
 
CAPÍTULO 2: FUNÇÕES ORGÂNICAS 

Questão 01 - (UFSC/2016)  

   
Ataque com arma química é registrado no norte do Iraque 

Estado Islâmico é acusado de ataque com gás mostarda, uma arma proibida. 

 
Fragmentos de bombas disparadas por militantes do Estado Islâmico contra combatentes curdos no norte do Iraque no início de agosto 
foram analisados em um campo militar dos Estados Unidos, revelando sinais de arma química – o gás mostarda. O gás mostarda é um 

agente químico asfixiante que, se for inalado, pode provocar a morte. 
O gás mostarda (III) foi sintetizado em 1860 por Frederick Guthrie a partir da reação entre os compostos I e II.  
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O gás mostarda penetra na pele e concentra-se no tecido adiposo. A reação com a água dos tecidos (hidrólise) produz os compostos V e VI. 

Embora possa ser utilizado em conflitos armados, o gás mostarda é também uma molécula precursora de fármacos, como alguns 
quimioterápicos. 
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Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/08/ 

teste-em-bombas-do-estado-islamico-revela-indicio-de-arma-quimica.htmln>. [Adaptado]. 
Acesso em: 26 ago. 2015. 

 
Sobre o assunto tratado acima, é CORRETO afirmar que: 

 

01. o composto I é o eteno. 
02. a molécula II é polar. 
04. o composto VI é o ácido perclórico. 
08. cada uma das moléculas de III e de V apresenta quatro átomos de carbono secundários. 

16. nos compostos III e V, as cadeias carbônicas são classificadas como alifáticas, insaturadas e homogêneas.  
32. no composto II, o número de oxidação do átomo de enxofre é +2. 

 

Questão 02 - (UFSC/2016)  
   

Agrotóxicos proibidos em vários países são usados no Brasil 
O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos e estudos científicos mostram uma relação clara entre o uso do veneno e o 

aparecimento de câncer. 

 

Pesquisas recentes realizadas pela IARC (Agência Internacional de Pesquisas em Câncer) revelam que os agrotóxicos utilizados no Brasil 
apresentam enorme potencial de desenvolvimento de câncer em seres humanos. Dentre os agrotóxicos classificados como carcinógenos 
humanos pode-se citar o glifosato, o herbicida 2,4-D e o malation (utilizado em campanhas de saúde pública no combate ao mosquito da 

dengue). 
Disponível em: <http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/ 

Agrotoxicos-proibidos-em-varios-paises-sao-usados-no-Brasil/3/34320>. [Adaptado].  

Acesso em: 27 ago. 2015. 
 

Seguem abaixo as fórmulas estruturais dos agrotóxicos glifosato, herbicida 2,4-D e malation. 
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Sobre o assunto tratado acima, é CORRETO afirmar que: 

 
01. as moléculas de I e de II apresentam a função orgânica aldeído. 
02. a molécula de III apresenta a função orgânica cetona. 

04. a molécula de I possui, em sua estrutura, um grupo classificado como amina secundária. 
08. o átomo de fósforo apresenta três elétrons na camada de valência. 
16. cada uma das moléculas de I e de II apresenta um grupo carboxila. 

32. as moléculas de I, II e III são apolares e pouco solúveis em água. 
 
Questão 03 - (UniCESUMAR SP/2016)  

   
O ecstasy (MDMA) é uma droga artificial ilegal que tem se popularizado nas casas noturnas em todo mundo. A ação da droga no cérebro se 
dá pela supressão do sistema de reabsorção da dopamina e da serotonina. 
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Sobre a estrutura do MDMA foram feitas as seguintes afirmações: 

 
I. Apresenta fórmula molecular C11H15NO2. 
II. Apresenta apenas um carbono quiral. 

III. Pertence às funções amina e éster. 
IV. Apresenta caráter ácido em solução aquosa. 

 

 
 
Estão corretas apenas as afirmações 

 
a) I e II. 
b) III e IV. 

c) II e III. 
d) I e IV. 
e) II e IV. 

