
1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE QUÍMICA 

LICENCIATURA EM QUÍMICA 

 

 

VANESSA SAMPAIO ZANON 

 

 

 

 

 

 

O LIVRO DIDÁTICO, O CURRÍCULO MÍNIMO ESTADUAL E O ENEM – UMA 

ANÁLISE SOBRE INTERAÇÕES INTERMOLECULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2018 

 



 

 2 

VANESSA SAMPAIO ZANON 

 

 

 

 

O LIVRO DIDÁTICO, O CURRÍCULO MÍNIMO ESTADUAL E O ENEM – UMA 

ANÁLISE SOBRE INTERAÇÕES INTERMOLECULARES 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Coordenação dos Cursos de Química da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial obrigatório para a obtenção do Grau de 

Licenciado em Química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Profª. Drª. Eluzir Pedrazzi Chacon. 

Niterói, 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z33 Zanon, Vanessa Sampaio 

      O livro didático, o currículo mínimo estadual e o ENEM: 

uma  análise sobre interações intermoleculares / Vanessa Sampaio 

 Zanon – Niterói: [s.n.], 2018. 

      46 f. 

  

      Trabalho de Conclusão de Curso - (Licenciatura em 

Química) -    Universidade Federal Fluminense, 2018. 

  

    1. Ensino de química. 2. Currículo escolar. 3. Livro didático.     

4. Avaliação de livro. 5. ENEM. 6. Ensino médio. I. Título. 

        CDD. : 540.7 



4 
 

VANESSA SAMPAIO ZANON 

 

O LIVRO DIDÁTICO, O CURRÍCULO MÍNIMO ESTADUAL E O ENEM – UMA 

ANÁLISE SOBRE INTERAÇÕES INTERMOLECULARES 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Coordenação dos Cursos de Química da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial obrigatório para a obtenção do Grau de 

Licenciado em Química. 

 

Aprovado em 09/11/2018 

 

 

Niterói 

2018 



 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando estiver cansado  

aprenda a descansar, não a desistir. 



 

 6 

Agradecimentos 

 

Primeiramente à minha orientadora Eluzir Pedrazzi Chacon pelas suas correções, 

sugestões e conselhos que me permitiram concluir mais uma etapa da minha vida.  

  À minha amada mãe Valéria Sampaio, que sempre será minha inspiração. Agradeço pelas 

orações em meu favor, apoio e suporte. 

Ao meu amado esposo Gustavo Amorim Campos que esteve ao meu lado e que me deu 

todo apoio e força para concluir essa etapa.  

À minha querida irmã Andressa Sampaio Zanon pelo apoio e torcida para que eu 

continuasse minha jornada. 

Ao meu saudoso pai José Luiz Zanon, que me ensinou o que é ser forte e a nunca desistir 

dos meus objetivos. 

Aos meus queridos tios Cláudia Sampaio G. Pedreira e José Carlos G. Pedreira por 

fazerem parte desse caminho. 

A todos os meus amigos do curso de licenciatura, com quem dividi experiências e 

atividades. 

Aos meus amigos do curso de Doutorado. 

A todos que fizeram parte desse caminho, meu sincero obrigada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

Sumário 

LISTA DE ABREVIATURAS ..................................................................................................................10 

1. INTRODUÇÃO………………………………………………………………………………………13 

Objetivos .................................................................................................................................................14 

2. BASE TEÓRICA ....................................................................................................................................16 

2.1 Experimentação no Ensino Médio ......................................................................................................19 

3. METODOLOGIA ..................................................................................................................................20 

Procedimento de pesquisa ........................................................................................................................21 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ...........................................................................................................22 

4.1 Avaliação do Livro 1 (Química – Martha Reis): ................................................................................25 

4.2 Avaliação do Livro 2 (Química – Eduardo F. Mortimer e Andréa H. Machado): .............................27 

4.3 Avaliação do Livro 3 (Ser Protagonista – Química): .........................................................................31 

4.4 Avaliação do Livro 4 (Vivá – Química):............................................................................................33 

4.5 Avaliação do Livro 5 (Química – Carlos A. Ciscato e outros): .........................................................34 

4.6 Avaliação do Livro 6 (Química Cidadã): ...........................................................................................36 

4.7 Avaliação geral dos livros: .................................................................................................................38 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................................41 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................................43 

Anexo I .......................................................................................................................................................... 1 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

LISTA DE FIGURAS  

Figura 1. Multidisciplinaridade, Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade ........................... 18 

Figura 2. Interações intermoleculares no currículo mínimo do RJ............................................... 23 

Figura 3. Experimento proposto pelo livro 1 ................................................................................ 26 

Figura 4. Texto sobre tensão superficial da água presente no livro 1 .......................................... 26 

Figura 5. Formação de uma ligação covalente. ............................................................................ 29 

Figura 6. Quadro comparativo dos PE e PF de algumas substâncias presente no livro 2. ........... 30 

Figura 7. Texto inicial do livro 5 sobre o nitrogênio líquido ....................................................... 34 

Figura 8. Correlação entre número de elétrons e PE do livro 5.................................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Conteúdos que foram abordados no ENEM entre 2013 e 2017 ................................... 22 

Tabela 2. Lista dos livros didáticos aprovados no PNLD em 2018.............................................. 24 

Tabela 3. Comparação entre os itens analisados para os livros didáticos com relação à interações 

intermoleculares............................................................................................................................. 40 

 



 

 10 

LISTA DE ABREVIATURAS   

 

BNCC Base Nacional Comum Curricular 

EF Ensino Fundamental 

EM Ensino Médio 

ENEM Exame Nacional do Ensino Médio  

FIES Financiamento Estudantil  

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

MEC Ministério da Educação 

PCN Parâmetros Curriculares Nacionais 

PCNEM Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

PE Ponto de Ebulição 

PF Ponto de Fusão 

PNLD Programa Nacional do Livro e do Material Didático 

PROUNI  Programa Universidade para Todos 

SISU Sistema de Seleção Unificada  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 11 

 

RESUMO 

 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é um instrumento de avaliação que permite 

o acesso à Educação Superior em escolas federais de todo o país. Devido à sua importância, neste 

trabalho foi feito um levantamento acerca dos conteúdos de Química que são abordados na prova 

no período compreendido entre 2012 e 2017. Dentre os conteúdos mais recorrentes o assunto 

forças intermoleculares foi escolhido como objeto de estudo nos livros didáticos que foram 

indicados no Programa Nacional do Livro Didático/2018 para serem utilizados nas escolas 

públicas do Estado do Rio de Janeiro. O livro didático é uma ferramenta importante que auxilia o 

professor desde a apresentação/explicação do assunto, contendo figuras e esquemas que auxiliam 

no processo de aprendizagem do aluno, até finalização do conteúdo com uma revisão sob a forma 

de exercícios. Os livros didáticos foram analisados com relação à adequação ao currículo mínimo 

do Estado do Rio de Janeiro, à contextualização com o cotidiano do aluno, à interdisciplinaridade 

com outras matérias e à adequação da linguagem aos alunos do Ensino Médio. As propostas de 

práticas experimentais foram avaliadas com relação possibilidade de sua aplicação, levando em 

consideração que a maioria das escolas públicas não apresenta uma infraestrutura adequada e que 

a falta de recursos é um quadro comum nas nossas escolas. As listas de exercícios também foram 

analisadas bem como os recursos visuais utilizados. A pesquisa mostrou que alguns livros de 

Química estão fora dos padrões orientados, apresentando conteúdos sem nenhuma 

contextualização e interdisciplinaridade, além disso, metade dos livros não apresentou atividade 

experimental para assunto. Desse modo, o papel do professor se torna ainda mais importante para 

preencher as lacunas deixadas pelos livros e conseguir tornar os conteúdos mais interdisciplinares 

como vem sendo observado nas questões do ENEM e como vem sendo exigido atualmente pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. O livro 3 (Ser 

Protagonista) se mostrou o mais indicado para utilização pois foi o que mais se aproximou das 

características que atualmente tem sido alvo de preocupação com relação ao ensino da Química. 
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ABSTRACT  

 

The Exame Nacional do Ensino Médio is an instrument method that allows the access to 

higher education degree in public schools across the country. Due to its importance, in this work 

was made a research about the contents of Chemistry approach in this exam between between 

