QUÍMICA 1 – Volume 2
RESOLUÇÕES – EXERCITANDO EM CASA
AULA 11
01. D
O cientista Newlands organizou a tabela periódica
baseando-se em notas musicais. As outras
tabelas, dos outros cientistas, baseavam-se em:
A) ordem crescente de número atômico.
B) distribuição dos elementos em um parafuso,
levando-se em consideração a mesma
valência, quando combinados com átomos de
referência, e ordem crescente de massa
atômica.
C) ordem crescente massa atômica e a
periodicidade de propriedades macroscópicas.
E) tríades baseadas na mesma valência quando
combinada com elementos de referência.
02. C
A
•
•
•

resposta é pautada nos seguintes aspectos:
A data, 1869;
A ordem crescente de massa atômica;
Elementos
posicionados
em
colunas
horizontais e verticais.
Todos esses aspectos foram trabalhados por
Mendeleev.

03. B
Os cientistas Dobereiner (1829) e Chancourtois
(1863) utilizaram um mesmo critério para
organizar suas tabelas periódicas. Esse critério
considerava que os elementos ocupariam uma
mesma posição por apresentar a mesma valência
na combinação com elementos de referência.
Chancourtois ainda utilizou a ordem crescente da
massa atômica como um de seus critérios.
04. A
A tabela periódica de Moseley contribuiu para
esclarecer as dúvidas de Mendeleev a partir do
momento em que ele organizou os elementos
químicos em ordem crescente de número
atômico.
05. A
A lei das oitavas.
06. A
Moseley.
07. E
O elemento hélio apresenta 2 elétrons na camada.
08. C
Na tríade que contém o elemento X, as massas
atômicas do enxofre (S) e do telúrio (Te) são
iguais a 32 e a 127,5, respectivamente.
A média aritmética dessas duas massas equivale
a:
32 + 127, 5
= 79, 75
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Os elementos químicos cujas massas atômicas
mais se aproximam de 79,75 são o selênio (Se),
com massa igual a 79, e o bromo (Br), com massa
igual a 80. Entre esses dois elementos, porém, o
selênio é aquele que apresenta propriedades
químicas semelhantes ao enxofre e ao telúrio,
sendo sua configuração eletrônica da camada de
valência igual a ns2np4. Logo, considerando os
critérios dessa antiga classificação periódica, a
letra X corresponde ao Selênio (Se).
Percentual de acertos: 89,37%
09. B
Além de singular, o Hidrogênio é o elemento mais
abundante do universo.
10. D
O silício, o arsênio e o iodo são ametais.
AULA 12
01. D
Observando a configuração eletrônica da camada
de valência desse elemento, vemos que ele possui
cinco camadas ou níveis, portanto seu período é o
5o. Somando os elétrons distribuídos, temos 5
elétrons (2 + 3), o que nos indica que ele pertence
à família 15 ou V A, que é a família do nitrogênio.
Realizando a distribuição eletrônica completa no
diagrama de Pauling abaixo, descobrimos que o
seu número atômico é igual a 51. Conferindo na
Tabela Periódica, trata-se do Sb (Antimônio), que
realmente está no quinto período e na família 15.
K1s2
L2s2 2p6
M3s2 3p6 3d10
N4s2 4p6 4d10 4f
O5s2 5p3 5d5f
P6s6p6d
Q 7s 7p
02. D
De acordo com a tabela periódica, teremos:
K (potássio): Família IA (metais alcalinos)
Cl (cloro): Família VIA (halogênios)
O (oxigênio): Família VIA (calcogênios)
03. A
A hipótese é uma explicação provisória do
fenômeno estudado. As hipóteses devem ser
testadas com a realização de novas experiências.
A teoria é uma boa explicação dos fenômenos
observados, e depende muito da época histórica,
das observações científicas e da criatividade do
cientista, pois houve, em diferentes momentos da
história da civilização, interpretações errôneas
dos fenômenos químicos, bem como um exagero
por parte dos cientistas. Lei é uma afirmação que
organiza informações sobre fenômenos que se
repetem sempre nas mesmas condições.
Como o arsênio e o fósforo estão localizados no
mesmo grupo (I5) ou família (VA) da tabela
periódica, apresentam propriedades químicas
semelhantes.
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04. D
Sódio: metal alcalino que, na forma pura, reage
violentamente com H2O, liberando H2(g).
Veja: 2Na(s) + 2H2O(l) → 2NaOH(aq) + 1H2(g)
Carbono: formação de cadeias carbônicas
(compostos orgânicos).
05. D
22

Ti: [Ar] 4s2 3d2
u.c. → 2e– na u.c.

