
 
CLASSIFICAÇÃO DE CARBONOS E CADEIAS 
 
Questão 01 - (Unievangélica GO)  
   

Nos momentos de tensão, medo e pânico, são liberados no organismo do ser humano 
uma determinada quantidade de adrenalina (fórmula a seguir), que aumenta a pulsação 
cardíaca. 
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De acordo com os critérios de classificação de compostos orgânicos, esse composto pode 
ser classificado como 

 
a) aromático, ramificado e heterogêneo. 
b) aromático, saturado e heterogêneo. 
c) alifático, normal e homogêneo. 
d) alicíclico, ramificado e heterogêneo. 

 
Questão 02 - (UFJF MG)  
   

O composto a seguir, representado por sua estrutura química, é um metabólito importante 
de espécies de Leishmania. 
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As seguintes afirmações são feitas a respeito desse composto: 
 

I. sua massa molar é igual a 291 g mol–1. 
II. o carbono diretamente ligado à função orgânica amina é classificado como 

secundário. 
III. todos os átomos de carbonos externos aos dois ciclos possuem hibridização sp3. 
IV. sua estrutura química apresenta apenas um átomo de carbono quaternário. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmações II e IV são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmações I, III e IV são verdadeiras. 
d) Apenas as afirmações II, III e IV são verdadeiras. 
e) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 

 



 
Questão 03 - (UFT TO)  
   

A progesterona é um hormônio responsável pelas características sexuais femininas. 
Considerando a estrutura da progesterona abaixo, pode-se afirmar que os números de 
átomos de carbono hibridizados em sp2 e sp3 são, respectivamente: 
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a) 5 e 16 
b) 3 e 19 
c) 2 e 19 
d) 4 e 17 
e) 1 e 20 

 
Questão 04 - (UERN)  
   

“A morfina é uma substância narcótica e sintética (produzida em laboratório), derivada do 
ópio retirado do leite da papoula. Com uma grande utilidade na medicina, a morfina é 
usada como analgésico em casos extremos, como traumas, partos, dores pós-operativas, 
graves queimaduras etc.” 

(Disponível em: http://www.mundoeducacao.com/drogas/morfina.htm.) 
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Com relação à morfina, é correto afirmar que 
 

a) possui 4 carbonos secundários. 
b) não possui carbono quartenário. 
c) sua fórmula molecular é C17H19NO3. 
d) possui 5 carbonos com hibridação sp2. 

 
Questão 05 - (PUC RJ)  
   

Recentemente, os produtores de laranja do Brasil foram surpreendidos com a notícia de 
que a exportação de suco de laranja para os Estados Unidos poderia ser suspensa por 
causa da contaminação pelo agrotóxico carbendazim, representado a seguir. 

 



 

 
 

De acordo com a estrutura, afirma-se que o carbendazim possui: 
 

a) fórmula molecular C9H11N3O2 e um carbono terciário. 
b) fórmula molecular C9H9N3O2 e sete carbonos secundários. 
c) fórmula molecular C9H13N3O2 e três carbonos primários. 

d) cinco ligações pi () e vinte e quatro ligações sigma (). 

e) duas ligações pi () e dezenove ligações sigma (). 
 
Questão 06 - (ENEM)  
 

As moléculas de nanoputians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular 
o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, 
muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o NanoKid, representado na figura: 
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CHANTEAU, S. H. TOUR. J.M. The Journal of Organic 

Chemistry, v. 68, n. 23. 2003 (adaptado). 
 

Em que parte do corpo do NanoKid existe carbono quaternário? 
 

a) Mãos.  
b) Cabeça.  
c) Tórax. 
d) Abdômen.  
e) Pés. 

 
Questão 07 - (UECE)  
   

Uma pesquisa feita pelo Instituto Weizman, de Israel, analisou lágrimas de mulheres, e foi 
observado que o choro delas mexe com os homens, porque as lágrimas exalam um sinal 
químico e baixam o nível de testosterona, hormônio responsável pelo desenvolvimento e 
manutenção das características masculinas normais, sendo também importante para o 
desempenho sexual.  
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Com relação à testosterona, é correto afirmar-se que  
 

a) na sua estrutura existem 6 carbonos terciários.  
b) na classificação da cadeia carbônica, é fechada, ramificada, insaturada e 

heterogênea.  
c) em sua estrutura existem 11 carbonos secundários.  
d) é isômero de compostos que apresentam a fórmula química C17H24O2.  

 
Questão 08 - (UFC CE)  
 

Furosemida é um diurético que se encontra na lista de substâncias proibidas pela Agência 
Mundial Antidoping. Acerca de sua estrutura, representada abaixo, é correto afirmar que há 
um: 
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a) total de catorze átomos pertencentes à cadeia carbônica. 
b) anel aromático de benzaldeído com três substituintes. 
c) total de quatro heteroátomos na cadeia carbônica. 
d) total de dezesseis pares de elétrons não-ligantes. 
e) anel heterocíclico do tipo tetra-hidrofurano. 

 
Questão 09 - (UFES)  
   

A nicotina é um alcalóide que está presente em produtos como rapé, tabaco, cigarro e 
charuto. Sobre a nicotina, cuja estrutura está apresentada abaixo, é INCORRETO afirmar 
que 
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a) possui cinco átomos de carbono hibridizados sp2. 
b) possui dois átomos de carbono terciários. 
c) possui um átomo de carbono quiral. 
d) é uma amina cíclica terciária. 
e) é uma base orgânica aromática. 