2012 and 2017. Among the most recurrent contents intermolecular forces was chosen as object of 

study in the textbooks. These textbooks were indicated in PNLD/2018 to be used in public 

schools in the State of Rio de Janeiro. The textbook is an important device that assists the teacher 

since the presentation/explanation of the subject, containing figures and schemes that helped in 

the student's learning process, until finalization with a review as exercises. The textbooks were 

analyzed in relation to; the accordance to the minimum curriculum of the State, the 

contextualization with the student's daily life, the interdisciplinarity with other subjects and the 

agreement of the language to the students of the high school. The proposals for experimental 

procedures were evaluated with regard to the possibility of their application, taking into account 

that most public schools do not have adequate infrastructure and that the lack of resources is a 

common framework in our schools. The exercise lists were also analyzed as well as the figures 

and schemes used. The research has turned out that some chemistry books are out of the 

standards oriented, without exposure contextualization and interdisciplinarity, in addition, half of 

the books have not experimental practice for the subject. Thus, the role of the teacher becomes 

more important to fill the gaps left by the books and to make the contents more interdisciplinary 

as has been observed in the ENEM issues and as currently required by Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação and Parâmetros Curriculares Nacionais. Book 3 (“Ser Protagonista”) has become 

more suitable for use for the main characteristics of the current target of interest with respect to 

the teaching of Chemistry. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – nº 9.394/96 – é baseada no princípio do 

direito universal à Educação para todos e tem a função de regularizar a organização da Educação 

no Brasil. Com a instituição dessa lei a Educação Infantil (creches e pré-escola) se tornou 

oficialmente a primeira etapa da educação básica, o Ensino Fundamental (EF) passou a ser 

obrigatório e gratuito com progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao Ensino Médio 

(EM). Além disso, essa lei instituiu como requisito mínimo para a docência no ensino básico a 

formação em curso de Licenciatura (BRASIL, 1996). Essa última exigência resultou em um 

grande avanço para os profissionais da Educação com aumento na demanda por cursos de 

Licenciatura e valorização da profissão (MESQUITA; CARDOSO; SOARES, 2013).  

O professor precisa possuir habilidades e competências para ser mediador ativo e crítico 

na tarefa de auxiliar aos alunos a formarem seus conhecimentos. Portanto, é necessário que este 

possua uma formação adequada para desempenhar os saberes da docência. Sendo também 

necessário que haja a valorização de seu trabalho com finalidade de se obter o melhor nível 

educacional que este possa oferecer (NORONHA, 2002). 

 Nesse âmbito, foram elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). O PCN é 

um documento cujo objetivo é fornecer uma orientação curricular quanto aos principais 

conteúdos que devem ser trabalhados no cotidiano escolar visando auxiliar os educadores, 

podendo os mesmos serem complementados pelas Secretarias de Educação e pelos professores de 

acordo com as características regionais da sociedade, levando em consideração a cultura e 

economia de cada local (BARROS, 2018). Os PCNs são aplicados no EF e no EM (PCNEM). 

Atualmente uma nova proposta de orientação curricular do Ensino Médio está sob andamento, a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), onde a divisão passará a ser por áreas. Pela reforma 

do EM, 60% da carga horária na etapa final da educação básica será destinada à BNCC e o 

restante (40%) será dividido em cinco itinerários formativos pelos quais o estudante poderá optar, 

os quais são: Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Ensino 

Profissional. A previsão é de que a BNCC seja regulamentada ainda neste ano de 2018. As redes 

estaduais devem discutir os currículos em 2019, e a reforma pode começar a ser implementada 

em 2020 (BRASIL, 2017). 
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O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) avalia o desempenho do estudante ao fim 

da escolaridade básica tanto de escolas públicas quanto particulares (BRASIL, 2018). Além 

disso, o ENEM passou a ser um método de avaliação que permite o acesso à Educação Superior 

em escolas federais de todo o país através do Sistema de Seleção Unificada (SISU). O exame 

também é utilizado como critério de seleção para concorrer a bolsas no Programa Universidade 

para Todos (PROUNI) no Financiamento Estudantil (FIES) (BRASIL, 1998). Desde 2014 a nota 

do ENEM também pode ser utilizada para concorrer a bolsas em Portugal. Pelo menos 34 

instituições portuguesas já aceitam o ENEM como processo de seleção dos brasileiros 

(MARCOS, 2018). 

Tendo em vista a importância do ENEM no futuro dos alunos do 3° ano do EM, pretende-

se através deste estudo, analisar como um determinado conteúdo de Química, a ser escolhido de 

acordo com a cobrança nos últimos cinco anos, estão presentes nos PCNs e como os mesmos 

estão organizados e distribuídos nos livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD).  

Os livros didáticos de Química devem apresentar o conteúdo de forma clara e, para uma 

melhor assimilação, devem associar o conteúdo com o cotidiano do aluno. Sendo por isso, objeto 

de estudo nesse trabalho.  

 

OBJETIVOS 

 Avaliar os conteúdos de Química mais relevantes presentes nas provas do ENEM nos 

últimos cinco anos, escolher um deles e analisar como está presente nos livros didáticos 

utilizados na Escola Básica segundo o PNLD, observando se a abordagem é apresentada de forma 

adequada e suficiente para que o aluno do Ensino Médio consiga resolver a prova. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analisar se os livros didáticos apresentam contextualização com o cotidiano do aluno e se 

o assunto escolhido é abordado de maneira interdisciplinar. Além disso, será avaliado se os livros 

apresentam o conteúdo do currículo mínimo exigido pela Secretaria do Estado do Rio de Janeiro. 
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Por fim, será avaliado se o conteúdo presente nos livros é abordado de maneira suficiente para 

que os alunos sejam capazes de resolverem as questões do ENEM. 
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2. BASE TEÓRICA 

Paulo Freire (1921-1997) condenava o tradicionalismo da escola brasileira, que chamou 

de “educação bancária”. Esse tipo de educação está baseado na transmissão passiva do 

conhecimento pelo professor (que domina o saber, detentor da autoridade) para os alunos (que 

não sabem, objetos passivos). Nesse modelo sociocultural, de visão egocêntrica e autoritária, os 

alunos não possuem voz e são considerados como desprovidos de pensamentos (ZITKOSKI; 

LEMES, 2018).   

Com o tradicionalismo do processo bancário, as disciplinas foram ficando cada vez mais 

compartimentalizadas em resultado da verticalização do conhecimento que resultou em áreas e 

campos muito restritos sem conexão com outros campos e com o cotidiano, o que distancia os 

alunos do aprendizado. Por tais razões, a proposta de Freire exige uma ruptura com os 

paradigmas tradicionais (ZITKOSKI; LEMES, 2018).   

Freire propunha a construção do saber de forma conjunta baseada na metodologia do 

Tema Gerador, onde o professor se aproxima da realidade e se apropria dos conhecimentos 

prévios adquiridos no mundo vivido pelos estudantes, para que ao apresentar os conteúdos novos, 

essas informações sejam capazes de facilitar o aprendizado (DINIZ FILHO, 2013).  

Freire chamou esse processo de interdisciplinaridade, cujo processo metodológico de 

construção do conhecimento pelo sujeito se baseia na relação com sua realidade e sua cultura.  

Ou seja, o princípio Freireano (1999) visa refletir a formação do ser humano levando em conta 

uma reflexão crítica da sua realidade (COSTA; LOUREIRO, 2017). 

Hilton Japiassu é considerado referência nos trabalhos sobre interdisciplinaridade sendo 

de sua autoria a primeira produção sobre a temática no Brasil. Para Japiassu (1976, p. 72) não há 

um conceito único que defina o termo interdisciplinar e o mesmo pode ser compreendido de 

várias formas. Japiassu, assim como Freire, critica fortemente a crescente especialização das 

disciplinas, isto é, a disciplinaridade. Esse processo se iniciou a partir do século XIX 

impulsionado pela política de fragmentação do processo de produção industrial e culminou em 

uma fragmentação exagerada onde os conteúdos são apresentados de forma desconexa, 

resultando na perda de sentido e repúdio dos alunos (OLIVEIRA; SANTOS, 2017). 

Em oposição, Japiassu defende a interdisciplinaridade que se caracteriza pela colaboração 

entre diferentes campos da educação. Além disso, nesse projeto de prática interdisciplinar é 
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necessário que os professores também atuem de forma integrada. Ivani Catarina Arantes Fazenda 

(1991) uma das maiores autoridades sobre interdisciplinaridade corrobora com as ideias 

defendidas por Japiassu e ressalta que é necessário que ocorra uma mudança no modo de pensar 

dos professores, que é necessária uma “atitude interdisciplinar’’ e que somente assim a 

interdisciplinaridade será alcançada (OLIVEIRA; SANTOS, 2017). 

É importante ressaltar que esse processo de interligar várias disciplinas é extremamente 

difícil, principalmente devido ao costume exagerado que temos de compartimentalizar uma 

matéria em tópicos, em seguida em subtópicos e assim sucessivamente. Portanto, romper com 

esse paradigma é um processo longo, que requer um comprometimento e, principalmente, um 

olhar mais crítico dos professores acerca de suas aulas. 

Pombo (2003) compartilha das mesmas proposições feitas por Fazenda (1991), e vai além 

da discussão da interdisciplinaridade também estudando o significado do termo central 

“disciplina” e suas variações com os prefixos multi ou pluri, inter e trans. A autora apresenta 

uma proposta interessante, baseada em três níveis, que percorrem as três palavras. O primeiro 

nível seria a primeira etapa necessária para o processo, seria a pluri ou multidisciplinaridade onde 

seria atribuído o mínimo de coordenação entre disciplinas, criando assim um paralelo entre elas, 

mas não necessariamente uma interação. A interdisciplinaridade estaria relacionada com a 

convergência, onde ocorreria uma interação entre as disciplinas e por fim, quando esta interação 

for tão forte que todas as barreiras entre as disciplinas for ultrapassada seria alcançada a 

transdisciplinaridade (POMBO, 2003). 

