
 

FORMULÁRIO DE TAREFA MÍNIMA 

 
 
 

QUESTÕES 

01 - (Vunesp-SP) Para os químicos dos séculos 18 e 19, os compostos orgânicos proviriam somente de se- 

res vivos e os inorgânicos dos materiais inanimados, como os minerais. A produção de substâncias orgânicas 
pelos seres vivos estaria associada a uma “força vital”. 

Em 1828, Wöhler obteve a ureia (H2NCONH2), constituinte típico da urina, a partir do aquecimento do 

composto inorgânico cianato de amônio (NH4
+

NCO
–
). 

 

I) Escreva a equação química da reação de Wöhler e classifique as duas substâncias, de acordo com suas 

funções químicas. 

II) Explique por que a experiência de Wöhler colocou em dúvida a teoria da “força vital”. 

 
02 - (UERJ-RJ) “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 o benzeno, naftaleno e antraceno. 

 

As fórmulas moleculares dos três hidrocarbonetos citados são, respectivamente: 

a) C6H12, C12H12, C18H20 

b) C6H12, C12H10, 

C18H18 c) C6H6, 

C10H10, C14H14 

d) C6H6, C10H8, C14H10 

 
03 - (Mackenzie-SP) O inseticida dicloro-difenil-tricloroetano (DDT), cuja fórmula estrutural é 

 

apresenta: 

a) três carbonos terciários. 

b) somente carbonos secundários. 

c) um carbono quaternário. 

d) somente carbonos primários. 

e) somente um carbono terciário 

 

04 - (UNB-DF) Entre as substâncias normalmente usadas na agricultura, encontram-se o nitrato de amônio 

(fertilizante), o naftaleno (fumigante de solo) e a água. A fórmula estrutural do naftaleno, nome científico da 
naftalina, é mostrada na figura adiante. 

 

Acerca dessas substâncias, julgue os itens a seguir. 

 

1) A fórmula molecular do naftaleno éC10H10. 

2) As substâncias citadas são moleculares. 

3) Em uma molécula de naftaleno, há dezesseis ligações covalentes simples entre os átomos de carbono. 
 
05 - (UERJ-RJ) A maior parte das drogas nos anticoncepcionais de via oral é devido à fórmula estrutural 
plana, abaixo,incompleta: 
 

 

2ª SÉRIE – QUÍMICA – WELSON SEMANA:  07 



 

 

 

Qual alternativa abaixo é correta? 

a) Faltam 12 hidrogênios na estrutura. 

b) É um composto quaternário. 

c) Apresenta fórmula molecular C12H10O2N. 

d) Não é um composto orgânico. 

e) Apresenta somente 1 carbono primário. 

 

06 - (FEI-SP) A fenolftaleína pode ser obtida a partir da reação entre anidrido ftálico e o fenol. Qual o número 
de carbono terciário presente na molécula defenolftaleína? 

 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

e) 6 

 
07 - (UFPB-PB) Na fórmula do veronal abaixo (um barbitúrico), os números de carbonos primários, 
secundários, terciários e quaternários são,respectivamente: 

 
a) 5, 2, 0, 1 

b) 4, 2, 0, 1 

c) 4, 2, 1, 1 

d) 2, 2, 2, 1 

e) 3, 4, 0, 0 

 

08 - Julgue os itens abaixo. 

a) O número de compostos orgânicos conhecidos é maior que o de inorgânicos. 

b) São elementos organógenos: C, H, O eN. 

04. Os compostos orgânicos têm muita resistência ao calor. 

08. O carbono é trivalente. 

16. O carbono é um dos poucos elementos químicos capazes de formar cadeias. 

32. Wöhler, em 1828, obteve ureia em laboratório, por meio de uma reação que abalou profundamente a 

teoria da força vital. E tal obtenção, ele partiu do aquecimento de cianeto de amônio. 

64. Atualmente, a Química Orgânica estuda apenas os compostos sintetizados por seres vivos. 

Soma( ) 

 

09 - Quantos átomos de carbono secundário há no composto? 



 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

 
 10 - Dadas as cadeias carbônicas, quantos átomos de hidrogênio faltam nessas estruturas? 

 
 

11 - (UFSE-SE) Wöhler conseguiu realizar a primeira síntese de substância dita “orgânica” a partir de uma 

substância dita “inorgânica”. A substância obtida por Wöhler foi: 

a) ureia. 

b) Ácido úrico. 

c) ácido cítrico. 

d) Vitamina C. 

e) acetona. 

 

12 - Completar as ligações que faltam, com átomos de hidrogênio. 

 

 

 


