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01. 
(F) Praticamente não há diferença entre a força da ligação C – C no álcool e na gasolina.
(F) A presença de oxigênio não garante maior ponto de ebulição para o álcool.
(V) As ligações de hidrogênio no álcool são responsáveis pelo maior PE dessa substância.
(F) O PE da gasolina é menor que o do álcool.

Resposta: C

02. Os líquidos são caracterizados por terem forças de atração intermoleculares, mas a energia cinética maior do que um sólido, capaz 
de permitir movimentos. Quanto maior a viscosidade, maior a resistência ao escoamento. A tensão superficial puxa as moléculas da 
superfície para dentro.

Resposta: B

03. 
A) Falso. Água pura é isenta de sais minerais e qualquer outra substância dissolvida
B) Falso. A capilaridade é responsável pelo transporte da seiva  
C) Falso. Em clima seco a água evapora mais rápido
D) Falso. O processo é denominado Fusão 
E) Verdadeiro. As moléculas são unidas por ligações de hidrogênio. Devido à grande intensidade dessas forças, se comparada às outras, 

é criado uma forte tensão superficial.

Resposta: E

04. O NaCl é um composto iônico de alto ponto de fusão e ebulição. A água é um líquido polar de geometria angular e mantida por 
ligações de hidrogênio. O benzeno é um líquido apolar aromático mantido por dipolo induzido. O HCl é uma molécula linear polar 
mantido por dipolo dipolo. O CO

2
 é um gás apolar, linear mantido por dipolo induzido.

Resposta: D

05. O gelo seco é CO
2
 na fase sólida. É apolar e apresenta fracas forças intermoleculares do tipo dipolo induzido, instantâneo, momentâneo, 

dispersão de London ou Van Der Waals. A baixa intensidade dessas forças facilita a sua sublimação, gerando uma fumaça branca.

Resposta: E

06. O ponto de ebulição depende da intensidade das forças intermoleculares bem como o número de interações realizadas. Maior cadeia 
carbônica implica maior área de contato (linearidade), ou seja, mais interações são possíveis. O resultado é um maior ponto de ebulição 
da substância.

Resposta: D

07. As ligações de hidrogênio podem ser inter ou intramoleculares (o que invalida a alternativa A). A intensidade de uma ligação de 
hidrogênio é maior do que um dipolo induzido. Dessa forma, o ponto de fusão da água é maior que o do sulfeto de hidrogênio.  
A energia de ligação de hidrogênio é bastante inferior a de uma ligação covalente típica. Átomos de hidrogênio ligados a átomos de 
flúor, oxigênio ou nitrogênio realizam ligações de hidrogênio. A alternativa D está correta, pois ela é um típico exemplo da importância 
das ligações de hidrogênio, que alteram, por exemplo, a densidade da água.

Resposta: D

08. A água apresenta geometria angular e polar. Sua molécula tem dois elementos arranjados em uma disposição angular, com ângulo 
de 105º

Resposta: C

09. A interação água – oxigênio é do tipo dipolo – dipolo induzido. Recebe esse nome devido ao fato da molécula de água ser polar e o 
oxigênio, apolar.

Resposta: B

10. 
I. (V) As forças intermoleculares são responsáveis pela tensão superficial e o formato arredondado das gotas.
II. (F) As propriedades coligativas só dependem da quantidade de partículas do soluto.
III. (V) Os carboidratos apresentam ligações de hidrogênio com a água.
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