Desse modo, a autora define a interdisciplinaridade como:  

o espaço intermédio, a posição intercalar. O sufixo inter estaria lá justamente para 

apontar essa situação. A minha proposta é pois tão simples como isto: partir da 

compreensão dos diferentes prefixos da palavra disciplinaridade, do que eles têm para 

nos ensinar, das indicações que transportam consigo, na sua etimologia (POMBO, 2005, 

p. 6). 

 

A Figura 1 representa como se comportaria gradualmente o processo disciplinar até 

culminar na transdisciplinaridade. O primeiro passo seria estabelecer um mínimo de 

coordenação, ou seja, por em paralelo. Em seguida, seria alcançado um ponto de convergência 

que se caracteriza a interdisciplinaridade, por fim, seria alcançada a transdisciplinaridade, 

característica de fusão unificadora. 
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Figura 1. Multidisciplinaridade, Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade (Fonte: POMBO, 2003)  

 

Outro assunto de grande importância no processo de ensino é o tratamento 

contextualizado dos conteúdos escolares. A contextualização também pode ser entendida como 

um tipo de interdisciplinaridade, na medida em que aponta para o tratamento de certos conteúdos 

como contexto de outros (MENEZES; SANTOS, 2001). 

 A ideia de contextualização no âmbito escolar entrou em pauta na reforma do Ensino 

Médio, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº 9.394/96) que indica, no artigo 

28, que o ensino deve levar em conta o cotidiano e a realidade de cada região. Nesse artigo é 

especificada a população rural e é descrito que se devem aplicar metodologias adequadas às reais 

necessidades do aluno, inclusive na adoção de uma organização escolar específica que seja 

adequada à vida cotidiana do aluno como as fases do ciclo agrícola e as condições climáticas. 

Deve ser levado em consideração o contexto dos estudantes, ou seja, as características do seu 

ambiente físico, seu cotidiano e relações sociais, como também sua faixa etária etc. Desse modo, 

o ambiente físico e social do aluno deve servir como uma ponte conectando o que se vive e o que 

se aprende, dando sentido e facilitando seu aprendizado (FOGAÇA, 2011). 

Os PCNs estão atualmente estruturados sobre estes dois eixos principais que foram 

discutidos acima: a interdisciplinaridade e a contextualização. A união desses dois conceitos 

define uma nova era na metodologia de ensino. O sistema de “decoreba” e imposição do 

conteúdo passa a ser visto como ultrapassado e ineficiente. O novo modelo tem como foco as 

relações entre conteúdos e contexto para dar significado ao aprendido, visando estimular o 

protagonismo do aluno e estimulá-lo na sala de aula (PIOVESAN; SILVA, 2012). 
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2.1 Experimentação no Ensino Médio 

 

Além das estratégias citadas acima, a área da Química é ainda mais complexa ao se tratar 

sobre as tentativas de facilitação do aprendizado do aluno. Sabe-se que os conceitos de Química 

são bastante abstratos e por isso os alunos possuem grande dificuldade de assimilar estes 

conceitos. A aula prática pode contribuir para melhoria na aprendizagem e deve ser vista como 

uma importante ferramenta de estratégia no ensino de Química. As práticas experimentais 

facilitam a compreensão do conteúdo superando as dificuldades de aprendizado e tornam as aulas 

mais dinâmicas (SILVA, 2005). 

O uso da experimentação começou a ser desenvolvido no século XVII onde as atividades 

práticas na área das ciências alcançarem seu papel fundamental na medida em que as leis 

formuladas começaram a ter a necessidade de serem comprovadas pela verificação empírica. 

Naquela época houve uma ruptura entre com as teorias divinas que regiam os fenômenos 

inexplicáveis, dando assim um lugar privilegiado a racionalização dos procedimentos científicos 

(GIORDAN, 1999). 

Desde a sua incorporação ao processo de ensino, a experimentação tem passado por 

diversas variações no seu método de aplicação. Entretanto é importante se atentar para seu 

objetivo e funcionamento. As práticas experimentais muitas vezes são aplicadas de forma 

superficial ou de maneira mecânica como se fosse uma receita de bolo. Esse tipo de aplicação das 

atividades experimentais não sustenta o verdadeiro sentido desse processo. É necessário que 

exista uma inter-relação entre os saberes teóricos e práticos inerentes aos processos do 

conhecimento escolar, é preciso que os professores apliquem o embasamento teórico que dá 

sentido ao experimento, estabelecendo assim uma via de mão dupla entre teoria e prática 

(SILVA, 2005). 
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3. METODOLOGIA 

Em função da natureza do objeto de estudo, a pesquisa realizada neste trabalho é de 

natureza qualitativa. A consideração do pesquisador é o principal instrumento de investigação, 

onde a interpretação do objeto de estudo e a atribuição de significados a ele não requer o uso de 

métodos e técnicas estatísticas, isto é, não se preocupa com a representatividade numérica 

(TERENCE; ESCRIVÃO FILHO, 2006). 

A natureza da pesquisa é básica, ou seja,  objetiva um conhecimento novo relevante, mas 

não visa uma aplicação imediata. O objetivo da pesquisa é classificado como descritivo, pois 

pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade, que neste caso consiste na 

análise de como um conteúdo específico do ENEM está presente nos livros didáticos e se o livro 

didático é suficiente para que o aluno consiga resolver a prova (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  

Do ponto de vista de procedimentos técnicos, é classificada como documental, pois não 

está baseado no contato com pessoas, mas na análise de documentos diversificados que não 

receberam tratamento prévio (GODOY, 1995; GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  

O PNLD é destinado a avaliar e a disponibilizar de forma regular e gratuita obras 

didáticas (livros e outros de apoio à prática educativa) às escolas públicas de educação básica das 

redes federal, estaduais, municipais e distrital. O programa também contempla instituições de 

educação infantil comunitárias que sejam conveniadas com o Poder Público (BRASIL, 2017).  

Para receber os livros didáticos do PNLD a escola pública precisa participar do censo 

escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP) e ter feito adesão formal ao 

programa. Os materiais são escolhidos pelas escolas desde que estejam inscritas no PNLD e 

aprovados em avaliações pedagógicas coordenadas pelo Ministério da Educação (MEC). Os 

livros chegam às escolas entre outubro do ano anterior ao início do ano letivo (BRASIL, 2017).  

Os livros didáticos selecionados pelo MEC no ano em questão para Química foram 

publicados no Diário Oficial da União
i
 e são: Química, Química, Ser Protagonista – Química, 

Vivá – Química, Pereira, Chemello e Proti e Química Cidadã. 

                                                           
i
 Diário Oficial da União é um dos veículos de comunicação pelo qual a Imprensa Nacional tem de tornar público 

todo e qualquer assunto acerca do âmbito federal. 
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Procedimento de pesquisa 

  Através da análise das provas do ENEM (período entre 2013 e 2017) disponíveis no site 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), foi realizada 

a escolha do conteúdo de Química que mais se destacava neste período. Em seguida, após a 

escolha do conteúdo ou assunto, foi realizado um paralelo entre este e o currículo mínimo do 

Ensino Médio Estadual.  

Foram selecionados os livros didáticos utilizados nas escolas públicas do Rio de Janeiro, 

de acordo com o PNLD e feito um estudo do conteúdo selecionado. Constituem objeto de estudo 

nos livros didáticos itens como a interdisciplinaridade, aproximação do cotidiano do aluno e 

também foi analisada a adoção de práticas experimentais como método de melhor concretização 

dos conceitos. Os resultados desta pesquisa foram tratados, analisados e socializados. 

A categorização das questões foi realizada de acordo com Bardin e dividida em três 

etapas: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados (FARAGO; 

FOFONCA, 2011). 

Na pré-análise foi restringida a amostragem, ou seja, foi delimitado o período de análise 

das provas do ENEM a ser estudado. Na exploração do material foram analisados os conteúdos 

de Química abordados nas questões do ENEM (TABELA 1). Por fim, no tratamento dos 

resultados foi escolhido o tema a ser investigado e os conteúdos presentes nos livros didáticos 

aprovados no PNLD em 2018 avaliados quanto a suas habilidades e competências exigidas no 

currículo mínimo. 

Foram analisadas as questões de Química das provas de cor amarela do ENEM no período 

compreendido entre os anos de 2013 a 2017. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após realizar este levantamento, foi possível observar que em todos os anos apareceram 

questões que abordavam os conteúdos de estequiometria, eletroquímica e interações 

intermoleculares (Tabela 1).  

