
 

 

Tarefa Mínima 19 – Profº Dimi 
8º ano – Química 

 

01. O octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. A fórmula 
molecular do octano é: 
a)  C8H18     

b)  C8H16     
c)  C8H14 
d)  C12H24     

e)  C18H38 
 
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. O hidrocarboneto que apresenta a menor quantidade de átomos de H por molécula é: 
a) metano.     
b)  etano.     
c)  eteno. 

d)  etino.     
e)  propino. 

. 

06. Qual a fórmula molecular de um alcano que possui 18 átomos de carbono na sua molécula?  
 

07. Qual a fórmula molecular de um alcino que possui 14 átomos de carbono na sua molécula? 

 
08. Escreva a fórmula estrutural dos hidrocarbonetos saturados:  

a)  ciclo butano     
b)  pentano     

c)  hexano 
d)  ciclopropano     
e)  nonano    

f)  ciclo pentano 
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09. Marque a opção que fornece as nomenclaturas corretas para os seguintes alcenos: 

I) 

                         II)             III)  
 

a) I) eteno, II) pent-3-eno, III) oct-4-eno    
b) I) eteno, II) pent-2-eno, III) oct-5-eno 
c) I) eteno, II) pent-3-eno, III) oct-5-eno 

d) I) eteno, II) pent-2-eno, III) oct-4-eno 
 

10. Pesquisar a classificação dos álcoois na função orgânica denominada de Álcoois.  

.  
 
 