 
Questão 04 - (UNIFOR CE/2015)  
   

Uma questão que vem sendo amplamente estudada e discutida no campo do abastecimento de água são as cianobactérias e as 
cianotoxinas. Cianotoxinas são toxinas produzidas por algumas espécies de cianobactérias em água doce ou salgada e podem ter efeitos 
hepatotóxicos (microcistina), neurotóxicos (anatoxina-a, e saxitoxina), citotóxicos (cilindrospermopsina) e dermatóxicos (lingbiatoxina). 

Abaixo apresentase a estrutura molecular de uma microcistina. 
 

 
 

Assinale a alternativa que identifica os grupos funcionais presentes na molécula de microcistina.  
 

a) Cetona, Éter, Amina e Éster. 
b) Álcool, Éter, Amina e Cetona. 
c) Tiol, Ácido Carboxílico, Éster e Amida. 

d) Álcool, Ácido Carboxílico, Amina e Cetona. 
e) Álcool, Ácido Carboxílico, Amina e Amida. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
Questão 05 - (EsPCEX/2015)  

   
O composto denominado comercialmente por Aspartame é comumente utilizado como adoçante artificial, na sua versão enantiomérica 
denominada S,S-aspartamo. A nomenclatura oficial do Aspartame especificada pela União Internacional de Química Pura e Aplicada 

(IUPAC) é ácido 3-amino-4-[(1-benzil-2-metóxi-2-oxoetil)amino]-4-oxobutanóico e sua estrutura química de função mista pode ser vista 
abaixo. 
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A fórmula molecular e as funções orgânicas que podem ser reconhecidas na estrutura do Aspartame são: 

 
a) C14H16N2O4; álcool; ácido carboxílico; amida; éter. 
b) C12H18N3O5; amina; álcool; cetona; éster. 

c) C14H18N2O5; amina; ácido carboxílico; amida; éster. 
d) C13H18N2O4; amida; ácido carboxílico; aldeído; éter. 
e) C14H16N3O5; nitrocomposto; aldeído; amida; cetona. 

 
Questão 06 - (UNITAU SP/2015)  
   

Poluentes orgânicos persistentes (POP) constituem uma classe de poluentes químicos tóxicos aos seres vivos, resistentes à deg radação, 
bioacumuláveis, e podem ser transportados pelo ar ou pela água e também por espécies migratórias, que causam sua acumulação em 
ecossistemas distantes do local da liberação do poluente. DDT (diclorodifeniltricloroetano) e HCB (hexaclorobenzeno) são exemplos de POP. 

Esses e mais dois pesticidas estão representados abaixo. 
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Com relação a essas estruturas, afirma-se: 
 

I. As estruturas A e D representam DDT e HCB, respectivamente. 
II. A estrutura B apresenta dois grupos meta-metoxifenil. 
III. A estrutura C representa um ciclohexano, cuja fórmula molecular é C6Cl6. 

IV. O cicloalcano da estrutura C pode ter sido formada numa reação de halogenação. 
 

 

 
 
Quais afirmativas estão CORRETAS? 

 
a) I, II e III, apenas. 
b) II, III e IV, apenas. 
c) II e III, apenas. 

d) I e IV, apenas. 
e) I, II, III e IV. 

 

 



 
Questão 07 - (ENEM/2015)  

   
Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No 

caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um 

feromônio que indica a trilha percorrida por elas (Composto A). Quando pressentem o perigo, expelem um feromônio de alarme (Composto 
B), que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e 
funções orgânicas dos feromônios. 
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QUADROS, A. L. Os feromônios e o ensino de química. 

Química Nova na Escola, n. 7, maio 1998 (adaptado). 
 

As funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são, respectivamente, 

 
a) álcool e éster. 
b) aldeído e cetona. 

c) éter e hidrocarboneto. 
d) enol e ácido carboxílico. 
e) ácido carboxílico e amida. 

 
Questão 08 - (PUC GO/2015)  

O fragmento “O coto, particularmente, tinha uma certa tendência a resvalar pelo corpo coberto de suor da pobre mulher” (SCLIAR, 

Moacyr. Melhores contos. Seleção de Regina Zilbermann. São Paulo: Global, 2003. p. 176-177.) faz menção à transpiração. 
O odor desagradável exalado junto com a transpiração deve-se a compostos malcheirosos produzidos a partir do metabolismo de 

microrganismos que utilizam o material liberado por glândulas presentes nas axilas, por exemplo. Um exemplo de substância responsável 

pelo mau cheiro é o ácido 3-metil-hex-2-enoico. O triclosan, um composto utilizado em desodorantes, inibe a atuação dos microrganismos e, 
com isso, previne o mau cheiro. Alguns desodorantes utilizam o bicarbonato de sódio, que neutraliza os compostos responsáveis pelo odor 
desagradável. 

 
Sobre as informações apresentadas são feitas as seguintes afirmações: 

 

I. O ácido 3-metil-hex-2-enoico é um composto orgânico ternário saturado, de fórmula molecular C6H12O2. 
II. Na composição centesimal do ácido 3-metil-hex-2-enoico, observa-se que o oxigênio é o elemento que apresenta menor porcentagem 

em massa. 

III. O bicarbonato de sódio, representado pela fórmula NaHCO3, reage com ácido orgânico, formando sal de caráter alcalino. 
IV. Sabendo-se que no triclosan existe uma hidroxila ligada em anel aromático, pode-se dizer que isso caracteriza a presença de função 

fenol no referido composto. 

 
Assinale a alternativa que apresenta apenas itens corretos: 

 

a) I e III. 
b) II e III. 
c) II, III e IV. 

d) III e IV. 
 
Questão 09 - (PUC GO/2014)  

   
                                           [...] 
Eu sei que ao longe na praça. 

Ferve a onda popular, 
Que às vezes é pelourinho, 
Mas poucas vezes – altar. 

Que zombam do bardo atento, 
Curvo aos murmúrios do vento 
Nas florestas do existir, 

Que babam fel e ironia. 
Sobre o ovo da utopia 
Que guarda a ave do porvir. 

 
Eu sei que o ódio, o egoísmo, 
A hipocrisia, a ambição, 

Almas escuras de grutas, 
Onde não desce um clarão, 
Peitos surdos às conquistas, 

Olhos fechados às vistas, 
Vistas fechadas à luz, 



 
Do poeta solitário 

Lançam pedras ao calvário, 
Lançam blasfêmias à cruz. 
                                          [...] 

(ALVES, Castro. Melhores poemas de Castro Alves.  
São Paulo: Global, 2003. p. 111.) 

 

     No texto, o autor utiliza a palavra “fel”, muitas vezes empregada para expressar um sentimento de amargura e tristeza por alguém ou 
algo. Esse termo é um dos sinônimos populares para a bile, ou suco biliar, que é produzido no fígado e tem como principal função a digestão 
de gorduras. Dentre seus componentes, podem ser destacados os ácidos clorídrico, cólico e taurocólico. O ácido clorídrico é um ácido 

inorgânico, cuja fórmula é HCl, e os ácidos cólico e taurocólico são ácidos orgânicos, cujas estruturas são mostradas, respectivamente, a 
seguir. 