12

Mg: [Ne] 3s2
u.c. → 2e– na u.c.

06. A

O elemento x é o sódio (Na), que forma o íon Na+.
O elemento z é o nitrogênio. Presente em
inúmeros compostos orgânicos e inorgânicos.
O elemento y é o mercúrio, que é um metal tóxico.
O elemento w é o amerício. Um elemento
radioativo que surge na decomposição de vários
núcleos.
07. A
Carbono e silício estão na mesma família da TP.
08. A
O ferro apresenta ferromagnetismo, com elétrons
desemparelhados no subnível d.
09. E
O gálio é um metal que, por ter baixo ponto de
fusão, derrete-se em contato prolongado com a
mão humana. Veja: PF (Gálio) = 30 oC.
Temperatura humana média = 37 oC.
10. B
Teremos:

AULA 13
01. D
Observando a configuração eletrônica da camada
de valência desse elemento, vemos que ele possui
cinco camadas ou níveis, portanto seu período é o
5o. Somando os elétrons distribuídos, temos 5
elétrons (2 + 3), o que nos indica que ele pertence
à família 15 ou V A, que é a família do nitrogênio.
Realizando a distribuição eletrônica completa no
diagrama de Pauling abaixo, descobrimos que o
seu número atômico é igual a 51. Conferindo na
Tabela Periódica, trata-se do Sb (Antimônio), que
realmente está no quinto período e na família 15.
K1s2
L2s2 2p6
M3s2 3p6 3d10
N4s2 4p6 4d10 4f
O5s2 5p3 5d5f
P6s6p6d
Q 7s 7p
02. E
Realizando a distribuição eletrônica no diagrama
de Pauling, temos:
K1s2
L2s2 2p6
M3s2 3p6 3d10
N4s2 4p6 4d4f
O5s1 5p5d 5f
P6s 6p 6d
Q 7s 7p
Observe que o elemento possui somente um
elétron na camada de valência, sendo, portanto,
da família 1 e está no 5o período.
03. D
Apenas observando uma Tabela Periódica
encontramos o elemento Alumínio, cujo número
atômico é 13. Mas se não tivermos uma Tabela à
disposição, basta realizar a distribuição no
diagrama de Pauling, que indica o período III e a
família 3A, ou seja: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. Agora basta
somar todos os elétrons distribuídos:
2 + 2 + 6 + 2 + 1 = 13.
04. B
Realizando a distribuição eletrônica do vanádio:
K1s2
L 2s2 2p6
M3s2 3p6 3d3
N4s2 4p4d4f
O5s5p5d5f
P6s 6p6d
Q 7s 7p
O subnível mais energético é o último a ser
preenchido, que nesse caso é o 3d3. Visto que o
subnível mais externo foi o 4s2, isso significa que
o vanádio é do 4o período.
05. A
I.
II.
III.
IV.

E
G
D
A
2

V. C
VI. F
VII. B
06. D
Alternativa “d”, pois o oxigênio e o enxofre
pertencem à mesma família na Tabela Periódica,
que é a 16 (ou 6A), a família dos calcogênios.
07. A
O seu número atômico é 15, que é a somatória de
todos os elétrons: 2+ 8 + 5 = 15.
08. C
Tal elemento possui quatro camadas eletrônicas,
assim sendo, ele é do 4o período da Tabela
Periódica. Como ele tem 7 elétrons na quarta
camada, ele está na coluna 7A ou 17, sendo,
portanto, um halogênio.
Outro modo de resolver essa questão seria somar
os elétrons (2 + 8 + 18 + 7 = 35) e procurar na
Tabela Periódica qual elemento possui o número
atômico 35. Encontraríamos o bromo, que é o
halogênio do quarto período.
09. D
O elemento pertence ao grupo 5, pois a soma dos
elétrons mais externos com os mais energéticos é
igual a 5 (4s2 3d3), e ocupa o 4o período, pois
possui 4 camadas eletrônicas, indicadas pelo
subnível “d”.
10. C
W
Y
Z
T