 
Questão 10 - (UECE)  
   



 
O etileno, ou eteno, é o hidrocarboneto alceno mais simples da família das olefinas, 
constituído por dois átomos de carbono e quatro átomos de hidrogênio, C2H4. É usado 
como anestésico moderado em intervenções cirúrgicas e é produzido naturalmente em 
plantas, sendo responsável pelo amadurecimento de frutos. É usado para amadurecer de 
maneira forçada frutas verdes. Com relação à formação desse composto, assinale a 
afirmação verdadeira. 

 
a) Para cada átomo de carbono existem 3 orbitais híbridos 2sp2 que estão em planos 

diferentes. 
b) Para cada átomo de carbono existe um orbital não hibridizado 2p que forma a ligação 

  (pi) na ligação C = C. 

c) A ligação   (sigma) C – C é formada pelos orbitais híbridos 2sp2-2p. 

d) As ligações   (sigma) C – H são formadas pelos orbitais híbridos 2sp2-2s. 

 
Questão 11 - (UFPR)  
   

O átomo de carbono sofre três tipos de hibridação: sp3, sp2 e sp. Essa capacidade de 
combinação dos orbitais atômicos permite que o carbono realize ligações químicas com 
outros átomos, gerando um grande número de compostos orgânicos. A seguir são 
ilustradas estruturas de dois compostos orgânicos que atuam como hormônios. 

 

 
 

Acerca da hibridação dos átomos de carbono nos dois hormônios, considere as seguintes 
afirmativas:  

 
1. A testosterona possui dois átomos de carbono com orbitais híbridos sp2.  
2. A progesterona possui quatro átomos de carbono com orbitais híbridos sp2.  
3. Ambos os compostos apresentam o mesmo número de átomos de carbono com 

orbitais híbridos sp3.  
4. O número total de átomos de carbono com orbitais híbridos sp3 na testosterona é 16.  

 
Assinale a alternativa correta.  

 
a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.  
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.  
c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.  
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.  
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
Questão 12 - (UFSM RS)  
 

A quimioluminescência é o fenômeno de produzir luz a partir de uma reação química. Esse 
fenômeno ocorre devido à quebra de ligações ricas em energia, formando intermediários 
excitados que dissipam a energia excedente na forma de radiação eletromagnética. O 
primeiro ensaio quimioluminescente envolve o luminol, conforme descrito na reação: 
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Analisando a molécula do luminol, é correto afirmar que ela possui 
 

a) todos os carbonos com hibridização sp2. 
b) os grupos funcionais amina e cetona. 
c) ligações pi entre orbitais sp2-sp2. 
d) todos os carbonos quaternários. 
e) seis elétrons em orbitais pi. 

 
Questão 13 - (UESPI)  
 

A dipirona sódica (C13H16O4N3SNa) é, atualmente, o analgésico mais utilizado no Brasil e 
possui a fórmula estrutural abaixo: 
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Considerando a estrutura acima, podemos afirmar que a dipirona: 
 
1) possui 9 carbonos com hibridização sp2. 
2) possui 4 carbonos com hibridização sp3. 
3) apresenta 4 ligações π entre átomos de carbono. 
4) possui um anel aromático. 

 
Está(ão) correta(s): 
 
a) 1, 2, 3 e 4 
b) 2 e 4 apenas 
c) 1 apenas 
d) 2 apenas 
e) 3 apenas 

 
Questão 14 - (UECE)  
   



 
O geraniol possui um odor semelhante ao da rosa, sendo, por isso, usado em perfumes. 
Também é usado para produzir sabores artificiais de pêra, amora, melão, maçã vermelha, 
lima, laranja, limão, melancia e abacaxi. Pesquisas o evidenciam como um eficiente 
repelente de insetos. Ele também é produzido por glândulas olfativas de abelhas para 
ajudar a marcar as flores com néctar e localizar as entradas para suas colméias. A seguir, 
temos a estrutura do geraniol, com seus átomos numerados de 1 a 10. 
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Assinale a alternativa que contém a medida correta dos ângulos reais formados pelas 
ligações entre os átomos 2-3-4, 4-5-6 e 9-8-10, respectivamente, da estrutura do geraniol. 

 
a) 120º, 109º28’ e 109º28’. 
b) 120º, 109º28’ e 180º. 
c) 180º, 120º e 109º28’. 
d) 109º28’, 180º e 180º. 

 
Questão 15 - (UFCG PB)  
  A vitamina C, também chamada de ácido ascórbico, é a mais conhecida das vitaminas. Ela 
está presente principalmente nos vegetais frescos, sendo mais abundante nas frutas cítricas (a 
acerola é uma das que possui maior teor de vitamina C). Com base na fórmula estrutural da 
vitamina C (ao lado), analise as seguintes afirmações: 
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I. O número de carbono com hibridização do tipo sp3 é igual ao número de carbono com 

hibridização do tipo sp2. 
II. O anel da molécula apresenta 5 orbitais moleculares   e 1 orbital  . 

III. O carbono da função orgânica éster possui hibridização de tipo sp3. 
 

Dentre as afirmativas acima, está(ão) CORRETA(S): 
a) I, II e III .  
b) I e III.  
c) I e II.  
d) III.  
e) II e III. 

GABARITO:  
1) Gab: A 
2) Gab: A 
3) Gab: D 
4) Gab: C 
5) Gab: D 
6) Gab: A 
7) Gab: C 
8) Gab: A 
9) Gab: B 
10) Gab: B 
11) Gab: B 
12) Gab: A 
13) Gab: A 



 
14) Gab: A 
15) Gab: C 