Tabela 1. Conteúdos que foram abordados no ENEM entre 2013 e 2017 

2013 

Conteúdo 

2014 

Conteúdo 

2015 

Conteúdo 

2016 

Conteúdo 
2017 

Conteúdo 

Química orgânica 

(isomeria) 

Métodos de separação 

de misturas e tratamento 

de agua 

Equilíbrio químico Termoquímica 

(entalpia – lei de 

Hess) 

Transição eletrônica 

(emissão de fótons) 

Equilíbrio químico e 

pH 

pH e pOH Química geral: óxidos Separação misturas 

(extração por 

arraste) 

Separação de misturas 

e solubilidade. 

Meio ambiente Estequiometria Radioatividade Química geral 

(cálculo de 

rendimento) 

Química orgânica 

(funções orgânicas) 

Reações orgânicas 

(hidrólise) 

Química orgânica 

(conceito de reações) 

Estequiometria Química geral 

(solubilidade) 
Química geral 

(interações 

intermoleculares) 
Eletroquímica pH Termoquímica 

(entalpia – lei de Hess) 

Interações 

intermoleculares 
Radioatividade (meia 

vida do carbono) 
Estequiometria Química orgânica 

(hidrocarbonetos) 

Equilíbrio químico Reação de 

precipitação 
Eletroquímica 

Radioatividade Solubilidade de 

moléculas orgânicas e 

interações 

intermoleculares 

Eletroquímica Química orgânica 

(isomeria) 
Estequiometria e 

Concentração 

Ligações químicas 

(interações 

intermoleculares) 

Estequiometria Química orgânica 

(hidrocarbone-tos – 

eletrossíntese de 

Kolbe) 

Reação de 

neutralização 

 

 

Estequiometria e 

Cálculo de 

Rendimento 

Reações orgânicas Separação de misturas 

em química orgânica 

Interações 

intermoleculares 

Química orgânica 

(polaridade e 

afinidade) 

Termoquímica: Lei de 

Hess 

Reações químicas, 

classificação de óxidos 

e hidrólise salina 

Separação de misturas 

em química geral 

Preparo de solução Reações orgânicas: 

hidrólise 
Eletroquímica 

Preparo de soluções Eletroquímica Oxirredução Eletroquímica pH e Separação 

misturas (extração) 
Química orgânica 

(classificação do 

carbono) 

Química geral (NOx e 

ciclo biogeoquímico) 

Química verde e 

reações químicas 

Química geral 

(transformações da 

matéria) 

Osmose – 

dessalinização da água 

Eletroquímica Química orgânica 

(enantiômeros) 

Funções orgânicas Química geral 

(concentração de 

substâncias) 

Química orgânica 

(reação de oxidação – 

ozonólise) 

 
Estequiometria Química orgânica 

(classificação do 

carbono) 

Sistemas de materiais e 

separação de misturas 

Radioatividade 

(meia vida do 

carbono) 

Química orgânica 

(separação de mistura 

– cromatografia) 
Separação de misturas 

e tratamento de água 

Química geral: 

Ozonólise 

Funções inorgânicas 

(higroscopia) 

Química orgânica 

(nucleófilos) 
 

 Química geral (reação 

de neutralização) 

 Interações 

intermoleculares 

(tensoativos) 

 

Fonte: A autora. 
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 Assim, tendo como base a Tabela 1, o conteúdo escolhido como objeto de estudo para 

esta monografia foi Interações Intermoleculares. Este conteúdo está presente como eixo 

temático no 4º bimestre do 1º ano do EM no currículo mínimo do Rio de Janeiro (Figura 2). 

 

Figura 2. Interações intermoleculares no currículo mínimo do RJ  

(Fonte: Governo do Rio de Janeiro, 2018) 

 

As interações intermoleculares estão intimamente relacionadas com as propriedades 

termodinâmicas de líquidos, sólidos e gases. Desse modo, o entendimento desse assunto é 

extremamente relevante para a compreensão de várias propriedades químicas e físico-químicas da 

matéria a nível molecular, como solubilidade, pontos de fusão e ebulição, densidade, tensão 

superficial, absorção e miscibilidade (ROCHA, 2001). 

As questões do ENEM (ANEXO I) são todas contextualizadas principalmente com 

questões cotidianas como uso de pesticidas e de sacolas de plástico nos supermercados, etc. Para 

resolvê-las é necessário que o aluno tenha compreendido os tipos de interações intermoleculares e 

de suas propriedades físico-químicas como, por exemplo, polaridade e miscibilidade. As questões 

não apresentam nível de dificuldade muito alta, entretanto a abordagem contextualizada das 

questões pode resultar em uma maior complexidade devido à necessidade associação de várias 

áreas.  

Dado a importância do conteúdo interações intermoleculares para a compreensão das 

propriedades físico-químicas das substâncias é necessário que o conteúdo seja abordado de forma 

clara e acredita-se que a presença de recursos visuais nos livros didáticos seja de extrema 

importância para a visualização e simplificação dos fenômenos. Atividades experimentais 
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envolvendo assuntos do cotidiano também são importantes para dar significado prático ao 

entendimento e importância do processo, podendo despertar interesse nos alunos pela Química. 

Outro aspecto analisado nos livros didáticos é a utilização correta dos termos ligação e 

ponte de hidrogênio. O termo ligação de hidrogênio é usado para definir uma interação 

intermolecular ou intramolecular que ocorre entre um hidrogênio com uma carga parcial positiva 

e um átomo mais eletronegativo (por exemplo, o oxigênio). Nesse caso, os átomos de hidrogênio 

devem estar ligados a átomos fortemente eletronegativos (flúor, oxigênio e nitrogênio). Por outro 

lado, o termo pontes de hidrogênio é utilizado para explicar como em uma molécula podem 

existir ligações de três centros, isto é, uma ligação química em que apenas dois elétrons são 

compartilhados por três átomos, como ocorre no diborano (B2H6). Nesse composto, um único par 

de elétrons está deslocalizado pela unidade H-B-H, ou seja, esse par de elétrons liga três átomos 

diferentes (SANTOS, 2008).  

Os livros didáticos de Química que foram aprovados no PNLD e que serão avaliados com 

relação ao tema escolhido estão presentes na Tabela 2: 

Tabela 2. Lista dos livros didáticos aprovados no PNLD em 2018 

Livro Editora Coleção Autores Capítulo 

1 Editora 

Ática 

Química Martha Reis  15 

2 Editora 

Scipione 

Química Eduardo Fleury Mortimer e 

Andréa Horta Machado 

9 

3 SM Ser 

Protagonista - 

Química 

Julio Cezar Foschini Lisboa, 

Aline Thaís Bruni, Ana Luiza Petillo Nery, Rodrigo Marchiori 

Liegel e 

Vera Lúcia Mitiko Aoki 

8 

4 Editora 

Positivo 

Vivá - Química Vera Lúcia Duarte de Novais e 

Murilo Tissoni Antunes 

2 

5 Editora 

Moderna 

Química  Carlos Alberto Ciscato, Luis Fernando Pereira, Emiliano 

Chemello e Patrícia Proti 

2 

6 Editora 

AJS 

Química Cidadã Wildson Luiz P. dos Santos, Gerson de Souza Mól, Siland 

Meiry França Dib, Roseli Takako Matsunaga, Sandra Maria de 

O. Santos, Eliane Nilvana F. de Castro, Gentil de Souza Silva e 

Salvia Barbosa Farias 

 

8 

 

A avaliação dos livros será feita com relação aos seguintes parâmetros: 

 Presença do conteúdo exigido no currículo mínimo do EM; 

 Contextualidade - Relação com o cotidiano dos alunos; 

 Interdisciplinaridade; 
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 Recursos visuais; 

 Recursos experimentais; 

 Lista de exercícios. 

 

4.1 Avaliação do Livro 1 (Química – Martha Reis):  

 O conteúdo está presente no capítulo 15 e se inicia com um texto sobre a substituição do 

amianto, material cancerígeno, por fibras plásticas. Entretanto o texto não mostrou conexão e não 

abordou nenhum item que pudesse ser conectado com forças intermoleculares, ou seja, não 

conseguiu contextualizar o tema. Em seguida (p. 245) são apresentadas algumas perguntas que de 

fato introduzem o assunto, como mostrado a seguir:  

 Por que alguns insetos podem andar sobre a água? 

 Por que a cola cola? 

 Como se formam as bolhas de sabão? 

 Por que o óleo se espalha uniformemente na superfície da água? 

 

A partir daí são abordados os tipos de forças intermoleculares (interações dipolo 

induzido, interações dipolo permanente e ligação de hidrogênio). A explicação é clara, concisa e 

apresenta algumas ilustrações que ajudam na visualização dos fenômenos. O termo utilizado para 

a última interação é o correto, isto é, ligações de hidrogênio. O texto também correlaciona os 

diferentes valores de ponto de fusão (PF) e do ponto de ebulição (PE) para as diferentes forças de 

atração. 