– 3o período (3), família 15 (O)
– 4o período (3), família 2 (B)
– 4o período (3), família 18 (R)
– 5o período (3), família 1 (A)

AULA 14
01. A
X raio atômico, Z – raio iônico, Y energia de
ionização (maior energia de ionização é do cloro).
Pm – unidade de comprimento do raio, íon
(Pirômetro).
02. A
Podemos concluir que os átomos da posição Y
nos gráficos I e II.
03. E
O aumento excessivo entre a 3a EI e a 4a EI, indica
mudança de camada e, portanto, o metal
apresenta 3 elétrons na sua última camada.
04. C
As energias de ionização mostram mudanças
bruscas nos seus valores da 3a EI para a 4a EI.
Logo, o elemento que se encontra com 3 é na u.c.
(s2 p1).

Deste modo, temos:

Daí, concluímos que a opção correta é a C.
05. C
Os gases nobres apresentam altas energias de
ionização. Veja:

06. E
O módulo da energia de rede será tanto maior
quanto maior for a carga do cátion e do ânion e
menor for o raio de ambos.
Portanto, a alternativa E está correta.
07. D
A formação de ânion a partir de átomos neutros
ocorre com aumento de raio, e este fato ocorre,
de acordo com a tabela, nos elementos genéricos
II e III.
Assim sendo, a opção correta é a letra D.
08. A

y + 120
2
y = 142 kcal / mol
850 + 700
x=
2
x = 775 ºC

131 =

09. A
Volume atômico, ponto de fusão e energia de
ionização variam periodicamente
10. D
A energia de ionização aumenta de baixo para
cima em uma família e da esquerda para a direita
nos períodos.
A eletronegatividade aumenta de baixo para cima
em uma família e da esquerda para a direita nos
períodos.
AULA 15
01. B
M: forma cátion trivalente, M3+;
Y: forma ânion bivalente, Y2- (pertence à família
16, do oxigênio).
Fórmula unitária do composto: M2Y3.
02. E
O elemento B é um calcogênio, isto é, pertence à
família 16 da tabela periódica, possuindo seis
elétrons na camada de valência, precisando
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receber dois elétrons para ficar estável (-2). Por
isso ele realizou uma ligação iônica com cada um
dos dois átomos do metal A.
03. C
O composto em questão é o hidróxido de sódio
formado pelos elementos Na, O, H.
A forma iônica do composto, Na+OH-, nos permite
verificar que o mesmo é formado pela ligação
iônica de A e B (Na+O-) e ligação covalente entre B
e C.
04. D
Por meio da distribuição eletrônica de cada
elemento, sabemos qual é a sua carga eletrônica
e quantas ligações realizará:
• Mg e Cl:
2
2s2 2p6 3s2 = forma cátion bivalente
12Mg: 1s
2+
Mg , doa dois elétrons;
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 = forma ânion
17Cl:
monovalente Cl1-, recebe um elétron.
Portanto, são necessários dois átomos de cloro
para estabilizar um átomo de magnésio: MgCl2 e
a proporção é de 1 : 2.
• Ca e O:
2
2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 = forma cátion
20Ca: 1s
bivalente Ca2+, doa dois elétrons;
2
2s2 2p4 = forma ânion bivalente O2-,
8O: 1s
recebe dois elétrons.
Um átomo de cálcio estabiliza um átomo de
oxigênio: CaO e a proporção entre eles é de 1 : 1.
• Li e O:
2
1
1+
3Li: 1s 2s = forma cátion monovalente Li , doa
um elétron;
2
2s2 2p4 = forma ânion bivalente O2-,
8O: 1s
recebe dois elétrons.
Portanto, são necessários dois átomos de lítio
para estabilizar um átomo de oxigênio: Li2O e a
proporção é de 2 : 1.
• K e Br:
2
2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 = forma cátion
19K: 1s
monovalente K1+, doa um elétron;
2
2
6
2
6
10
4s2 4p5 = forma ânion
35B: 1s 2s 2p 3s 3p 3d
1monovalente Br , recebe um elétron.
Um átomo de potássio estabiliza um átomo de
bromo: KBr e a proporção entre eles é de 1 : 1.
05. E
A substância de maior caráter iônico é aquela em
que a diferença de eletronegatividade entre os
átomos é maior, ou seja, KF.
06. B
Nas outras alternativas são formados por ligações
covalentes os seguintes compostos:
A) HCl
B) Nenhum
C) PF3 e NH3
D) H2O
E) O2 e NH3

