
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Rafael 
 
Mód C01 ao C03 – Pág. 228, 229, 230, 307, 317, 318 e 319 
Exercícios (228) 02 e 03; (229) 03; (230) 10, (307) 04, (317) 02, 03, 05 e 06; (318) 07, 09, 10 e 11 e (319) 
06 e 08 
 
02 p. 228 (C01) 

Avaliando as alternativas, tempos: 
a) Incorreta. o C sp3 realiza necessariamente 4 ligações simples. 
b) Incorreta. Carbono é tetravalente independentemente de funções orgânicas. 
c) Correta. Encadeamento é uma característica do carbono. 
d) Incorreta. Não existe impedimento do C se ligar a nenhum elemento em específico. Em especial os 

calcogênios são muito comumente encontrados ligados a C, como O e S. 
Letra C 

 
03 p. 228 (C01) 

I. Correto. Fórmula molecular: C15H17NO5 / Massa molar: 291g.mol-1 
II. Correto. Amina corresponde ao grupo NH2. O carbono ligado a esse grupo é secundário. 
III. Incorreto. O carbono que externo que faz dupla ligação com oxigênio é sp2. 
IV. Incorreto. Não são observados carbonos quaternários. 
Letra A. 

 
03 p. 229 (C01) 

I. Incorreto. Apresenta somente uma ligação pi. 
II. Correto.  
III. Correto.  
IV. Correto. 
V. Incorreto. Molécula três apresenta um C sp realizando uma tripla com N.  
Letra C. 

 
10 p. 230 (C01) 

Todas as afirmativas estão corretas. 4 C sp2 (uma dupla C=C e duas C=O), não apresenta nenhum C sp, 
três ligações pi, e pode sofrer hidrogenação (reação química de adição de H2 que ocorre quando há 
presença de pi entre carbonos). 
Letra E. 

 
04 p. 307 (C02) 

1- átomo bivalente (O ou S), 2 átomo trivalente (N), átomo tetravalente (C ou S), 4 átomo trivalente (N), 
5 átomo bivalente (O ou S) e 6 átomo trivalente (N). 
Letra D. 

 
02 p. 317 (C03) 

Considerando a fórmula geral CnH2n+2, sabendo que o composto apresenta 40 átomos de C, temos uma 
fórmula estrutural C40H82. 
Letra E. 

 
03 p. 317 (C03) 

Metano, representado pela fórmula CH4, é um hidrocarboneto, portanto só apresenta C e H em sua 
estrutura, apresenta baixa massa molecular (16 u) e, por ser um combustível, não é um produto da 
combustão, mas um reagente a ser queimado. 
Letra A 

 
05 p. 317 (C03) 

Como o but-1-ino apresenta uma ligação tripla, esta deve ser representada de forma a respeitar o ângulo 
de 180o para ligações envolvendo C sp. 
Letra D. 
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06 p. 317 (C03) 

 14 átomos de C ao todo. 
Letra C. 

 
07 p. 318 (C03) 

I. Correto. Mononuclear apresenta somente um núcleo cíclico (um ciclo). 
II. Incorreto. 5 ligações pi. 
III. Correto.  
IV. Incorreto. Fórmula do 1,2-difeniletano: C14H14. 
Letra C. 

 
09 p. 318 (C03) 

A formula C8H18 corresponde à formula geral CnH2n, indicado ser ou um cicloalcano ou um alceno de 
cadeia aberta. 
Letra B 

 
10 p. 318 (C03) 

Se a fórmula de um alcano segue o padrão CnH2n+2, 2n+2 = 42, logo n = 20. 
Letra C 

 
11 p. 318 (C03) 

Para o but-1-ino, a hibridização dos carbonos 1 e 2 são Csp, apresentando duas ligações pi e uma sigma 
entre C1 e C2 e os demais carbonos (3 e 4) são sp3. 
Letra B. 

 
06 p. 319 (C03) 

De acordo com a nomenclatura, but-AN-O e prop-AN-O indica que ambos os compostos apresentam 
somente ligações simples e são hidrocarbonetos. Logo, esses compostos devem ser alcanos. 
Letra A 

 
08 p. 319 (C03) 

Cicloalcanos: CnH2n (tira-se 2 por conta do ciclo) 
Alcinos (tripla) e Alcadienos (duas duplas C=C): CnH2n-2 (tira-se 4 devido a presença de 2 pi) 

 
 


