Interbits – SuperPro ® Web

1. (Enem 2017) A cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na
migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases imiscíveis. Os
componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel em
movimento no papel. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode
absorver até 22% de água. É a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida e
que interage com a fase móvel, também líquida (partição líquido-líquido). Os componentes
capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram
mais lentamente.
Uma mistura de hexano com 5% (v v) de acetona foi utilizada como fase móvel na separação
dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. Considere que esse
extrato contém as substâncias representadas.
RIBEIRO, N. M.; NUNES, C. R. Análise de pigmentos de pimentões por cromatografia em
papel. Química Nova na Escola, n. 29, ago. 2008 (adaptado).

A substância presente na mistura que migra mais lentamente é o(a)
a) licopeno.
b) α  caroteno.
c) γ  caroteno.
d) capsorubina.
e) α  criptoxantina.
2. (Enem 2017) Na Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de
óleos essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia. Naquela época,
essa prática era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seria
anulado pela emissão dos raios solares. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a
coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção de material com maiores
quantidades de óleos essenciais.
A explicação científica que justifica essa prática se baseia na
a) volatilização das substâncias de interesse.
b) polimerização dos óleos catalisada pela radiação solar.
c) solubilização das substâncias de interesse pelo orvalho.
d) oxidação do óleo pelo oxigênio produzido na fotossíntese.
e) liberação das moléculas de óleo durante o processo de fotossíntese.
3. (Enem 2017) Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de
condensação de vapor de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão,
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propiciam a formação das nuvens e consequentemente das chuvas. No ar atmosférico, tais
partículas são formadas pela reação de ácidos (HX) com a base NH3 , de forma natural ou
antropogênica, dando origem a sais de amônio (NH4 X), de acordo com a equação química
genérica:

HX(g)  NH3(g)  NH4 X(s)
FELIX. E. P.; CARDOSO, A. A. Fatores ambientais que afetam a precipitação úmida. Química
Nova na Escola, n. 21, maio 2005 (adaptado).

A fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por
a) ligações iônicas.
b) interações dipolo-dipolo.
c) interações dipolo-dipolo induzido.
d) interações íon-dipolo.
e) ligações covalentes.
4. (Enem 2016) Em sua formulação, o spray de pimenta contém porcentagens variadas de
oleorresina de Capsicum, cujo principio ativo é a capsaicina, e um solvente (um álcool como
etanol ou isopropanol). Em contato com os olhos, pele ou vias respiratórias, a capsaicina causa
um efeito inflamatório que gera uma sensação de dor e ardor, levando à cegueira temporária.
O processo é desencadeado pela liberação de neuropeptídios das terminações nervosas.
Como funciona o gás de pimenta. Disponível em: http://pessoas.hsw.uol.com.br.
Acesso em: 1 mar. 2012 (adaptado).

Quando uma pessoa é atingida com o spray de pimenta nos olhos ou na pele, a lavagem da
região atingida com água é ineficaz porque a
a) reação entre etanol e água libera calor, intensificando o ardor.
b) solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando a sua remoção.
c) permeabilidade da água na pele é muito alta, não permitindo a remoção do princípio ativo.
d) solubilização do óleo em água causa um maior espalhamento além das áreas atingidas.
e) ardência faz evaporar rapidamente a água, não permitindo que haja contato entre o óleo e o
solvente.
5. (Enem 2016) A lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco.
Ela mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, podendo ser
avaliada por seu coeficiente de partição.

Em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são,
respectivamente,
a) menor e menor que a lipofilia da testosterona.
b) menor e maior que a lipofilia da testosterona.
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c) maior e menor que a lipofilia da testosterona.
d) maior e maior que a lipofilia da testosterona.
e) menor e igual à lipofilia da testosterona.
6. (Enem 2016) Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e
apolares. A parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares, e a parte lipofílica
interage com as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pede ser representada por:

Ao adicionar um tensoativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado.
Esse arranjo é representado esquematicamente por:

a)

b)

c)

d)

e)
7. (Enem 2016) O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo
muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno.
Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de
interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão (adsorvente) e o benzeno
(adsorvato, substância adsorvida).
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No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida ocorre a formação de:
a) Ligações dissulfeto.
b) Ligações covalentes.
c) Ligações de hidrogênio.
d) Interações dipolo induzido-dipolo induzido.
e) Interações dipolo permanente-dipolo permanente.
8. (Unesp 2018) Considere os quatro compostos representados por suas fórmulas estruturais
a seguir.

a) Dê o nome da função orgânica comum a todas as substâncias representadas e indique qual
dessas substâncias é classificada como aromática.
b) Indique a substância que apresenta carbono quiral e a que apresenta menor solubilidade em
água.
9. (Unicid - Medicina 2017) Considere as seguintes substâncias químicas:
CC 4 , HCC 3 , CO2, H2S, C 2, H3 CCH3 e NH3 .
a) Qual o tipo de ligação química que ocorre nessas moléculas? Classifique-as em substâncias
polares e não polares.
b) Separe essas substâncias de acordo com o tipo de interação intermolecular (forças de Van
der Waals, dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio) que apresentam quando em presença de
outras substâncias iguais a elas.
10. (Unesp 2016) Analise as fórmulas que representam as estruturas do retinol (vitamina A),
lipossolúvel, e do ácido pantotênico (vitamina B5), hidrossolúvel.