07. E
As fórmulas corretas em cada caso seriam:
A) NaCl
B) AlBr3
C) Al2O3
D) HBr
08. A



Metal

alcalino 

Y 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5  X e Y tendem a formar

 ligação iônica (X+Y–).
Halogênio 


Z 1s2 2s2 2p6



Gás nobre

1s2 2s2 2p6

X

1
3s


09. B
40
20

Ca

Júlia

35
17

C

Pedro

O cálcio pertence ao 2o grupo da Tabela Periódica,
perdendo 2e– para ficar estável e o cloro pertence
ao grupo 17 da Tabela, necessita de 1e– para ficar
estável, assim a junção desses elementos irá
formar um composto iônico de fórmula:
Ca+2Cl– = CaCl2
10. A
3H 3PO4(aq) + Fe2O3(s) → 2FePO4(s) + 3H2O(l)
O composto preto formado será o fosfato de ferro
III (FePO4), um composto iônico.
AULA 16
01. D
O Si possui 4 elétrons na camada de valência
(família do carbono) e pode estabelecer 4 ligações
covalentes.
02. A
Apresenta 2 ligações covalentes simples e uma
ligação covalente dupla.
03. C
Para montar a estrutura do SO2, é necessário,
antes, conhecer a necessidade de cada um dos
átomos presentes nessa substância:
• S = 2 ligações, pois esse elemento pertence à
família VIA, ou seja, faltam-lhe dois elétrons
para completar oito na camada de valência,
segundo a Teoria do Octeto;
• O = 2 ligações, pois pertence à família VIA.
A montagem dessa estrutura obedece a seguinte
sequência:
• 1o: posicionar o enxofre como átomo central, pois
ele realiza mais ligações e é menos
eletronegativo que o oxigênio, e pela dificuldade
dos átomos de oxigênio em ligar entre si;
• 2o: posicionar os quatro átomos de oxigênio em
torno do enxofre (leste e oeste);
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• 3o: colocar uma ligação dupla entre um dos
átomos de oxigênio e o enxofre, já que sempre
se deve preocupar com as ligações dos átomos
nas extremidades por causa da necessidade de
duas ligações do oxigênio;
O=S
O
Obs.: Ao posicionar a ligação dupla, o átomo de
enxofre também se torna estável, pois também
necessita de duas ligações.
• 4o: como enxofre já está estável e o outro
oxigênio ainda necessita de uma ligação,
utilizamos uma ligação dativa entre ambos.
O=S → O
04. E
O Ba é da família 2A ou 2 da tabela periódica,
possuindo dois elétrons na camada de valência e
precisando doá-los para ficar estável. Sua
configuração eletrônica é: 2 – 8 – 18 – 18 – 8 -2. Já
o Cl é da família 7A ou 17 da tabela periódica,
possuindo sete elétrons na camada de valência e
precisando receber 1 elétron para ficar estável.
Sua configuração eletrônica é: 2 – 8 – 7.
Assim, a ligação é iônica, pois o Ba doa 2 elétrons,
formando o cátion Ba2+, e cada átomo de cloro
recebe 1 elétron, formando o ânion Cl-. São

AULA 17
01. D
Percebe-se pela geometria apresentada, que:
(1) A hibridização de Φ é sp3d2.
Xe (Z = 54):
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6
Xe (camada de valência):

Hibridização:

Geometria: pirâmide de base quadrada
(2) A hibridização de Ψ é sp3d.
S (Z = 16): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0
S (camada de valência):

necessários dois átomos de cloro.
Portanto, a fórmula molecular desse composto é:
BaCl2.