 

 

 
 

Sobre as moléculas apresentadas, assinale, a seguir, a opção que corresponde à alternativa correta:  
 

a) No ácido cólico, é possível reconhecer as funções orgânicas amida, fenol e ácido carboxílico. 

b) O ácido taurocólico é caracterizado como tal porque apresenta uma estrutura derivada do ácido cólico, sem apresentar qualquer  
função ácido. 

c) O ácido clorídrico, assim como outros hidrácidos, tem sua força baseada na polaridade das ligações entre o hidrogênio e o átomo 

ligante. No caso do H–Cl, essa ligação apresenta um caráter iônico elevado, devido às diferenças de eletronegatividade entre o cloro e 
o hidrogênio, o que facilita a ionização desse ácido em água. 

d) As massas molares aproximadas para os ácidos cólico e taurocólico, de acordo com as imagens apresentadas, são 386 g/mol e 489 

g/mol, respectivamente. 
 
Questão 10 - (PUC MG/2014)  

   
A Penicilina G é um antibiótico natural obtido do fungo Penicillium chrysogenum. A estrutura química está apresentada abaixo. 

 

 
 

É CORRETO afirmar que a penicilina G possui: 
 

a) um grupo funcional aldeído. 

b) fórmula estrutural C16H18N2O4S. 
c) 6 carbonos sp3. 
d) um heterocíclico aromático. 

 
 
 

 
 
 

 



 
Questão 11 - (PUC MG/2014)  

   
O Noretindrona é utilizado como contraceptivo oral e encontra-se representado pela estrutura: 
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Sobre essa substância, é CORRETO afirmar que: 

 
a) é um hidrocarboneto aromático com fórmula molecular C20H20O2. 
b) possui um grupo aldeído e fórmula molecular C20H26O2. 

c) possui um grupo etinil e fórmula molecular C20H26O2. 
d) é um hidrocarboneto com fórmula molecular C20H24O2. 

 

Questão 12 - (PUC RS/2014)  
   

Analise as informações a seguir.  

 
O uso de antibióticos é um dos grandes recursos da medicina moderna para o tratamento de infecções bacterianas. Há várias classes de 
antibióticos atualmente em uso, e a cada ano novas fórmulas são apresentadas, tendo em vista o desenvolvimento progressivo de 

resistência entre as variedades de bactérias. As fórmulas estruturais abaixo mostram dois antibióticos de uso comum, a gentamicina e a 
amoxicilina. As setas 1, 2, 3 e 4 indicam diferentes características ou grupos funcionais presentes nas moléculas.  

 

 

 
 

As setas 1, 2, 3 e 4 indicam, respectivamente:  
 

a) anel aromático – amina – álcool – alceno.  
b) anel não-aromático – éter – fenol – cetona.  
c) anel aromático – amida – álcool – aldeído.  

d) anel não-aromático – amina – fenol – ácido carboxílico.  
e) anel aromático – éter – álcool – éster. 

 

Questão 13 - (UNIUBE MG/2014)  
   

Antibiótico é o nome genérico dado a uma substância que tem a capacidade de interagir com microrganismos que causam infecções  no 

organismo. Os antibióticos interferem com os microrganismos, matando-os ou inibindo seu metabolismo e/ou sua reprodução, permitindo ao 
sistema imunológico combatê-los com maior eficácia. 
As tetraciclinas são um grupo de antibióticos usados no tratamento das infecções bacterianas. A terramicina, posteriormente denominada 
oxitetraciclina, é um antibiótico pertencente à classe das tetraciclinas, produzido pelo fungo Streptomyces rimosus, muito utilizado contra 

infecções. A fórmula estrutural desse composto está representada a seguir: 
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As principais funções orgânicas presentes no antibiótico terramicina e a fórmula molecular desse composto são: 
 

a) Aldeído, álcool, amina, amida e éster; C22H24N2O8. 
b) Cetona, álcool, amina, amida e éter; C22H28N2O8. 
c) Aldeído, álcool, amina, amida e éter; C22H20N2O8. 

d) Cetona, álcool, amina, amida e éster; C22H24N2O8. 
e) Cetona, álcool, fenol, amina e amida; C22H24N2O8. 

