
 

 

Tarefa 05 – Professor Welson 
 
01. (Unirio-RJ) 

 
A prednisona é um glicocorticoide sintético de potente ação antirreumática, antiflamatória e antialérgica, 
cujo uso, como de qualquer outro derivado da cortisona, requer uma série de precauções em função dos 
efeitos colaterais que pode causar. Os pacientes submetidos a esse tratamento devem ser periodicamente 
monitorados, e a relação entre o benefício e reações adversas deve ser um fator preponderante na sua 
indicação. 
Com base na fórmula estrutural apresentada acima, qual o número de átomos de carbono terciários que 
ocorrem em cada molécula da prednisona? 
a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 
e) 7 

 
02. (UERJ-RJ) A testosterona, um dos principais hormônios sexuais masculinos, possui fórmula estrutural 

plana: 

 
Determine: 
a) O número de átomos de carbono, classificados como terciários, de sua molécula. 
b) Sua fórmula molecular. 

 
03. (Fuvest-SP) 

A1 – Existe somente uma substância de fórmula CHCℓ3. A2  – Existe somente uma substância de fórmula 
CH2Cℓ2. 
B1 – O átomo de carbono ocupa o centro de um tetraedro regular, com as valências dirigidas para os 
vértices. 
B2  – As quatro valências do carbono são equivalentes. 
Explique as afirmações do conjunto A usando as do conjunto B. 
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04. (UFGF-RJ) A fenolftaleína pode ser obtida a partir da reação entre o anidrido ftálico e o fenol, segundo a 
equação: 

 
O número de átomos de carbono terciário presentes na molécula da fenolftaleína é igual a: 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
05. (FEI-SP) O ácido acetil salicílico defórmula: 

 
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 
 

06. mista, homogênea, insaturada,aromática(UEL-PR) O 1, 2- benzopireno, mostrado na figura adiante, 
agente cancerígeno encontrado na fumaça do cigarro é umhidrocarboneto 

 
a) aromáticopolinuclear. 
b) aromáticomononuclear. 
c) alifáticosaturado. 
d) alifáticoinsaturado. 
e) alicíclicopolinuclear. 

 
07. (UEL-PR) Um dos hidrocarbonetos de fórmula C5H12  pode ter cadeiacarbônica 

a) cíclicasaturada. 
b) acíclica heterogênea. 
c) cíclicaramificada. 
d) abertainsaturada. 
e) abertaramificada. 
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08. (PUCCAMP-SP) Preocupações com a melhoria da qualidade de vida levaram a propor a substituição do 
uso do PVC pelo tereftalato de polietileno ou PET, menos poluente na combustão. Esse polímero está 
relacionado com oscompostos: 

 
É correto afirmar que I e II têm, respectivamente, cadeia carbônica 
a) alicíclica eacíclica. 
b) saturada einsaturada. 
c) heterocíclica eaberta. 
d) aromática einsaturada. 
e) acíclica ehomogênea. 

 
09. (UERJ-RJ) Uma mistura de hidrocarbonetos e aditivos compõe o combustível denominado gasolina. 

Estudos revelaram que quanto maior o número de hidrocarbonetos ramificados, melhor é a "performance"  
da gasolina e o rendimento do motor. 
Observe as estruturas dos hidrocarbonetos a seguir: 

 
O hidrocarboneto mais ramificado é o de número: 
a) IV  
b) III  
c) II  
d) I 
 

10. (MACKENZIE-SP) 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 o 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. (UERJ-RJ) Na fabricação de tecidos de algodão, a adição de compostos do tipo N-haloamina confere a 

eles propriedades biocidas, matando até bactérias que produzem maucheiro. 
O grande responsável por tal efeito é o cloro presente nesses compostos. 
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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 

 
 


