) O eugenol é um ácido fraco por apresentar a função fenol.  
e) A solubilidade do eugenol em água diminui com o aumento do pH, por exemplo, de 

pH 7 para 12. 
 
Questão 13 - (Unimontes MG)  
   

Observe o processo esquematizado abaixo. 
 

 
 

Em relação ao processo esquematizado, é INCORRETO o que se afirma em: 
 

a) O álcool benzílico, após a dissolução da mistura, estará solúvel na fase etérea. 
b) O processo para obtenção de W, álcool, constitui uma destilação fracionada. 
c) O processo para obtenção de X é uma precipitação com ácido clorídrico. 
d) O ácido benzoico será convertido em X, benzeno, que é insolúvel em água. 

 
Questão 14 - (UEG GO)  
 

As vitaminas são substâncias orgânicas biologicamente ativas e fundamentais para o 
desenvolvimento e a saúde do ser humano. Se solúveis na gordura, são classificadas de 
lipossolúveis e, se solúveis em água, são chamadas de hidrossolúveis. A solubilidade 
dessas moléculas pode ser prevista a partir da análise de suas estruturas químicas, cujos 
alguns exemplos estão apresentados abaixo. 
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Dentre as moléculas apresentadas, são lipossolúveis as vitaminas  
 

a) A e K1.  
b) A e B2.  
c) B5 e A.  
d) B2 e B5.  

 
Questão 15 - (Mackenzie SP)  
 

Um técnico químico recebeu 4 frascos contendo, respectivamente, as substâncias 
químicas A, B, C e D, com um laudo de suas propriedades físico-químicas mostradas na 
tabela abaixo. 

 

 
 

De acordo com essas informações, pode-se afirmar que os compostos A, B, C e D são, 
respectivamente, 

 
a) ácido benzoico, éter etílico, butan-1-ol e nitrato de potássio. 
b) nitrato de potássio, éter etílico, butan-1-ol e ácido benzoico. 
c) butan-1-ol, ácido benzoico, éter etílico e nitrato de potássio. 
d) butan-1-ol, éter etílico, ácido benzoico e nitrato de potássio. 
e) nitrato de potássio, éter etílico, ácido benzoico e butan-1-ol. 

 
 
 
 
 
 



 
GABARITO:  
 
1) Gab: D 
 
 
2) Gab: D 
 
 
3) Gab: D 
 
 
4) Gab: C 
 
 
5) Gab: C 
 
 
6) Gab: C 
 
 
7) Gab: A 
 
 
8) Gab: C 
 
 
9) Gab: C 
 
 
10) Gab: B 
 
 
11) Gab: C 
 
 
12) Gab: D 
 
 
13) Gab: D 
 
 
14) Gab: A 
 
 
15) Gab: B 
 
 
 