 

Questão 14 - (UNCISAL/2013)  
   

Nas substâncias polifuncionais HO2CCH(NH2)CH2CO2H, H2NCOCH(OH)CO2C2H5, OHCCH(OH)CH2COCH3 e HOC6H4CH2OCH2COCl, 

podem-se identificar os grupos funcionais, em cada uma delas, e na sequência: 
 

I. ácido, amina ácido; amida, álcool, éster; aldeído, álcool, cetona; fenol, éter, cloreto de acila;  

II. ácido, amida, ácido; amina, álcool, éter; ácido, álcool, cetona; álcool, éster, cloreto de acila;  
III. aldeído, amina, aldeído; amida, álcool, éster; aldeído, álcool, éter; álcool, éter, cloreto de acila; 
IV. ácido, amida, ácido; amina, álcool, éster; aldeído, álcool, cetona; fenol, éster, cloreto de acila.  

 
Dos itens acima, verifica-se que está(ão) correto(s) 

 

a) I, II, III e IV. 
b) I, apenas. 
c) II, III e IV, apenas. 

d) II e III, apenas. 
e) I, II e III, apenas. 

 

Questão 15 - (PUC RS/2012)  
   

Analise as informações a seguir. 

 

A busca de fontes energéticas sustentáveis e alternativas aos combustíveis fósseis tem sido uma preocupação cada vez mais premente na 

sociedade contemporânea. A cana-de-açúcar, que no Brasil é empregada há anos para a produção de etanol combustível, promete tornar-se 

também uma fonte de um novo tipo de diesel, o diesel de cana. Variedades da levedura Saccharomyces cerevisiae, tradicionalmente 

empregada para produzir o etanol, foram modificadas para produzir farneseno, um composto que pode ser usado no lugar do diesel. Entre 

as vantagens de usar o farneseno como um novo diesel está a ausência de enxofre, um elemento poluente que ocorre no diesel do petróleo.  
 

A estrutura do farneseno é mostrada a seguir: 
 

  

 
 

Em relação às informações, é correto afirmar que  

 

a) o farneseno é um hidrocarboneto aromático de fórmula C15H24.  

b) o farneseno é um triglicerídio semelhante aos que compõem o óleo de soja, o óleo de coco e outros óleos vegetais.  

c) a ligação dupla na extremidade da cadeia carbônica representa um grupo funcional aldeído, mas as ligações duplas no meio da cadeia 

representam grupos funcionais cetonas.  

d) a combustão completa de cada mol de farneseno produz 15 mols de dióxido de carbono e 12 mols de água.  

e) o farneseno é um carboidrato de baixa massa molar (menor que 250 g/mol). 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
Questão 16 - (UDESC SC/2009)  

   
Analise as afirmativas em relação aos compostos abaixo. Assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas.  

(A)

  

(B)

  

 
 

(  ) O composto (B) é um hidrocarboneto cíclico, também conhecido como cicloparafina. 
(  ) O composto (B) é um hidrocarboneto aromático. 
(  ) O composto (A) apresenta aromaticidade. 

(  ) O composto (A) não é um hidrocarboneto, é conhecido como cicloparafina. 
(  ) O composto (B) é conhecido como anel aromático. 

 

Assinale a alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo. 
 

a) V F F V V 

b) F V V F V 
c) F F V V F 
d) V V F F V 

e) V F V F F 
 
Questão 17 - (UFPEL RS/2014)  

   
O naftaleno (naftalina) é um composto orgânico que pode ser obtido a partir do petróleo ou do carvão; ele é empregado para combater 
traças. Sua fórmula estrutural está representada a seguir. 

 

  

 
 

Com relação a essa molécula, podemos afirmar que 
 

a) o naftaleno tem cadeia carbônica saturada que facilmente se liquefaz à temperatura e a pressões ambientes.  
b) o naftaleno é um hidrocarboneto líquido muito  solúvel em água em temperatura e pressões ambientes.  
c) o naftaleno é um hidrocarboneto com cadeia carbônica aromática com núcleos condensados e sua fórmula molecular é C10H8.  

d) todos os carbonos do naftaleno apresentam hibridação sp3 com números de oxidação -1.  
e) a união de dois radicais fenila através de seus elétrons livres permitem formar uma molécula de naftaleno.  
f) I.R. 