Com base na análise das fórmulas, identifique as funções orgânicas presentes em cada
vitamina e justifique por que a vitamina B5 é hidrossolúvel e a vitamina A é lipossolúvel. Qual
dessas vitaminas apresenta isomeria óptica? Justifique sua resposta.
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Gabarito:
Resposta da questão 1:
[D]
A capsorubina atrai intensamente a água, pois sua molécula apresenta dois grupos hidroxila
(OH) e dois grupos carbonila (C  O), consequentemente e comparativamente com as outras
estruturas, deduz-se que a suas interações intermoleculares com a água são mais intensas
devido às ligações de hidrogênio.
Como a fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22%
de água, conclui-se que a capsorubina migra mais lentamente devido às suas fortes interações
intermoleculares com a fase estacionária.
Resposta da questão 2:
[A]
A explicação científica que justifica essa prática se baseia na volatilização das substâncias de
interesse, pois ao raiar do dia a temperatura, comparativamente a outros horários de coletas, é
menor e, também, a intensidade da luz do sol, fatores que interferem na volatilização dos óleos
essenciais.
Resposta da questão 3:
[D]
A reação fornecida no enunciado descreve a representação geral de um processo de
neutralização.

HX(g)  NH3(g)

NH4 X(s)


NH4(aq)
 X(aq)

A fixação da água aos íons formados se dá por interações do tipo íon dipolo.
Esquematicamente:

Resposta da questão 4:
[B]
A lavagem da região atingida com água (polar) é ineficaz porque o princípio ativo (capsaicina)
apresenta baixa polaridade.
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Resposta da questão 5:
[D]
Coeficiente de partição (P) neste caso é definido como a concentração da substância indicada
(compostos 1, 2 e testosterona) dissolvida em solvente apolar.
Composto 1:

Composto 2:

Testosterona:

Analisando-se as estruturas dos compostos 1, 2 e da testosterona, conclui-se que esta é mais
polar, pois apresenta o grupo OH no lugar de X.
Conclusão: os compostos 1 e 2 dissolvem melhor em solventes apolares, ou seja, apresentam
maior coeficiente de partição e maior lipofilia (filia = afinidade; lipo = semelhante à gordura) em
relação à testosterona.
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Resposta da questão 6:
[C]
Percebe-se que o tensoativo apresenta uma região apolar e outra apolar:

Ao adicionar um tensoativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado com a
região polar voltada para a água (polar).

Resposta da questão 7:
[D]
O carvão (C(s) ) e o benzeno (C6H6 ) são substâncias classificadas como apolares (R  0).
Conclusão: as forças atrativas envolvidas na atração entre o adsorvente e o adsorvato são do
tipo dipolo induzido-dipolo induzido.
Resposta da questão 8:
a) Função orgânica comum a todas as substâncias representadas: ácido carboxílico.

Página 7 de 9

Interbits – SuperPro ® Web

A aspirina é classificada como aromática.

b) A alanina apresenta um átomo de carbono ligado a quatro ligantes diferentes entre si, ou
seja, um átomo de carbono quiral ou assimétrico (*).

A vitamina A é predominantemente apolar, ou seja, apresenta menor solubilidade em água.
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Resposta da questão 9:

Substâncias
químicas
CC 4
HCC 3
CO2

Tipo de ligação

Polaridade

covalente

apolar

Interação
Intermolecular
Van der Waals

covalente

polar

dipolo-dipolo

covalente

apolar

Van der Waals

H2S

covalente

polar

dipolo-dipolo

C

covalente

apolar

Van der Waals

H3CCH3

covalente

apolar

NH3

covalente

polar

Van der Waals
Ligações de
hidrogênio

2

Resposta da questão 10:
Funções orgânicas presentes em cada vitamina:

A vitamina B5 é hidrossolúvel, pois apresenta grupos que fazem ligações de hidrogênio com a
água, ou seja, as funções álcool, amida e ácido carboxílico.
A vitamina A é lipossolúvel, pois é predominantemente apolar, fazendo dipolo-induzido com as
cadeias de moléculas de gordura.
A vitamina B5 ou ácido pantotênico apresenta isomeria óptica, pois possui carbono quiral ou
assimétrico.
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