 O livro apresenta um experimento sobre como fazer bolhas mais resistentes, que pode ser 

utilizado principalmente para demonstrar como as ligações de hidrogênio ocorrem (Figura 3). 

Para a execução do experimento não é necessário que a escola tenha laboratório, o mesmo pode 

ser realizado na sala de aula. Além disso, são feitas algumas perguntas que estimulam os alunos a 

pensarem sobre o assunto e que poderia ser debatido na aula. 
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Figura 3. Experimento proposto pelo livro 1  

(Fonte: REIS, 2013) 

 Além disso, o livro traz outra caixa (Figura 4) que aborda o assunto tensão superficial da 

água, nesse quadro é explicado como esse fenômeno ocorre e como alguns insetos e plantas 

conseguem ficar sobre a água. 

 

Figura 4. Texto sobre tensão superficial da água presente no livro  

 (Fonte: REIS, 2013) 
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 Em seguida o livro aborda brevemente sobre macromoléculas e então (quase no final do 

capítulo) retoma o texto de início sobre amianto. O texto agora mostra o que é o amianto e traz 

seu histórico, mas infelizmente o texto não apresenta nenhuma conexão com o tema forças 

intermoleculares. 

 Por fim, o livro aborda as propriedades de compostos covalentes (PF, PE, estado de 

agregação, solubilidade, dureza, tenacidade e condutibilidade elétrica) e fornece exercícios de 

revisão que são todos provenientes de provas de vestibular ou de escola técnica (CEFET). A 

resolução dos exercícios é encontrada no final do livro e apresenta explicação e/ou comentários.  

Conclusão: O capítulo deixou de apresentar alguns itens do currículo mínimo, que foram: 

solubilidade dos compostos orgânicos e tensoativos, apesar de o experimento sugerido ser sobre 

sabão. Também deixou de representar as ligações covalentes, ressaltando a característica do 

carbono na formação de cadeias em moléculas orgânicas. Infelizmente a autora não conseguiu 

trabalhar de modo contextualizado ao abordar o texto sobre o amianto. Em oposição aos grandes 

defensores da interdisciplinaridade como Japiassu (1976), Pombo (2003) e Fazenda (1991) o 

texto é completamente disciplinar, isto é, isolou o conteúdo de outras matérias. A lista de 

exercícios é bem selecionada e a resolução comentada. Com relação ao ENEM somente a 

utilização do livro não é suficiente para resolver todas as questões, sendo necessário que o 

professor complemente o conteúdo. 

 

4.2 Avaliação do Livro 2 (Química – Eduardo F. Mortimer e Andréa H. Machado):  

 No livro 2, o assunto interações intermoleculares é abordado no capítulo 9 em conjunto 

com ligações químicas. O mesmo se inicia com uma revisão do que foi aprendido e do que será 

abordado. Primeiramente é mostrada a figura clássica de um inseto sobre a água com a legenda: 

“As interações intermoleculares da água permitem que o inseto flutue sobre ela”. Apesar de o 

texto ser curto, apresenta uma boa contextualização e desperta o interesse do leitor. 

 Em seguida são abordados os tipos de ligação (iônica, covalente e metálica) e as 

diferentes propriedades dos materiais devido aos tipos de ligação que apresentam. Ao apresentar 

as ligações covalentes cita exemplos como o diamante, hidrogênio, oxigênio, naftalina, sacarose, 

gasolina, álcool, água e etc. Nesse ponto o autor questiona:  
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“Essas últimas substâncias, no entanto, mudam de estado físico ou transformam-se em 

líquidos a temperaturas relativamente baixas, quando comparadas com o diamante. Como 

explicar essa diferença?” Neste ponto o autor já insere o assunto interações intermoleculares, 

explicando que em todas essas substâncias (exceto o diamante), a ligação covalente é responsável 

pela formação da molécula, mas que a agregação das mesmas se dá pelas interações entre 

moléculas, que são relativamente fracas, e que por isso, possuem PF e PE baixos. O que não 

ocorre no diamante, onde a agregação do composto se dá por ligações covalentes entre os átomos 

de carbono. Além disso, também são discutidas as ligações metálicas e a solubilidade dos 

materiais. É discutido porque mesmo o NaCl possuindo um elevado PF ele é solúvel em água, 

sendo explicado o fenômeno em relação as interações existentes entre o NaCl e a água. Neste 

ponto o autor utiliza o termo solvatado que pode gerar dúvidas nos alunos, entretanto, logo 

abaixo na questão 4 do livro é solicitado que os alunos desenhem um modelo que represente a 

solvatação do NaCl em água.  

Após a breve explicação dos tipos de ligação é proposto um experimento para análise dos 

modelos de ligação e propriedades dos materiais (Açúcar (sacarose) – C12H22O11; grafite – Cgrafite; 

alumínio – Al; cobre – Cu; iodo – I2; quartzo – SiO2; iodeto de potássio – KI; naftaleno – C10H8; 

ferro – Fe; cloreto de sódio – NaCl). Já de início observa-se que é necessário que a escola 

disponha de todo este material, o que não ocorre na maioria das escolas públicas. Além disso, a 

atividade é dividida em quatro partes (propriedades organolépticas dos materiais, temperatura de 

fusão, condutividade elétrica e solubilidade em água e aguarrás). Para que toda a atividade seja 

executada é necessário que a escola possua um dispositivo para medir a condutividade elétrica 

dos materiais dentre outros acessórios como tubos de ensaio, espátula e bastão de vidro. De fato, 

a atividade é muito bem elaborada, mas é necessário que a escola disponha dos materiais e 

vidrarias, ou que o professor possa adaptar o experimento. Acredita-se que a atividade seria mais 

aproveitada se fosse aplicada ao final do capítulo, onde todos os tipos de ligação e de interação já 

estivessem sido abordados.  

Após a atividade o autor trata das ligações covalentes de forma mais aprofundada 

(explicando o diagrama de energia x distância internuclear para a formação da molécula de 

hidrogênio, Figura 5), abordando os termos eletronegatividade, nuvem eletrônica, polaridade e 

cargas parciais positivas (δ
+
) e negativas (δ

-
). Nesse momento é então abordado o tópico 

interações intermoleculares. 
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Figura 5. Formação de uma ligação covalente  

(Fonte: MORTIMER; MACHADO, 2013)   

 

O autor então explica que “Para discutirmos as propriedades das substâncias formadas por 

moléculas, é necessário introduzir uma distinção importante. Apesar de as moléculas dessas 

substâncias serem formadas por ligações covalentes, não é o modelo de ligação covalente que 

explica suas propriedades físicas”. Nesse ponto o autor deixa claro que para compreender as 

propriedades dos materiais é necessário entender que são as interações entre as moléculas que 

determinam suas características, e não as ligações entre os átomos. 

Em seguida são explicados, discutidos e exemplificados os três tipos de interação (van der 

Waals, interações dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio). O termo ligação de hidrogênio é 

utilizado corretamente e os tipos de interação também são explicados de forma clara, sendo 

apresentados exemplos sob a forma de tabela (Figura 6), o que facilita a comparação das 

substâncias. Entretanto, algumas vezes, o autor utiliza o termo van der Waals de forma 

equivocada ao se referir a interações do tipo dipolo-dipolo induzido (ou interações de London). 

Esse termo é utilizado como uma generalização de todas as forças intermoleculares em 

homenagem ao físico holandês Johannes van der Waals (CHANG, 2010, BROWN; LEMAY; 

BURSTEN, 2005). 
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Figura 6. Quadro comparativo dos PE e PF de algumas substâncias presente no livro 2  

(Fonte: MORTIMER; MACHADO, 2013)   

 

Posteriormente são abordadas as propriedades dos metais, dos sólidos covalentes 

(exemplo: diamante e grafite), e dos sólidos iônicos (NaCl) bem como a formação do retículo 

cristalino. Também são feitas correlações quanto ao PF, PE, solubilidade em água e em solventes 

apolares e condutividade.   

Particularmente para os compostos iônicos são discutidos os PF com relação à carga dos 

íons que formam o retículo cristalino (Na
+
Cl

-
 X  Mg

+2
O

-2
; 801 ºC X 2 852 ºC) sendo resgatada a 

fórmula da força resultante das interações entre partículas carregadas (estudada no capítulo 6 do 

livro) mostrando que quanto maior a carga maior é a força de atração. 

Foi possível observar que a linguagem utilizada é um pouco mais sofisticada em termos 

químicos, apresentando palavras como solvatado, retículo cristalino e liberação de energia no 

processo de interação soluto-solvente etc. Estes termos vão sendo explicados ao longo do 

capítulo, mas podem dificultar o aprendizado do aluno se não ficarem claros. É importante 

ressaltar que sempre após a um tópico há algumas questões para a fixação do conteúdo. 

Ao final do capítulo é fornecido aos estudantes alguns sites como: Dia a Dia Educação, 

Ponto Ciência e a página da revista Química Nova na Escola (QNESc) onde podem ser 

encontrados experimentos e artigos sobre interações intermoleculares.  

