
 

 

Química – Prof. Dimi 

8º ano – aulas 25 e 26 - 10/05/2021 
 

Cadeias fechadas aromáticas 
 

As cadeias fechadas aromáticas são classificadas em: 

 Mononucleares: quando possuem apenas um anel aromático, como o benzeno. 

 Polinucleares: quando possuem mais de um anel aromático, como o naftaleno. 

 
 

As cadeias fechadas alicíclicas insaturadas são divididas em: 

 Homogêneas: O anel dessas cadeias é formado somente por átomos de carbono. 

 Heterogêneas: São cadeias que apresentam um heteroátomo. 

 
Exercícios: 
 

01. A caprolactama, matéria-prima para fabricação do nylon 6, apresenta a fórmula estrutural:  
 

 
 

A cadeia carbônica da caprolactama pode ser classificada, corretamente, como:  
a) cíclica, aromática e homogênea.  
b) acíclica, aromática e homogênea.  
c) cíclica, saturada e heterogênea.  

d) acíclica, alifática e heterogênea.  
e) cíclica, aromática e heterogênea. 

 

02. O ácido acetil salicílico de fórmula:  

 
Um analgésico de diversos nomes comerciais (AAS, Aspirina, Buferin e outros), apresenta cadeia carbônica:  

a) acíclica, heterogênea, saturada, ramificada  
b) mista, heterogênea, insaturada, aromática  
c) mista, homogênea, saturada, alicíclica  
d) aberta, heterogênea, saturada, aromática  
e) mista, homogênea, insaturada, aromática 
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03. O 1,2-benzopireno, mostrado na figura adiante, agente cancerígeno encontrado na fumaça do cigarro é um 

hidrocarboneto:  

 
a) aromático polinuclear.  
b) aromático mononuclear.  
c) alifático saturado.  
d) alifático insaturado.  

e) alicíclico polinuclear. 
 
04. Na fabricação de tecidos de algodão, a adição de compostos do tipo N-haloamina confere a eles 

propriedades biocidas, matando até bactérias que produzem mau cheiro. O grande responsável por tal 
efeito é o cloro presente nesses compostos.  

 
A cadeia carbônica da N-haloamina acima representada pode ser classificada como:  
a) homogênea, saturada, normal  
b) heterogênea, insaturada, normal  
c) heterogênea, saturada, ramificada  
d) homogênea, insaturada, ramificada 

 

05. O ácido adípico:  

 
que é matéria prima para a produção de náilon, apresenta cadeia carbônica:  
a) saturada, homogênea e ramificada. 

b) saturada, heterogênea e normal.  
c) insaturada, homogênea e ramificada. 
d) saturada homogênea e normal.  
e) insaturada, homogênea e normal. 

 
06. Quando uma pessoa ―leva um susto‖, a suprarenal produz uma maior quantidade de adrenalina, que é 

lançada na corrente sanguínea. Analisando a fórmula estrutural da adrenalina, 

 
Podemos concluir que a cadeia orgânica ligada ao anel aromático é:  
a) aberta, saturada e homogênea. 
b) aberta, saturada e heterogênea.  
c) aberta, insaturada e heterogênea. 
d) fechada, insaturada e homogênea.  
e) fechada, insaturada e heterogênea.  

 



Exercícios Complementares 
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07. A cadeia carbônica a seguir classifica-se como:  

 
a) cíclica, saturada, heterogênea, ramificada.  
b) aberta, saturada, heterogênea, normal.  
c) aberta, saturada, heterogênea, ramificada.  
d) acíclica, insaturada, homogênea, ramificada.  
e) aberta, insaturada, homogênea, normal. 

 

 
Hidrocarbonetos 

 
A nomenclatura dos hidrocarbonetos é definida através dos seguintes termos:  
 

 
 
Tipos de Hidrocarbonetos: 
I - Alcanos 
 

São hidrocarbonetos de cadeia aberta com ligações simples entre os átomos de carbono e hidrogênio, cuja 
fórmula geral é CnH2n+2. Também são chamados de parafinas ou parafínicos. São encontrados na natureza no 
gás natural e no petróleo. São utilizados como combustíveis: gás de cozinha, gasolina, óleo diesel, etc. 
Exemplos de alcanos:  

 


