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01. Quais são as propriedades dos compostos orgânicos? 
 
02. Explique o conceito de solubilidade dos compostos orgânicos. 
 
03. Explique o conceito de polaridade nos compostos orgânicos. 
 

04. Como podemos determinar qual composto apresenta a maior temperatura de ebulição? 
 

05. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles 
estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por 
destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais 
frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperaturas. 

 

 
 

Qual fração apresenta as maiores temperaturas? Justifique. 
 
06. 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. 

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

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. 

 
08. Abaixo temos dois compostos isômeros, o butano e o metilpropano, com as suas respectivas temperaturas 

de fusão e ebulição: 
CH3 ─ CH2 ─ CH2 ─ CH3                            CH3 ─ CH ─ CH3 

                                                                               │ 
                                                                              CH3 
Ponto de fusão: -138 ºC;                              Ponto de fusão: -159 ºC 
Ponto de ebulição: - 0,5 ºC;                         Ponto de ebulição: -12ºC. 
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Apesar de possuírem a mesma fórmula molecular (C4H10), os pontos de fusão e ebulição são diferentes. 

Essa propriedade aumentou no caso do butano, pois: 
a)  Possui massa molar maior. 

b)  A sua cadeia principal é maior. 
c)  Possui maiores interações de ligações de hidrogênio. 
d)  Sua cadeia é normal, sem ramificações. 

 
09. Qual composto possui o maior ponto de fusão entre o butano e o hexano? Justifique. 
 

10. Qual das funções orgânicas é solúvel em água (polar), os hidrocarbonetos ou os álcoois? Justifique. 
 
 