Conclusão: Capítulo muito longo, texto complexo, com poucas ilustrações e sem 

nenhuma contextualização com o cotidiano dos alunos. Experimentos propostos que exigem 

reagentes, dispositivos e vidrarias que não podem ser encontrados em todas as escolas. Não foi 
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proposto um experimento exclusivo para interações intermoleculares, mas se forem aplicados ao 

final da matéria o professor poderia abordar o assunto nos experimentos. Com relação ao 

conteúdo exigido pelo currículo mínimo deixou de falar apenas dos tensoativos. Apesar de o livro 

estar listado no PNLD o mesmo encontra-se completamente fora dos padrões especificados pela 

LDB e pelos PCNs, ignorando completamente os eixos básicos que são a interdisciplinaridade e a 

contextualização. 

 

4.3 Avaliação do Livro 3 (Ser Protagonista – Química): 

O livro 3 apresenta um capítulo separado para as forças intermoleculares. O assunto é 

abordado no capítulo 8 e se inicia com um texto sobre a capacidade adesiva das patas das 

lagartixas. O texto comenta que o evento é alvo de estudos nos Estados Unidos e explica que o 

fenômeno de adesão está relacionado com as forças de atração intermoleculares. Inclusive nesse 

início já comenta que as propriedades como temperatura, solubilidade, PF e PE podem ser 

previstas de acordo com o tipo de interação que ocorre em cada material. 

Em seguida o capítulo introduz as forças de van der Waals e atribui a elas o motivo de 

existirem os três tipos de estados físicos da matéria. Também comenta a força dessas interações 

em comparação com as ligações iônicas e covalentes e retoma o assunto polaridade do capítulo 

anterior. 

Em oposição aos livros anteriores primeiramente são explicadas as interações que 

ocorrem em moléculas polares (dipolo-dipolo ou dipolo permanente e ligações de hidrogênio). Os 

textos são curtos, mas muito bem representados por figuras. Além disso, são utilizados quadros 

(saiba mais) que explicam algumas curiosidades como, por exemplo, a hidratação de cátions e 

ânions do NaCl e a tensão superficial da água que permite insetos andarem sobre ela. As 

interações do tipo ligações de hidrogênio bem representadas e o termo utilizado o correto para 

esse fenômeno. 

Em seguida o capítulo aborda as interações que ocorrem nas substâncias apolares 

chamadas de dipolo induzido - dipolo induzido ou dipolo instantâneo-dipolo induzido ou forças 

de London. Além disso, o livro apresenta outro tipo de força, que não havia sido mencionada nos 

outros livros, a dipolo-dipolo induzida, que ocorre entre uma molécula polar e outra apolar, como 

exemplo O2 e H2O. Nesse momento é feito um paralelo com a Biologia com relação ao oxigênio 
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dissolvido na água. Posteriormente são fornecidos exercícios sobre os temas abordados com 

resolução ao final do livro. 

Logo após o livro trata das propriedades das substâncias moleculares como PF, PE, 

solubilidade. Também é discutida a tendência dos PF e PE entre compostos com mesmo tipo de 

interação (propano X butano). Em relação à solubilidade enfatiza que devem ser analisadas as 

intensidades das interações (soluto-soluto, solvente-solvente e solvente-soluto) e que não deve ser 

seguida somente a regra do “semelhante dissolve semelhante”. O exemplo citado como exceção a 

essa regra é a alta solubilidade do I2 (apolar) em etanol (polar). Também é analisada a 

solubilidade de outros solventes polares e apolares. Nesse ponto o livro traz o exemplo de 

compostos com uma cadeia apolar e uma ponta polar (mostrando a estrutura molecular do ácido 

esteárico) e comenta sua solubilidade em água e em solventes apolares como o querosene e a 

gasolina. Entretanto, não chegou a abordar tensoativos. 

No fim do capítulo, antes dos exercícios de vestibular, é proposta uma atividade 

experimental para saber qual a quantidade de álcool é misturada na gasolina. O tema central do 

experimento é interessante, pois abrange uma questão que todos se importam, seja por 

curiosidade ou por uma necessidade. O experimento aborda o tema solubilidade e o conteúdo 

aplicado, interações intermoleculares, é utilizado como resolução das questões feitas sobre o 

experimento. É facilmente realizado sem a necessidade de haver um laboratório na escola, 

podendo as vidrarias serem substituídas por materiais alternativos. 

Conclusão: Texto curto, mas com o conteúdo necessário. Linguagem simples, fácil de 

entender e os tipos de interação são bem ilustrados. O livro apresentou um pouco de 

interdisciplinaridade ao abordar curiosidades como oxigênio dissolvido na água (interface com a 

biologia), a estrutura do DNA e porcentagem de álcool na gasolina (trazendo o cotidiano do 

aluno para a sala de aula). O livro apresenta todos os itens exigidos no currículo mínimo e mesmo 

não tendo feito comentários sobre tensoativos a sua semelhança com a estrutura do ácido 

esteárico permitiria aos alunos resolverem as questões do ENEM sem dificuldade. Por fim, esse 

livro é uma ferramenta muito interessante para auxiliar o professor durante a aula.  
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4.4 Avaliação do Livro 4 (Vivá – Química):  

 Este livro aborda ligações químicas, eletronegatividade e polaridade no capítulo 6 – 

unidade 2 (introdução à estrutura da matéria). O próximo capítulo (o sétimo) aparece na unidade 

3 (eletrólitos e reações químicas: fundamentos qualitativos e quantitativos). Não há menção 

alguma sobre o conteúdo interações intermolecular no sumário. Entretanto, resolveu-se analisar o 

capítulo 6 e infelizmente o conteúdo não é abordado nesse capítulo, nem nos próximos.  

Procurou-se o volume 2 do livro para buscar o conteúdo no sumário, mesmo sabendo que 

a possibilidade de o assunto ser abordado seria quase nula. Nesse volume é abordado no capítulo 

9 o assunto solubilidade, mas não há citação das forças de atração intermoleculares. Por fim, ao 

avaliar o volume 3, observou-se que assunto foi finalmente abordado e aparece na unidade 2 

(fundamentos da Química Orgânica) no capítulo 2 (desenvolvimento da Química Orgânica). 

Ao checar o capítulo, observou-se que o conteúdo foi mal colocado na sessão de Química 

Orgânica, inclusive porque os exemplos fornecidos para explicar os tipos de forças entre 

moléculas polares foram dados por compostos inorgânicos: HCl (dipolo permanente - dipolo 

permanente), O2 (dipolo induzido - dipolo induzido) e HF (ligações de hidrogênio). Até mesmo 

para exemplificar a interação dipolo instantâneo - dipolo induzido foi usado como exemplo a 

molécula de O2. Em seguida são discutidas algumas propriedades como PF, PE e solubilidade e 

nesse momento são fornecidos exemplos de compostos orgânicos como metano, etano, octano, 

etc. 

Conclusão: O livro não está de acordo com currículo mínimo do Estado do Rio de 

Janeiro. Levando em consideração que os alunos da rede pública recebem os livros de acordo 

com a divisão feita pelo currículo mínimo, e que este conteúdo está presente no 4º bimestre do 1º 

ano do Ensino Médio, para que o professor cumprisse o cronograma teria que utilizar outro 

material de apoio para sua aula. Essa questão é bastante controversa porque a Química Orgânica 

só é apresentada aos alunos no terceiro ano do EM e, de fato, é importante fornecer exemplos de 

moléculas orgânicas ao falar dos tipos de interações. Levando em consideração que o fenômeno 

explica várias propriedades físico-químicas das substâncias, acredita-se que o mesmo seja melhor 

aproveitado no primeiro ano do EM.  
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4.5 Avaliação do Livro 5 (Química – Carlos A. Ciscato e outros):  

 Neste livro, o assunto de estudo é abordado no tema 5 (forças intermoleculares: 

solubilidade e temperatura de ebulição) do capítulo 2 (o mundo microscópico da matéria). O tema 

é iniciado com uma imagem do nitrogênio líquido (Figura 7) e um pequeno texto sobre seu ponto 

de ebulição (-196 ºC) e de suas aplicações, finalizando com a pergunta “porque será que a 

temperatura de ebulição do N2 é tão baixa?” Em seguida são fornecidas as estruturas espaciais da 

água e do metano e seus PE (100 ºC e -164 ºC respectivamente). Novamente o livro pergunta o 

que poderia explicar essa diferença no PE sendo que a massa molar das moléculas é bem 

próxima. Nesse ponto começa a desenvolver o tema abordando as forças de van der Waals. 

 

 

Figura 7. Texto inicial do livro 5 sobre o nitrogênio líquido  

(Fonte: CISCATO; PEREIRA; CHEMELLO; PROTI, 2015) 
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 O livro 5 aborda primeiro as ligações dipolo -dipolo (ou dipolo permanente - dipolo 

permanente), dipolo instantâneo-dipolo induzido e por fim as ligações de hidrogênio. A 

linguagem utilizada é simples, os fenômenos são bem explicados inclusive por meio de figuras 

claras e bem esquematizadas. É retomada a questão inicial do tema e explicado o fato de o N2 

apresentar PE tão baixo. 

