
 

 

Atividade 8º ano – S18 – T17 
 
01. Alcinos são hidrocarbonetos: 

a) alifáticos saturados.      
b) alicíclicos saturados. 
c) alifáticos insaturados com dupla ligação. 
d) alicíclicos insaturados com tripla ligação. 
e) alifáticos insaturados com tripla ligação. 

 
02. Considere as afirmações seguintes sobre hidrocarbonetos. 

I) Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio. 
II) São chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear. 
III) Cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de fórmula geral CnH2n. 
IV) São hidrocarbonetos aromáticos: bromobenzeno, p-nitrotolueno e naftaleno. 

 
São corretas as afirmações: 
a) I e III, apenas.    
b) I, III e IV, apenas.      
c) II e III, apenas. 
d) III e IV, apenas.    
e) I, II e IV, apenas. 

 
03. O gás liquefeito de petróleo, GLP, é uma mistura de propano, C3H8, e butano, C4H10. Logo, esse gás é uma 

mistura de hidrocarbonetos da classe dos: 
a) alcanos.     
b) alcenos.     
c) alcinos. 
d) cicloalcanos.    
e) cicloalcenos. 

 
04. A substância de fórmula C8H16 representa um: 

a) alcano de cadeia aberta.    
b) alceno de cadeia aberta. 
c) alcino de cadeia aberta.     
d) composto aromático. 
e) alcino de cadeia fechada. 

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

(F) para as falsas. 

 
 

(  ) 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 sequência 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 
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06. O etano é o mais simples dos hidrocarbonetos saturados, contém dois carbonos, é de grande valor 
comercial devido a sua aplicação industrial na produção de etileno. Qual estrutura, a seguir, corresponde a 
uma molécula de etano? 

a)     
 
 

b)    
 
 

c)  
 
 

d)     
 
 

e)  
 
07. Dar o nome oficial para os seguintes hidrocarbonetos:  
 

  
 
08. “Titã, a lua de Saturno, será o único corpo celeste do sistema solar, além da Terra, a possuir um oceano 

em sua superfície. Nesse caso, é de se supor que tenha também cataratas, rios e lagos formados de etano, 
propano e outras substâncias orgânicas. Ainda mais interessante, do ponto de vista dos cientistas, é a 
atmosfera do satélite, rica em nitrogênio molecular, gás carbônico, metano e outros hidrocarbonetos, o que 
faria chover gasolina.” (Revista Galileu, nº 104, março 2000) As fórmulas dos hidrocarbonetos, cujos 
nomes foram dados no texto, e da substância simples mencionada são:  
a) C2H6, C3H8, CO2, N2      
b) C2H6, C3H8, CH4, N2  
c) C2H4, C3H8, CH4, N2      
d) C2H4, C3H6, CH3, N2  
e) C2H2, C3H6, CH4, N2 

 
09. Pesquisar o que é a função orgânica denominada de Álcoois. De 3 exemplos. 
 
10. Pesquisar o que é a função orgânica denominada de Fenóis. De exemplos. 
 


