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1. O ácido acetilsalicílico 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 

 

 

2. "O Ministério da Saúde adverte: fumar 

pode causar câncer de pulmão." Um dos 

responsáveis por esse mal causado pelo 

cigarro é o alcatrão, que corresponde a uma 

mistura de substâncias aromáticas, entre elas 

benzeno, naftaleno e antraceno. 

 

 

 

As fórmulas moleculares dos três 

hidrocarbonetos citados são respectivamente:  

 

a) C6H12, C12H12, C18H20  

b) C6H12, C2H10, C18H18 

c) C6H6, C14H10, C10H10  

d) C6H6, C14H10, C14H9 

e) C6H6, C14H10, C10 H8 

 

3. As moléculas de nanoputians lembram 

figuras humanas e foram criadas para 

estimular o interesse de jovens na 

compreensão da linguagem expressa em 

fórmulas estruturais, muito usadas em química 

orgânica. Um exemplo é o NanoKid, 

representado na figura: 

 

 

Em que parte do corpo do NanoKid existe 

carbono quaternário? 

 

a. Mãos. 

b. Cabeça. 

c. Tórax. 

d. Abdômen. 

e. Pés. 
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4. O biodiesel não é classificado como 

uma substância pura, mas como uma mistura 

de ésteres derivados dos ácidos graxos 

presentes em sua matéria-prima. As 

propriedades do biodiesel variam com a 

composição do óleo vegetal ou gordura animal 

que lhe deu origem, por exemplo, o teor de 

ésteres saturados é responsável pela maior 

estabilidade do biodiesel frente à oxidação, o 

que resulta em aumento da vida útil do 

biocombustível. O quadro ilustra o teor médio 

de ácidos graxos de algumas fontes 

oleaginosas. 

 

 

 

Qual das fontes oleaginosas apresentadas 

produziria um biodiesel de maior resistência à 

oxidação? 

 

a. Milho. 

b. Palma. 

c. Canola. 

d. Algodão. 

d. Amendoim. 

 

 

5. A forma das moléculas, como 

representadas no papel, nem sempre é planar. 

Em um determinado fármaco, a molécula 

contendo um grupo não planar é 

biologicamente ativa, enquanto moléculas 

contendo substituintes planares são inativas. O 

grupo responsável pela bioatividade desse 

fármaco  

 

  

 

 

6. A sigla BTEX faz referência a uma 

mistura de hidrocarbonetos monoaromáticos, 

poluentes atmosféricos de elevada toxidade. 

Considere a seguinte mistura BTEX: 

 



1º Lista de Exercícios – Introdução à Química Orgânica 
 

Professor Emanuel Página 3 
 

 

 

Ao fim de um experimento para separar, por 

destilação fracionada, essa mistura, foram 

obtidas três frações. A primeira e a segunda 

frações continham um composto distinto cada 

uma, e a terceira continha uma mistura dos 

outros dois restantes. 

 

Assinale a alternativa que contém os 

compostos presentes na terceira fração da 

separação. 

 

a) xileno e benzeno 

b) benzeno e tolueno  

c) etilbenzeno e xileno  

d) tolueno e etilbenzeno 

 

7. O isooctano e outras moléculas de 

hidrocarbonetos ramificados são mais 

desejáveis, nas gasolinas comerciais, do que 

moléculas de cadeia linear uma vez que estas 

sofrem ignição de forma explosiva, causando 

até perda de potência. 

 

 

Assinale a opção que apresenta a 

nomenclatura correta do isooctano.  

 

a) 2,2,3 - trimetilpentano  

b) 2,2,4 - trimetilpentano  

c) 2,2,4 - trimetilbutano  

d) 2,2,3 - dimetilpentano  

 

8. O gás liquefeito de petróleo, GLP, é 

uma mistura os gases 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. 

 

9. "O Ministério da Saúde adverte: fumar 

pode causar câncer de pulmão." Um dos 

responsáveis por esse mal causado pelo 

cigarro é o alcatrão, que corresponde a uma 

mistura de substâncias aromáticas, entre elas 

benzeno, naftaleno e antraceno. 
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Assinale a alternativa que possui as fórmulas 

moleculares dos três hidrocarbonetos citados. 

 

a) C6H12 , C12H12 , C18H20  

b) C6H12 , C12H10 , C18H18  

c) C6H6 , C10H10 , C14H14  

d) C6H6 , C10H8 , C14H20 

 

10. A borracha natural é um líquido branco 

e leitoso, extraído da seringueira, conhecido 

como látex. O monômero que origina a 

borracha natural é o metil-1, 3-butadieno, do 

qual é correto afirmar que: 

 

 

 

a) é um hidrocarboneto de cadeia saturada e 

ramificada. 

b) é um hidrocarboneto aromático. 

c) tem fórmula molecular C4H5  

d) apresenta dois carbonos terciários, um 

carbono secundário e dois carbonos primários.  

e) é um hidrocarboneto insaturado de fórmula 

molecular C5H8. 