 O livro, entretanto, aborda uma proposição diferente ao tratar das ligações dipolo 

instantâneo-dipolo induzido, fazendo uma correlação com o aumento do PE em relação ao 

número de elétrons presente na molécula (Figura 8A). O mesmo raciocínio foi utilizado ao tratar 

das ligações de hidrogênio (Figura 8B). O autor explica que quanto maior o numero de elétrons 

maior o PE, a água é uma exceção porque a diferença de eletronegatividade entre H e O é muito 

maior do que entre H e calcogênios. Por isso a ligação é mais polarizada, tornando a interação 

intermolecular mais forte. Está correto, pois neste caso a força de London (dipolo induzido-

dipolo induzido) é mais forte, pois quanto maior a massa maior será a polarizabilidade e 

conseqüentemente a intensidade da força de London. No caso da água, devido à diferença de 

eletronegatividade entre o oxigênio e hidrogênio há a presença da ligação de hidrogênio, que é 

uma interação dipolo-dipolo especial, conferindo uma interação muito forte entre as molécula e 

consequentemente, um maior ponto de ebulição. Deste modo, mesmo apresentando uma massa 

molecular menor do que os outros membros desta família de hidretos ela apresentará maior 

temperatura de ebulição (Figura 8B). 

A) 

 

 

Figura 8. Correlação entre número de elétrons e PE do livro 5  

(Fonte: CISCATO; PEREIRA; CHEMELLO; PROTI, 2015) 

 

 A seguir o livro aborda a solubilidade dos compostos com relação ao tipo de interação que 

existe nas moléculas. Também explica a solubilidade de sólidos iônicos com relação ao processo 
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de solvatação dos íons como resultado das interações intermoleculares e rompimento da rede 

cristalina. Faz uso da regra “semelhante dissolve semelhante”, mas deixa claro que há exceções. 

Cita o exemplo do etanol, que se dissolve bem tanto na água (polar) quanto na gasolina (apolar), 

e explica a que parte da molécula possui caráter apolar (CH3-CH2-) e parte possui caráter polar (-

OH). Traz o exemplo do álcool hexílico (CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-OH), mas infelizmente 

não chega a abordar os tensoativos. 

 Em seguida são fornecidos exercícios resolvidos, questões sobre o tema, um texto 

complementar (sobre o tungstênio), e por fim, questões de vestibular e ENEM. 

 Conclusão: Texto simples, as interações foram bem explicadas com figuras claras e bem 

esquematizadas. Entretanto, não apresentou relação com o cotidiano dos alunos nem 

interdisciplinaridade com outras áreas deixando de estar de acordo com a LDB e os PCNs. Desse 

modo, o texto também está fora dos padrões defendidos por Freire (1999), Japiassu (1976) e 

Fazenda (1991) que apontam estratégias de se melhorar o processo ensino-aprendizagem. Além 

disso, não sugeriu nenhum experimento para a abordagem do tema. Ao utilizar este livro o 

professor precisaria trazer para a sala da aula exemplos do cotidiano do aluno para motivá-los e, 

além disso, também teria que propor ou desenvolver um experimento que facilitasse a observação 

dos fenômenos pelos alunos, já que o livro não o fez. Com relação à prova do ENEM se levarmos 

em consideração o conteúdo do livro, os alunos conseguiriam resolver as questões, inclusive 

sobre o tensoativo, devido sua estrutura semelhante ao álcool hexílico. Entretanto é preciso levar 

em consideração a enorme quantidade de matérias e conteúdos que os alunos aprendem 

diariamente no EM. Se pensarmos por esse ponto de vista, fica claro que a falta de 

contextualização, da abordagem do cotidiano e de um experimento que auxilie na fixação do 

conteúdo comprometem a resolução da prova. 

 

4.6 Avaliação do Livro 6 (Química Cidadã):  

 No último livro analisado, o livro 6, o conteúdo de forças intermoleculares é apresentado 

como subtópico do capítulo 8 (substâncias inorgânicas). Nesse instante, iniciou-se a busca do 

terceiro volume do livro (onde é apresentada a Química Orgânica), mas não há menção do 

assunto no sumário. 
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 Diferente de todos os livros anteriores, inclusive do livro 2 que aborda o conteúdo 

juntamente com ligações químicas, esse livro apresenta as forças intermoleculares com as 

substâncias inorgânicas. O livro 4 cometeu o mesmo equívoco apresentando o assunto em 

Química Orgânica. É valido ressaltar que o assunto abrange e elucida as propriedades tanto de 

compostos inorgânicos quanto orgânicos, tornado esse assunto bastante controverso com relação 

a sua destinação ideal.  

De fato, mesmo o livro 6 tendo adicionado o tema ao capítulo de substâncias inorgânicas, 

ele inicia o capítulo com um texto geral sobre a diversidade humana, a diversidade de moléculas 

e finaliza o texto dizendo que no corrente capítulo serão estudadas as características e 

propriedades tanto das substâncias orgânicas como inorgânicas.  

 Em seguida, apesar do título “interações entre constituintes nas fases gasosa, líquida e 

sólida” o texto trata das formas de empacotamento dos sólidos cristalinos e dos tipos de sólidos 

(metálicos, iônicos, covalentes e moleculares). Posteriormente é proposta uma atividade cujo 

objetivo é analisar a solubilidade de alguns materiais do dia a dia (refrigerante, óleo de soja, 

vinagre e parafina) entre si. Algumas perguntas são feitas como, por exemplo: porque substâncias 

moleculares (água e óleo) têm de diferente que não se dissolvem? Neste ponto é explicada a 

diferença de polaridade das substâncias e a regra geral é aplicada (semelhante dissolve 

semelhante). Acredita-se que essa atividade seria melhor explorada se fosse aplicada ao final do 

tema.  

 Por fim são apresentadas as forças intermoleculares ou interações de van der Waals 

(interações entre moléculas apolares dipolo - dipolo induzido, interações dipolo - dipolo e 

ligações de hidrogênio). Apesar de ao longo do texto o termo “compostos orgânicos” ter sido 

citado várias vezes, não houve nenhuma exemplificação das forças de interação para os mesmos. 

 Conclusão: O texto inicial é confuso e longo, mas os conteúdos foram explicados com 

clareza e simplicidade. Com a exclusão dos compostos orgânicos o livro deixou de abordar  

alguns itens do currículo mínimo que foram: a solubilidade dos compostos orgânicos, tensoativos 

e representação das ligações covalentes, ressaltando a característica do carbono na formação de 

cadeias moleculares orgânicas. Os autores também não conseguiram alcançar a contextualização 

com o texto inicial. Além disso, não apresentou nenhuma relação com o cotidiano e 
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interdisciplinaridade com outras áreas se opondo a LDB e aos PCNs e aos autores discutidos 

anteriormente que defendem a utilização dessas estratégias no mundo educacional.  

 

4.7 Avaliação geral dos livros:  

Dentre os livros analisados apenas o livro 4 não está de acordo com currículo mínimo do 

Estado do Rio de Janeiro, pois o conteúdo interações intermoleculares é abordado no terceiro 

volume da coleção, que seria utilizado no terceiro ano do EM. 

Cada livro apresentou sua particularidade, de modo geral todos apresentaram um 

raciocínio lógico que foi sendo desenvolvido lentamente até culminar, de fato, na apresentação do 

conteúdo. A ordem em que os tipos de interação foram abordados não parece afetar no 

entendimento dos fenômenos. Contudo os livros 4 e 6 alocaram o tema em um capítulo muito 

restrito (compostos orgânicos e composto inorgânicos, respectivamente), o que não é muito 

adequado, visto que ambas as classes de compostos apresentam interações intermoleculares.  

O livro 2 foi o único que abordou o assunto no mesmo capítulo que ligações químicas. Os 

demais livros apresentaram as interações no capítulo seguinte. Provavelmente por isso, o livro 2 

apresentou o maior conteúdo referente ao assunto (30 páginas), todas as páginas foram 

consideradas, pois desde o início do capítulo os autores trazem o assunto de estudo para as 

discussões e perguntas feitas ao aluno. 

De todos os livros estudados, o livro 2 também foi o que se mostrou menos preocupado 

com contextualização e com o cotidiano dos alunos. O conteúdo foi o mais explorado e inclusive 

a um nível acima do necessário para o EM. A linguagem utilizada é muito dura e, como era 

aguardado, não fez uso de nenhum recurso visual para explicar as interações de fato. 