 
Questão 18 - (PUC RS/2013)  
   

Analise o texto e a fórmula apresentados a seguir. 
 

De acordo com a notícia apresentada na Revista Ciência Hoje (n. 294, v. 49, p. 18, 2012), Graham Richards, da Universidade de Oxford 

(Reino Unido), sugeriu aos colegas químicos uma forma de divulgar essa disciplina nos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres. Propôs uma 
molécula cujo formato é semelhante ao símbolo das Olimpíadas, com cinco anéis entrelaçados, representando a união dos continentes. A 
ideia foi aprovada e concretizou-se por meio dos químicos Anis Mistry e David Fox, da Universidade de Warwick (Reino Unido). Assim, o 
olympicene ou olimpiceno (em português), que é um pó que muda de cor com a incidência de luz, tem a seguinte estrutura:  

 

 
 

A respeito do olimpiceno, é correto afirmar que  

 
a) é um composto aromático de fórmula C19H11.  
b) produz, por combustão completa, 19 mols de CO2 e 6 mols de H2O por mol do composto.  

c) é altamente solúvel em água devido à baixa polaridade de suas moléculas.  
d) tem propriedades similares às da acetona e às do álcool etílico, que pertencem à mesma função química que esse composto.  
e) não é uma substância orgânica, por ser um composto sintetizado em laboratório, e não um composto natural. 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
Questão 19 - (UERN/2015)  

   
Hidrocarbonetos são compostos que apresentam em sua composição átomos de carbono e hidrogênio. Um caso de hidrocarboneto são os 
alcinos que apresentam cadeias alifáticas insaturadas por uma tripla ligação. Considere o alcino apresentado na figura.  

 

But-1-ino

  

 
 

Afirma-se que o composto está INCORRETO, pois 
 

a) possui 1 carbono a menos. 

b) o nome não está adequado. 
c) não poderia ser representado por linhas. 
d) o ângulo entre os carbonos que possuem a tripla não está correto. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 20 
   

Considere o acetileno, C2H2, um gás extremamente inflamável, empregado em maçaricos oxi-acetileno, que os funileiros utilizam para corte e 
solda de metais. Esse gás pode ser obtido pela reação de carbeto de cálcio com água, de acordo com a equação:  

CaC2 (s) + 2 H2O (l)   C2H2 (g) + Ca(OH)2 (s) 

 

Questão 20 - (UEA AM/2014)  
   

Quanto à polaridade e à geometria molecular, é correto afirmar que as moléculas de acetileno são 

 
a) apolares e lineares. 
b) apolares e angulares. 

c) apolares e tetraédricas. 
d) polares e lineares. 
e) polares e tetraédricas. 

 
Questão 21 - (UNITAU SP/2014)  
   

O acetileno (C2H2), gás de propriedade anestésica, admite diversas aplicações industriais. Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao 

acetileno. 
 

a) É um hidrocarboneto. 

b) Apresenta uma ligação tripla entre os carbonos. 
c) Seu nome oficial é etino. 
d) Apresenta cadeia acíclica ramificada. 

e) Apresenta dois carbonos primários. 
 
Questão 22 - (UEL PR/2016)  

  Cidades menores, quando não organizadas, podem apresentar problemas sérios de saúde pública, como é o caso de epidemias de dengue. 
Esforços têm sido dedicados à descoberta de novos métodos para controle da dengue. A curcumina, uma substância presente no aç afrão-da-terra, 
pode matar as larvas do Aedes aegypti. Basta colocar o pó em locais onde o mosquito da dengue costuma se reproduzir, como pratos e vasos de 

plantas. Além de ser eficaz, a substância não agride o meio ambiente. 
(Adaptado de: <http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2015/03/ 

substancia-presente-no-acafrao-pode-ajudar-no-combate-dengue-diz-usp.html>. 