 

11. Na composição de corretores do tipo 

Liquid Paper, além de hidrocarbonetos e 

dióxido de titânio, encontra-se a substância 

isocianato de alila, cuja fórmula estrutural 

plana é representada por: 

 

CH2 = CH – CH2 - N = C = O 

 

Com relação a esta molécula, é correto 

afirmar que o número de carbonos com 

hibridação sp2 é igual a:  

 

a) 0 

b) 1               

c) 2 

d) 3 

e) 4 

 

12. O tingimento na cor azul de tecidos de 

algodão com o corante índigo, feito com o 

produto natural ou com o obtido 

sinteticamente, foi o responsável pelo 

sucesso do "jeans" em vários países. 

Observe a estrutura desse corante: 

 

 

 

 Nesse composto, encontramos um número 

de ligações pi () correspondente a: 

 

a)   3         

b)   6         

c)   9         

d) 12 

e) 15 

 

13. A estrutura do Geraniol, precursor de 

um aromatizante com odor de rosas, está 

colocada a seguir.  
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     Em relação à molécula, pode-se afirmar 

que: 

 

a) apresenta 30 ligações sigmas (δ) e 2 pi (π). 

b) é um hidrocarboneto de cadeia insaturada. 

c) os carbonos três e quatro da cadeia 

principal apresentam hibridações sp3 e sp2, 

respectivamente. 

d) dos dez carbonos, quatro são trigonais e 

seis são tetraédricos. 

e) apresenta cadeia acíclica, ramificada, 

heterogênea e insaturada. 

 

14. 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. 

e) heterogênea, insaturada, ramificada. 

 

15. A fumaça liberada na queima de 

carvão contém muitas substâncias 

cancerígenas, dentre elas os benzopirenos, 

como, por exemplo, a estrutura: 

 

 

Sua cadeia carbônica corresponde a um: 

 

a) hidrocarboneto, insaturado, aromático, com 

núcleos condensados. 

b) hidrocarboneto, alicíclico, insaturado, com 

três núcleos condensados. 

c) heterocíclico, saturado, aromático. 

d) ciclo homogêneo, saturado, aromático. 

e) alqueno, insaturado, não aromático. 

 

16. Uma forma de verificar se um 

composto apresenta dupla ligação carbono-

carbono (C=C) é reagi-lo com soluções 

diluídas de permanganato de potássio (uma 

solução violeta), pois essas causam o seu 

descoramento. Assim, das possibilidades 

abaixo, assinale aquela que contém APENAS 

compostos que vão descorar uma solução 

diluída  de permanganato de potássio. 

 

a) CH3CH2CH3 e CH3CH2CH2OH 

b) CH3CHCH2  e CH3CH2CH2OH 

c) CH3CHCH2  e CH3COCH3                 

d) CH3CH2CH3 e CH3COCH3          

e) CH3CHCH2 e CH2CHCH2OH 
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17. Um grupo de compostos, denominado 

ácidos graxos, constitui a mais importante 

fonte de energia na dieta do Homem. Um 

exemplo destes é o ácido linoleico, presente 

no leite humano. A sua fórmula estrutural 

simplificada é: 

 

CH3(CH2)4(CH)2CH2(CH)2(CH2)7COOH 

 

Sua cadeia carbônica é classificada como: 

 

a) Aberta, normal, saturada e homogênea. 

b) Aberta, normal, insaturada e heterogênea. 

c) Aberta, ramificada, insaturada e 

heterogênea.  

d) Aberta, ramificada, saturada e homogênea. 

e) Aberta, normal, insaturada e homogênea. 

 

18. Muitos inseticidas utilizados na 

agricultura e no ambiente doméstico 

pertencem à classe de compostos 

denominados piretróides. Dentre os muitos 

piretróides disponíveis comercialmente, 

encontra-se a deltametrina, cujo isômero mais 

potente tem sua fórmula estrutural 

representada a seguir: 

 

      

     Com relação à fórmula apresentada 

acima, assinale a afirmativa incorreta: 

 

a) Existe um carbono quaternário. 

b) O composto apresenta dez ligações pi. 

c) O composto possui três carbonos 

assimétricos. 

d) O composto possui sete carbonos 

quaternários. 

e) O composto possui quinze carbonos com 

hibridação sp2 e um carbono sp. 

 

 


