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Forças Intermoleculares



Comparação entre as Forças

 Dipolo Induzido – Dipolo Induzido 

• Força Fraca + Menores Pontos de Ebulição e Fusão + Moléculas Apolares (às vezes 
polares)

 Dipolo Permanente – Dipolo Permanente

• Força Média + Pontos de Ebulição e Fusão Médios + Moléculas Polares 

 Ponte de Hidrogênio 

• Força Alta + Altos Pontos de Ebulição e Fusão + Interações de FON com H

 Quanto maior a força intermolecular, mais difícil é de quebrar a interação intermolecular

 Entre as forças iguais, quanto maior a massa da molécula, mais difícil é de quebrar



Cola(???)

 As coisas são coladas porque a COLA realiza interações intermoleculares 

com os dois objetos, os mantendo unidos



Tensão Superficial

 Mesmo que o clipe seja mais denso que a água, ele não afunda porque 

a água tem uma alta tensão superficial

 Tensão Superficial → Superfície possuir uma resistência relativamente alta 

a ser deformada e, consequentemente, a ser atravessada por pequenos 

objetos → ISSO É POR CAUSA DAS LIGAÇÕES DE HIDROGÊNIO



Solubilidade entre Moléculas

 SOLVENTE POLAR DISSOLVE SOLUTO POLAR

 SOLVENTE APOLAR DISSOLVE SOLUTO APOLAR 

 SEMELHANTE DISSOLVE SEMELHANTE

ÁGUA

GASOLINA

ÁLCOOL

QUEROSENE

QUEM DISSOLVE QUEM?



Questão 1 

 (UEL-PR) Ruptura de ligações por pontes de hidrogênio ocorre quando:

a) Água gasosa é decomposta em hidrogênio e oxigênio

b) Hidrogênio líquido se vaporiza

c) Vapor de água se condensa

d) Água líquida se evapora

e) Gás de água (mistura de CO + H2) entra em combustão

RESPOSTA LETRA D



Questão 2

 (Unicamp-SP) Considere as afirmações.

I. Comparando duas substâncias com o mesmo tipo de interação

intermolecular, a que possuir maior massa molecular possuirá maior PE.

II. Comparando duas substâncias com massas molares próximas, a que

possuir forças intermoleculares mais intensas possuirá maior PE.

III. O PE é propriedade específica de uma substância.

Qual(is) é(são) a(s) alternativa(s) correta(s)?

RESPOSTA: TODAS



Questão 3

 (Unifesp) A geometria molecular e a polaridade das moléculas são

conceitos importantes para predizer o tipo de força de interação entre

elas. Dentre os compostos moleculares nitrogênio, dióxido de enxofre,

amônia, sulfeto de hidrogênio e água, aqueles que apresentam o menor

e o maior PE são, respectivamente:

RESPOSTA: N2 e H2O



Questão 4

 (Fuvest) Examinando as formulares, podemos prever que são mais 

solúveis em água os compostos representados por:

RESPOSTA: II e III



OBRIGADO PELA AULA PESSOAL!!!

 E desculpa pela rapidez, ainda amo vcs!