Acesso em: 14 abr. 2015.) 
 

A curcumina, cuja molécula é apresentada a seguir, é uma substância presente no açafrão-da-terra e que dá o tom de amarelo ao pó. 

 

H3CO

HO

OCH3

OH

OHO

 
 

 
 

Sobre essa molécula, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir. 
 

(   ) Apresenta cadeia carbônica homogênea e insaturada. 

(   ) Contém igual número de átomos de carbono e hidrogênio. 
(   ) Por combustão total, forma monóxido de carbono e peróxido de hidrogênio. 
(   ) Possui, no total, dezessete carbonos secundários e dois carbonos terciários. 

(   ) Os grupos funcionais são ácido carboxílico, álcool e éster. 
 

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta. 

a) V, V, V, F, F. 
b) V, V, F, F, V. 
c) V, F, F, V, F. 

d) F, V, F, V, V. 
e) F, F, V, F, V. 



 
 

Questão 23 - (UFRR/2015)  
   

O Menteno, é um hidrocarboneto encontrado na hortelã, tem o nome sistemático 1 – isopropil – 4 – metilciclohexeno. Com base nessa 

informação, assinale a alternativa em que aparece a fórmula molecular: 
 

a) C9H16  

b) C10H18O 
c) C9H18  
d) C10H17  

e) C10H18  
 
Questão 24 - (UFJF MG/2015)  
   

Um método clássico para a preparação de alcoóis é a hidratação de alcenos catalisada por ácido. Nessa reação, o hidrogênio se liga ao 
carbono mais hidrogenado, e o grupo hidroxila se liga ao carbono menos hidrogenado (regra de Markovnikov). Sabendo-se que os alcoóis 
formados na hidratação de dois alcenos são, respectivamente, 2-metil-2-hexanol e 1-etilciclopentanol, quais são os nomes dos alcenos 

correspondentes que lhes deram origem? 
 

a) 2-metil-2-hexeno e 2-etilciclopenteno. 

b) 2-metil-2-hexeno e 1-etilciclopenteno. 
c) 2-metil-3-hexeno e 1-etilciclopenteno. 
d) 2-metil-1-hexeno e 2-etilciclopenteno. 

e) 3-metil-2-hexeno e 2-etilciclopenteno. 
 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 25 

   
Em 2012, o inverno foi uma estação muito seca, em que a umidade relativa do ar esteve várias vezes abaixo do índice recomendado pela 
OMS, Organização Mundial de Saúde. Por isso, recomendou-se que as práticas esportivas fossem realizadas pela manhã e suspensas no 

período da tarde, quando a situação era mais grave. Entre outros problemas, houve também o acúmulo de poluentes atmosféricos,  como 
observado na tabela a seguir. 

 

 

 
(educar.sc.usp.br/licenciatura/2003/ee/PoluentesAtmosfericos.htm  

Acesso em: 11.10.2012. Adaptado.) 
 

 
 
Questão 25 - (FATEC SP/2013)  

   
Os compostos orgânicos mencionados apresentam, respectivamente, as fórmulas estruturais:  

 

a) H3C – CH3 ; H2C = CH2;  H3C – CH2 – CH3; H3C – CH2  – CH2 –CH3; HC = CH; H3C –CH2 –CH2  – CH2 – CH3 

b) CH4; H2C = CH2; H3C – CH2 – CH3; H3C – CH2  – CH2 – CH3; HC CH; H3C –  CH2  – CH2  – CH2  – CH3. 
c) H3C – CH3; HC = CH; H3C – CH2  – CH2  – CH3; H3C – CH2 – CH3; H2C = CH2; H3C – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3. 

