
 

 

Química – Prof. Dimi 

8º ano – aulas 23 e 24 - 03/05/2021 
 
Exercícios 
 
01. O 2,2,4-trimetilpentano, conforme a fórmula estrutural representada abaixo, é um alcano isômero do 

octano. Ele é o padrão (100) na escala de octanagem da gasolina e é impropriamente conhecido por iso-
octano. Quanto maior é o índice de octanagem, melhor é a qualidade da gasolina.  

 
(Fonte: http://blogdoenem.com.br/quimica-organica-hidrocarbonetos/). 

 
Sobre a cadeia do iso-octano, afirma-se que ela é:  

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

 
02. O óleo de citronela é muito utilizado na produção de velas e repelentes. Na composição desse óleo, a 

substância representada a seguir está presente em grande quantidade, sendo, dentre outras, uma das 
responsáveis pela ação repelente do óleo.  

 
A cadeia carbônica dessa substância é classificada como aberta,  
a) saturada, homogênea e normal.  

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

 
03. O geraniol é um líquido amarelado que apresenta um agradável odor de rosas, sendo utilizado na 

fabricação de fragrâncias e perfumes, de fórmula estrutural: 
 

 
 

Em relação à cadeia carbônica, pode-se afirmar que é: 

a) acíclica, ramificada, saturada, heterogênea. 
b) cíclica, linear, saturada, homogênea. 
c) acíclica, ramificada, insaturada, homogênea. 

d) cíclica, ramificada, insaturada, heterogênea. 
e) acíclica, ramificada, saturada, homogênea. 
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04. O composto cis-9-tricoseno, cuja fórmula estrutural está ilustrada abaixo, é conhecido como feromônio 

sexual da mosca doméstica. 

 
cis-9-tricoseno 
Acerca da estrutura do cis-9-tricoseno, sua cadeia carbônica pode ser classificada como: 

a) alicíclica, insaturada, heterogênea.  
b) alifática, insaturada, homogênea.  
c) alifática, saturada, homogênea. 
d) alicíclica, saturada, homogênea. 
e) alifática, insaturada, heterogênea. 

 
05. Analise a cadeia carbônica do seguinte composto: 

 

 
Essa cadeia carbônica é classificada como: 
a) alicíclica, normal, homogênea e insaturada.  
b) alicíclica, normal, homogênea e saturada.  
c) alicíclica, ramificada, heterogênea e saturada. 

d) acíclica, ramificada, homogênea e saturada.  
e) acíclica, ramificada, heterogênea e insaturada. 

 
06. A classificação da cadeia carbônica abaixo é: 
 

 
 

a) Aberta, ramificada, heterogênea e saturada; 
b) Aberta, normal, homogênea e insaturada; 
c) Aberta, normal, heterogênea e saturada; 

d) Aberta, ramificada, homogênea e saturada; 
e) Aberta, normal, heterogênea e insaturada. 

 

07. Dada a fórmula estrutural do 5- metil-hex-2-en-4-ol, podemos afirmar que ela pode ser classificada em: 

 
a) Aberta, ramificada, saturada e homogênea 

b) Alicíclica, ramificada, insaturada e heterogênea 
c) Acíclica, ramificada, insaturada e homogênea 
d) Alifática, normal, saturada e heterogênea 

e) acíclica, normal, saturada e homogênea 
 

08. 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 



Exercícios Complementares 
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09. O pau-rosa, típico da região amazônica, é uma rica fonte natural do óleo essencial conhecido por linalol, o 

qual também pode ser isolado do óleo de alfazema. Esse óleo apresenta a seguinte fórmula estrutural: 
 

                                                       OH 
                                                        | 
H3C — C = CH — CH2 — CH2 — C — CH = CH2 
              |                                          | 
              CH3                                   CH3 
 

Sua cadeia carbônica deve ser classificada como: 
a) acíclica, ramificada, saturada e heterogênea. 
b) acíclica, normal, insaturada e homogênea. 
c) alicíclica, ramificada, insaturada e homogênea. 

d) acíclica, ramificada, insaturada e homogênea. 
e) alicíclica, normal, saturada e heterogênea. 

 
10. A cadeia carbônica acíclica, ramificada, homogênea e insaturada é: 

a) 

 

d) 

 
b) 

 

e) 

 
c) 

 

  

 
 
 
 
 