05. E
O carbono faz 4 ligações covalentes.
06. C
3 pares ao oxigênio e 3 pares ao hidrogênio (ao
mesmo tempo).
07. B
O movimento executado pelo aluno provoca o
deslocamento da nuvem eletrônica que envolve o
núcleo, causando forte repulsão nuclear e
rompimento da ligação metálica.
O retículo cristalino dos sólidos metálicos é
formado por cátions e elétrons deslocalizados
(livres) entre eles.
Esse tipo de ligação entre cátions presos no
retículo e elétrons livres é chamado de ligação
metálica.
Elétrons deslocalizados num metal dão origem à
condutividade elétrica e térmica.

Hibridização:

Geometria: gangorra.
(3) Bipirâmide de base triangular: a hibridização de Ω
é sp3d.
P (Z = 15): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0
P (camada de valência):

Hibridização:

08. A
O Cloro é aplicado para eliminar microrganismos.
09. B
O tungstênio (W) é um metal e ao se ligar ao
oxigênio (O), ametal, forma um composto iônico.

Geometria: bipirâmide de base triangular.

10. C
Composto iônico que conduz corrente elétrica
quando dissolvido em H2O, devido aos íons livres.
+
−
Veja: IKI(aq) ⇒ IK1(aq)
+ II1(aq)



íons livres
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02. D

03. B
Analisando a geometria a partir da teoria da
repulsão dos pares de elétrons, vem:

1. NOC 
2. NC  3

angular
piramidal

3. CS2
4. CC 4

linear

5. BF3

trigonal plana

06. A
Metano (CH4); amônia (NH3); hidrogênio (H2) e
água (H2O):
CH4 (metano):
NH3 (amônia):
temos a geometria
temos a geometria
TETRAÉDRICAS entre
PIRAMIDAL entre os
os núcleos.
núcleos.

H2 (hidrogênio):
temos a geometria
linear entre os
núcleos, logo a
geometria molecular
é LINEAR.

H2O (água):
temos a geometria
angular entre os
núcleos, logo a
geometria molecular
é ANGULAR.

tetraédrica

04. D
A geometria molecular do gás sulfídrico é angular.
07. A
Metanoato de etila:

05. A
A amônia e o trifluoreto de boro são compostos
moleculares com geometria molecular piramidal e
trigonal plana, respectivamente:
NH3 (amônia): temos a geometria PIRAMIDAL
entre os núcleos.

BF3 (trifluoreto de boro): temos a geometria
TRIANGULAR OU TRIGONAL PLANA entre os
núcleos.

Cianeto de propila:

08. D
09. D
10. D
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AULA 18
01. C
Cl2, CCl4 e CO2 são moléculas exclusivamente
apolares, pois apresentam vetores momento
dipolo elétricos resultantes nulos.

C) Incorreta. Os ângulos formados pelos átomos
H – N – H são diferentes dos ângulos H – N – H
do íon amônio, devido à diferença em sua
geometria molecular.

02. C
Teremos:

angular e polar

angular e polar

B) Correta. A molécula do PCl3 é tetraédrica e
cada ligação é do tipo covalente polar, devido à
diferença de eletronegatividade entre esses
elementos.

triangular e apolar
ou trigonal plana e apolar

linear e apolar

03. D
Água: molécula polar (vetor momento dipolo
elétrico diferente de zero) e geometria angular.

D) Incorreta. Quanto maior a eletronegatividade
entre os átomos, menor é o comprimento de
ligação, como o Iodo é mais eletronegativo que
o Telúrio, sua ligação com o hidrogênio será
menor, que do telúrio como o hidrogênio.
E) Incorreta. O composto COCl2, possui geometria
trigonal plana.
05. D
Análise das alternativas:
A) CCl4, é uma molécula tetraédrica e
(vetor momento dipolo elétrico nulo).
B) PBr3, é uma molécula piramidal e polar
momento dipolo elétrico não nulo).
C) BeF2 é uma molécula linear e apolar
momento dipolo elétrico nulo).
D) CO2, é uma molécula linear e apolar
momento dipolo elétrico nulo).

apolar
(vetor
(vetor
(vetor

06. C
A molécula de CO2 é linear:
Gás carbônico: molécula apolar (vetor momento
dipolo elétrico igual a zero) e geometria linear.