d) CH4; H2C = CH2; H3C – CH2 – CH2 – CH3; H3C – CH2 – CH3; HC = CH; H3C – CH2 – CH2 – CH2–CH3. 
e) H3C – CH3; HC = CH; H3C – CH2 – CH3; H3C – CH2 – CH2 – CH3; H2C = CH2; H3C – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 –CH3 . 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
Questão 26 - (UNITAU SP/2015)  

   
O gás liquefeito de petróleo é composto por uma mistura cujos componentes principais são 

 

a) C3H8 e C4H10 
b) C6H14 e C12H26 
c) C10H22 e C16H34 

d) C5H12 e C6H14 
e) CH3 e CH4 

 

TEXTO: 3 - Comum à questão: 27 
   

Considere o isooctano, um dos principais componentes da gasolina, cuja fórmula estrutural é:  
 

  

 
 

Questão 27 - (UEA AM/2014)  
   

O nome sistemático IUPAC do isooctano é 

 
a) n–octano. 
b) 2–etil–3–metilpentano. 

c) 2,2,4–trimetilpentano. 
d) 2,2–dimetilhexano. 
e) 2,2,3–trietilbutano. 

 
Questão 28 - (PUC MG/2014)  
   

Sobre o composto que apresenta a estrutura de linha abaixo, fazem-se as seguintes afirmativas: 
 

 
 

 
 

I. É um hidrocarboneto alifático e ramificado. 
II. Apresenta 6 carbonos sp3 e 4 carbonos sp2. 

III. Possui fórmula molecular C15H28. 
IV. A nomenclatura correta, segundo a IUPAC, é 3-etil-7-metil-4-propil-nona-2,6-dieno. 
V. Possui interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. 

 
São VERDADEIRAS: 

 

a) I, III e IV, apenas. 
b) II, III e IV, apenas. 
c) I, II, III e IV. 

d) I, III, IV e V. 
 
Questão 29 - (UESPI/2009)  

   
Sobre o propadieno, é correto afirmar que:  

 

a) não possui isômeros.  
b) é um hidrocarboneto saturado.  
c) tem apenas 1 carbono insaturado.  
d) possui apenas 4 ligações sigma.  
e) apresenta 1 carbono com hibridização sp.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
Questão 30 - (UNIR RO/2009)  

   
Segundo o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), o CO2 é o principal responsável pelo aquecimento global, sendo o gás 
mais emitido pelas atividades humanas (aproximadamente 77%). Sobre o elemento químico carbono, formador desse gás, analise as  

afirmativas.  
 

 

I. No metano (CH4) o carbono participa de quatro ligações covalentes polares.  

II. O diamante é uma das formas alotrópicas do carbono.  

III. Quando o carbono combina-se com elementos da família 17, forma compostos de fórmulas CX2, onde X representa um halogênio.  

IV. Os isótopos carbono 12 (C12) e carbono 13 (C13) apresentam os mesmos números de prótons e nêutrons em seus núcleos.  
 

Estão corretas as afirmativas  

 
a) I, II e III, apenas.  

b) III e IV, apenas.  

c) I, II, III e IV.  

d) I e II, apenas.  

e) II, III e IV, apenas.  
 

GABARITO FUNÇÕES ORGÂNICAS 
 
1) Gab: 35 
2) Gab: 20 

3) Gab: A 
4) Gab: E 
5) Gab: C 

6) Gab: D 
7) Gab: A 
8) Gab: D 

9) Gab: C  
10) Gab: B 
11) Gab: C 

12) Gab: D 
13) Gab: E 
14) Gab: B 

15) Gab: D 
16) Gab: E 
17) Gab: C 

18) Gab: B 
19) Gab: D 
20) Gab: A 

21) Gab: D 
22) Gab: C 
23) Gab: E 

24) Gab: B 
25) Gab:  A 
26) Gab: A 

27) Gab: C 
28) Gab: A 
29) Gab: E 

30) Gab: D 

 


