
 

 

Professor Dimi – Tarefa 23 
 
01. Quais são os critérios para estabelecer quais funções orgânicas apresentam maior temperatura de 

ebulição? 
 
02. Quais são os critérios para estabelecer quais funções orgânicas são solúveis em água? 
 
03. Considere as substâncias: 

CH3(CH2)3CH3      CH3(CH2)3CH2OH 
I         II 

 
CH3CH2CH3       CH3CH2OCH2CH2CH3 

III         IV 
A alternativa que apresenta as substâncias em ordem crescente de temperatura de ebulição é: 
a)  I, III, II, IV.        
b)  III, I, II, IV.          
c)  I, III, IV, II.           
d)  III, I, IV, II. 

 
04. Sobre os compostos butano, 1-butanol e ácido butanoico, foram feitas as seguintes afirmações: 

(I) Suas fórmulas moleculares são respectivamente C4H10, C4H10O e C4H8O2. 
(II) A solubilidade em água do butano é maior do que a do 1-butanol. 
(III) O ponto de ebulição do ácido butanoico é maior do que o do 1-butanol. 
(IV) O ponto de fusão do butano é maior do que o ácido butanoico. 
 
Estão corretas as afirmações: 
a)  I, III e IV.     
b)  II e IV.    
c)  I e III. 
d)  III e IV.     
e)  I e II. 

 
05. Dentre as substâncias abaixo, qual é mais solúvel em água? 

 
 
06. Um método para determinação do teor de etanol na gasolina consiste em misturar volumes conhecidos de 

água e de gasolina em um frasco específico. Após agitar o frasco e aguardar um período de tempo, 
medem-se os volumes das duas fases imiscíveis que são obtidas: uma orgânica e outra aquosa. O etanol, 
antes miscível com a gasolina, encontra-se agora miscível com a água. 
Para explicar o comportamento do etanol antes e depois da adição de água, é necessário conhecer: 
a) A densidade dos líquidos. 
b) O tamanho das moléculas. 
c) O ponto de ebulição dos líquidos. 
d) Os átomos presentes nas moléculas. 
e) O tipo de interação entre as moléculas. 
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07. O éter etílico ou etoxi-etano, substância de forte odor, pode ser usado na indústria, como solvente, em 
ambulatórios ou em laboratórios de química, bioquímica e farmácia. 
As propriedades físicas do éter etílico são: 
a) Alto ponto de fusão, volátil e miscível em água. 
b) Baixo ponto de fusão, volátil e miscível em água. 
c) Baixo ponto de fusão, volátil e imiscível em água. 
d) Alto ponto de fusão, não volátil e imiscível em água. 
e) Baixo ponto de fusão, não volátil e miscível em água. 

 
08. O que são Polímeros? Dê 3 exemplos em seu cotidiano. 
 
09. O que são polímeros de adição? Dê 2 exemplos. 
 
10. O que são polímeros de condensação? Dê 2 exemplos. 
 
 