04. B
A) Incorreta. A molécula PCl3, possui geometria
piramidal.

Existem controvérsias sobre a molécula de ozônio,
mas no geral ela é classificada angular e polar,
pois a densidade eletrônica é menor no átomo
central:
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07. E
08. B
De acordo com a teoria da repulsão das nuvens
eletrônicas, as fórmulas estruturais que melhor
representam a amônia, o diclorometano e o
dissulfeto de carbono são dadas na alternativa B.
09. B
10. E
AULA 19
01. D
O etanol e água apresentam grupo OH–, portanto
este grupo faz ligações de hidrogênio ou pontes
de hidrogênio.
02. D
Teremos:

Imiscíveis

azul
amarelo

água
(menor densidade)
clorofórmio
maior densidade)

Imiscíveis

vermelho
azul

Ciclo-hexano
(menor densidade)
água
maior densidade)

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.
06. A
De acordo com a interação do tipo dipolo
induzido-dipolo induzido, quanto maior a massa,
maior a interação intermolecular, então TE(H2) <
TE(N2) < TE(O2) < TE(Br2).
07. A
Observe os tipos de interação intermolecular:
I) CH3COOH (ácido acético; 60 g/mol): dipolo
permanente e ligação de hidrogênio devido à
presença do grupo OH.
II) CH3CH2CH2OH (propanol; 60 g/mol): ligação de
hidrogênio devido à presença do grupo OH.
III) CH3CH2CHO (propanal; 58 g/mol): dipolo
permanente devido ao grupo carbonila (C =
O).
Quanto mais intensas forem as forças
intermoleculares, maior será a temperatura de
ebulição. A ordem decrescente será dada por:
I > II > III.
08. C
Forças intermoleculares do tipo ligações de
hidrogênio podem ocorrer na interação das
substâncias água e etanol, pois apresentam o
grupo OH.

04. A
Das substâncias elencadas nas alternativas, a
única com caráter apolar e, portanto, capaz de
dissolver a graxa é a gasolina.

09. B
Análise das afirmações:
A) Incorreta. Abaixo de 10 ºC o HCl e o HBr são
gases.
B) Correta. As moléculas de HF, HCl, HBr e HI são
unidas por forças dipolo permanente e
somente as moléculas de HF são unidas
também por pontes de hidrogênio.
C) Incorreta. Todos os haletos apresentam
ligações covalentes polares.
D) Correta. A ordem do P.E.: HI > HBr > HCl é
devida à direrença na massa molar de cada
composto e ao tamanho das nuvens
eletrônicas que interferem na atração
intermolecular.
E) Incorreta. O HF apresenta maior ponto de
ebulição, pois tem o elemento de maior
eletronegatividade (F) ligado ao hidrogênio, o
que torna a ligação de hidrogênio ou ponte de
hidrogênio muito intensa.

05. 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.

10. C
Análise dos componentes de cada par de
substâncias, segundo as interações intermoleculares:
I.
Tolueno e fenol: O fenol apresenta maior
temperatura de ebulição.

Observação: A solubilidade em água do
clorofórmio é baixa: 0,8 g/100 mL a 20 ºC, por isso
ocorre a formação de mistura bifásica com a
água.
03. D
A 25 ºC. Encontramos apenas duas substâncias:
C6H6 e C2H5OH. A substância C2H5OH é um álcool
que, além de ser polar, realiza ligações de
hidrogênio intermoleculares com moléculas de
água. Dessa forma, podemos afirmar que o etanol
é solúvel em água.
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pontes de hidrogênio, que são interações
mais fortes do que aquelas existentes na
propanona,
consequentemente
sua
temperatura de ebulição é maior.