É claro que não se pode julgar o livro por apenas um item, mas se o ponto de escolha do 

livro para sua utilização no EM fosse o tema interação intermolecular os livros 2, 4 e 6 não 

seriam as melhores escolhas devido aos pontos discutidos anteriormente. Dentre os livros 

restantes, o livro 3 (Ser Protagonista) seria o mais indicado pois foi o que mais se adequou as 

características que atualmente tem sido alvo de preocupação com relação ao ensino da Química, 

isto é, a contextualização, a abordagem de exemplos do cotidiano e a interdisciplinaridade que 

estão na LDB e nos PCNs. Estratégias que além de compor a base dos PCNs têm sido 
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amplamente exploradas pelos autores Freire (1999), Japiassu (1976) e Fazenda (1991), que 

mostram sua importância no processo de aprendizagem.  

Com relação às questões do ENEM, os livros indicados ajudariam a resolvê-las, mas seria 

preciso a intervenção do professor principalmente com relação à aproximação do dia a dia do 

aluno com o conteúdo e com relação à execução e/ou proposição de experimentos que possam 

auxiliar a compreensão do fenômeno.  

Dos seis livros analisados, metade não sugere atividade experimental para o assunto. O 

fato é bastante desanimador principalmente ao se compreender a importância da experimentação 

para a compreensão e motivação dos alunos com o mundo da Química. Observa-se a falta de 

preocupação dos autores com o incentivo aos alunos, não somente com relação a esse assunto, 

mas com base na precariedade da correlação com o cotidiano discente. 

A Tabela 3 mostra o estudo comparativo dos livros analisados em relação ao conteúdo 

“Interações Intermoleculares”. 
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Tabela 3. Comparação entre os itens analisados para os livros didáticos com relação à interações intermoleculares. 

Item Livro 1 Livro 2 Livro 3 Livro 5 Livro 6 

Número de páginas 8 30 12 10 2 

Presença do conteúdo do 

currículo mínimo 

Deixou de enfatizar os 

tópicos:  

-Solubilidade dos 

compostos orgânicos 

- Tensoativos 

- Representar as ligações 

covalentes 

Deixou de falar sobre 

os tensoativos 

Deixou de falar sobre os 

tensoativos 

Deixou de falar sobre os 

tensoativos, apesar de 

discutir a estrutura do 

álcool hexílico e do 

etanol 

Deixou de enfatizar os tópicos:  

- Solubilidade dos compostos 

orgânicos 

- Tensoativos 

- Representar as ligações 

covalentes 

Contextualização Não conseguiu alcançar o 

objetivo, tema abordado: 

amianto 

Não apresentou Apresentou; texto da lagartixa 

e as forças de atração entre as 

moléculas de vidro e as patas 

do animal 

Apresentou; texto sobre 

o PE do N2 

Não apresentou, texto inicial 

confuso 

Interdisciplinaridade Não apresentou Não apresentou Apresentou com a biologia 

(O2 dissolvido em água e 

estrutura do DNA) 

Citou a importância do 

O2 dissolvido em água 

Não apresentou 

Relação com o cotidiano Pouca Muito pouca Razoável Nenhuma Nenhuma 

Lista de exercícios 6 exercícios mais 10 

exercícios de vestibular  

5 mais 20 referentes a 

todo o capítulo 

22 mais 4 de vestibuar e Enem 5 mais 5 de vestibular e 

Enem 

2 mais 24 ao final do capítulo 

Recurso visual Bom Não utilizou Bom Ótimo Bom 

Recurso experimental Experimento das bolhas 

mais resistentes 

Não propôs Análise da gasolina Não propôs Solubilidade de materiais 

Os alunos seriam capazes de 

fazer as questões do ENEM? 

Provavelmente teriam 

dificuldade de fazer as 

questões de 2016 

 

Provavelmente teriam 

dificuldade de fazer a 

questão sobre 

tensoativos de 2016 

Provavelmente não teriam 

dificuldade com a questão do 

tensoativo de 2016, devido sua 

estrutura semelhante ao ácido 

esterárico 

Provavelmente não 

teriam dificuldade com a 

questão do tensoativo de 

2016, devido a sua 

estrutura semelhan-te ao 

álcool hexílico 

Provavelmente teriam 

dificuldade de fazer as questões 

de 2016 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As questões do ENEM são extensas e bastante contextualizadas, principalmente 

com abordagem de episódios do cotidiano dos alunos. As questões de Química analisadas 

demostram também uma preocupação com os impactos ambientais como por exemplo; a 

utilização de sacolas biodegradáveis. As questões relacionadas a interações 

intermoleculares exigem que o participante domine o conteúdo e, além disso, que esteja 

informado como os acontecimentos atuais. 

As habilidades e competências para o assunto de forças intermoleculares presente 

no currículo mínimo do Estado do Rio de Janeiro está de acordo com o conteúdo cobrado 

nas provas do ENEM, isto é, apresenta todos os conteúdos que tem sido abordados nas 

questões.   

Ivani Fazenda uma das maiores autoridades sobre interdisciplinaridade 

(OLIVEIRA; SANTOS, 2017), ressalta que é necessário que ocorra uma mudança no modo 

de pensar dos professores e que é necessária que os mesmos tenham uma “atitude 

interdisciplinar’’, incluo aqui que os livros também precisam ser repensados sobre essa 

ótica. Pouca ou até mesmo nenhuma interdisciplinaridade é observada nos livros didáticos. 

Além disso, nenhum dos livros analisados cumpre todo o conteúdo do currículo mínimo 

exigido pela Secretaria do Estado do Rio de Janeiro para o assunto interações 

intermoleculares.  

Em suma, o papel do professor é extremamente importante para preencher as 

lacunas deixadas pelos livros e conseguir tornar os conteúdos mais interdisciplinares como 

vem sendo observado nas questões do ENEM e como vem sendo exigido atualmente pela 

LDB e pelos PCNs. 

A experimentação surge como uma ferramenta auxiliar para o professor, pois 

consegue envolver o aluno nos conteúdos de modo mais dinâmico. Entretanto, muitas 

escolas públicas não apresentam estrutura e/ou condições de adquirir solventes e reagentes 

necessários para as práticas, muito menos espaço físico para a realização de tais atividades. 

Alguns livros sequer levam este fato em consideração, recaindo mais uma vez para o 
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professor a iniciativa de adaptar os procedimentos sugeridos nos livros ou de até mesmo 

incluir outras práticas que sejam mais adequadas à sua unidade escolar. 

A pesquisa mostrou que alguns livros de Química estão fora dos padrões esperados 

atualmente, apresentando conteúdos sem nenhuma contextualização e interdisciplinaridade. 

Alguns não levam em consideração a organização do currículo mínimo do Rio de Janeiro, o 

que dificulta a sua utilização para o aprendizado do conteúdo. Espera-se que a análise 

realizada este trabalho possa auxiliar professores de Química do EM na escolha do livro 

didático que será utilizado na sua escola.  

Espera-se também que, de alguma maneira, o presente trabalho consiga expor a 

necessidade de se modificar a antiga metodologia de memorização, ainda hoje utilizada por 

alguns professores, mostrando a importância de um processo dinâmico de ensino-

aprendizagem baseado na contextualização e na aproximação com o cotidiano dos alunos. 
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Anexo I 

Questões do ENEM sobre forças intermoleculares: 

 (ENEM 2013) As fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio (1) são 

mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais, constituídas de 

fibras de celulose (2). 

 

A maior eficiência dessas fraldas descartáveis, em relação às de pano, deve-se às: 

a) interações dipolo-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e a água, em relação às ligações 

de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. 

b) interações íon-íon mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água, em relação às 

ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. 

c) ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e a água, em relação às interações 

íon-dipolo entre a celulose e as moléculas de água. 

d) ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água, em 

relação às interações dipolo induzido-dipolo induzido entre a celulose e as moléculas de 

água. 

e) interações íon-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água, em relação 

às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. 

 

(ENEM 2014) Com o objetivo de substituir as sacolas de polietileno, alguns supermercados 

têm utilizado um novo tipo de plástico ecológico, que apresenta em sua composição amido 

de milho e uma resina polimérica termoplástica, obtida a partir de uma fonte petroquímica. 

Nesses plásticos, a fragmentação da resina polimérica é facilitada porque os carboidratos 

presentes. 

 



 

 2 

a) dissolvem-se na água. 

b) absorvem água com facilidade. 

c) caramelizam por aquecimento e quebram. 

d) são digeridos por organismos decompositores. 

e) decompõem-se espontaneamente em contato com água e gás carbônico.  

 

(ENEM 2015) Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No 

entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são 

arrastados pela água até lagos e rios e, ao passar pelas guelras dos peixes, podem difundir-

se para seus tecidos lipídicos e lá se acumularem. 

A característica desses compostos, responsável pelo processo descrito no texto, é o(a) 

 

a) baixa polaridade. 

b) baixa massa molecular. 

c) ocorrência de halogênios. 

d) tamanho pequeno das moléculas. 

e) presença de hidroxilas nas cadeias. 
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(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). 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. 

 

(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 pode ser 

representada por: 
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(ENEM 2017) Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos 

de condensação de vapor de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, 

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 (NH4X), de acordo com a equação química 

genérica: 

HX (g) + NH3 (g) →NH4X (s) 

 

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. 

 