Tolueno
CH
HC

CH

HC

CH

Propanona
O

C

C
H3C

CH3

A propanona tem 3 átomos de carbono em
sua cadeia.
É uma cetona que apresenta o grupo carbo-

O
tolueno
ou
metilbenzeno
é
um
hidrocarboneto apolar que faz interações do
tipo dipolo induzido-dipolo induzido.

O

Fenol

C
nila,
, que faz interações do tipo dipolo
permanente-dipolo permanente, que são
interações intermoleculares mais fracas do
que as ligações de hidrogênio (pontes de
hidrogênio).

CH
HC

CH

HC

CH
C
OH

O hidroxibenzeno ou fenol é um composto
que apresenta um grupo –OH muito polar.
As
interações
predominantes
neste
composto são as ligações de hidrogênio ou
pontes de hidrogênio, que são interações
mais fortes do que aquelas existentes no
tolueno, consequentemente sua temperatura
de ebulição é maior.
II.

III.

CH3

Propano e butano: o butano apresenta maior
temperatura de ebulição.
Propano
H3C – CH2 – CH3
O propano possui 3 átomos de carbono em
sua cadeia.
É um hidrocarboneto apolar que faz
interações do tipo dipolo induzido-dipolo
induzido.
Butano
H3C – CH2 – CH2 – CH3
O butano possui 4 átomos de carbono em
sua cadeia.
É um hidrocarboneto apolar que faz
interações dipolo induzido-dipolo induzido.
Como a sua cadeia carbônica é maior (ou
massa) do que a do propano, a interação
intermolecular também, e consequentemente
a sua temperatura de ebulição é maior.
1-propanol e propanona: o 1-propanol
apresenta maior temperatura de ebulição.
1-Propanol
H3C – CH2 – CH2 – OH
O 1-propanol tem 3 átomos de carbono em
sua cadeia.
É um álcool que apresenta um grupo –OH
muito polar.
As
interações
predominantes
neste
composto são as ligações de hidrogênio ou

V.

Propilamina
e
butano:
a
propilamina
apresenta maior temperatura de ebulição.
Propilamina
H3C – CH2 – CH2 – NH2
A propilamina tem 3 átomos de carbono em
sua cadeia.
É uma amina primária que apresenta um
grupo –NH2 muito polar. As interações
predominantes neste composto são as
ligações de hidrogênio ou pontes de
hidrogênio, que são interações mais fortes do
que
aquelas
existentes
no
butano,
consequentemente sua temperatura de
ebulição é maior.
Butano
H3C – CH2 – CH2 – CH3
O butano possui 4 átomos de carbono em
sua cadeia.
É um hidrocarboneto apolar que faz
interações dipolo induzido-dipolo induzido,
que são mais fracas do que as ligações de
hidrogênio (pontes de hidrogênio) presentes
na propilamina.

AULA 20
01. A
Quanto maior a cadeia carbônica, menor a
polaridade e, consequentemente, menor a
solubilidade em H2O.
Logo: III < II < I ou I > II > III
mais solúvel
02. A
O etanol solubiliza a capsaicina porque parte da
sua estrutura é polar e parte apolar, igual à
capsaicina.
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03. A

10. B
10 pares de e– não ligantes.

04. D
A ligação deve ocorrer com S.
05. B
O ácido fumárico e o
apresentam ligação iônica.
06. A

BF3

BeF2

4 e– na u.C

6 e– na u.C

ácido

maleico

não

PCl5
10 e– na u.C

07. C

Tetraédrica

Piramidal

Angular

08. B
Trata-se da amônia (NH3) e
••

4 pares de e– (sp3)

N
09. E
••

••

I. • N

O
••

••

II. N

••

N

••
O
••

•

••

III.

O
••

N

••

••
O
••

••

O
••

IV.

••

O
••

••

••

N

N

O
••
••

••
O
••

••

V.

O
••
••

O
••

••

••

N

••

O
••

N

O
••
••

••
O
••
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