
1 (Vunesp-SP) Os nomes corretos dos compostos orgânicos: 

2 (Mackenzie-SP) Retirando-se um dos hidrogênios do metano e colocando-se o radical terc-butil, tem-se a 
fórmula do: 
a) dimetil-propano.

b) 2-metil-butano.
c) pentano.
d) 2,3-dimetil-butano.

e) butano.



03 (UECE-CE) Dê os nomes nos compostos: 
 

 
 
 

04 (Unirio-RJ) Os detergentes biodegradáveis se diferenciam dos detergentes não biodegradáveis pela 
natureza da cadeia hidrocarbônica R presente. Em ambos os produtos, o tamanho médio da cadeia é de 12 
átomos de carbono, porém, enquanto os detergentes biodegradáveis possuem cadeia linear, os detergentes 
não biodegradáveis apresentam cadeias ramificadas. 

 
Assinale a opção cujo composto tem o mesmo tipo de cadeia presente em um detergente não biodegradável. 
a) Dodecano. 

b) Butano. 
c) Etano. 
d) Benzeno. 

e) 2,4,6-trimetil-nonano. 



05 (PUC-RS) O composto orgânico representado a seguir: 
 

 
é denominado: 
a) 3-etil-2,4-dimetilbutano. 
b) 2-etil-1,3-dimetilbutano. 

c) 3-isopropilpentano. 
d) 3-etil-4-metilpentano. 
e) 3-etil-2-metilpentano. 

 
 

6 (UEL-PR) Considere o alcano com o menor número de átomos de carbono apresentando um radical etil 
ligado à cadeia carbônica principal. Qual o número total de átomos de carbono na molécula do 
hidrocarboneto? 
a) 6 

b) 7 
c) 8 
d) 9 
e) 10 

 
 

7 (PUC-MG) Dada a cadeia carbônica 

 
verifica-se que a soma das posições dos carbonos na numeração da cadeia é: 
a) 4 

b) 6 
c) 8 
d) 10 

e) 12 



08 (Vunesp-SP) O nome correto do composto orgânico de fórmula 
 

 
a) 3-isopropil-2-metilpentano. 
b) 2-isopropil-2,4-dimetilbutano. 
c) 2,3,3-trimetilexano. 

d) 2,2,4-trimetilpentano. 
e) 3,3-dimetil-5-metilpentano. 

 
 

 
09 (UFPB-PB) Considerando-se as regras oficiais de nomenclatura (IUPAC), o nome do composto é: 

 
a) 2,3,4-trietil-2,3-dimetilpentano. 
b) 4-etil-3,4,5,5-tetrametileptano. 

c) 4-etil-3,3,4,5-tetrametileptano. 
d) 2,3-dietil-2,3,4-trimetilexano. 
e) 4,5-dietil-3,3,4-trimetilexano. 



10 (Fesp-PE) Analise os nomes dos compostos de acordo com a IUPAC: 
 

 
Os compostos I, II e III são, respectivamente: 
a) 3-etil-2-metil-1-buteno; 2-etil-1-penteno; 2-metil-2-penteno. 

b) 2,3-dimetil-1-penteno; 3-metilexano; 2-metilpentano. 
c) 2-etil-3-metil-3-buteno; 2-metil-3-hexeno; 4-metil-2-penteno. 
d) 2,3-dimetil-1-penteno; 2-etil-1-penteno; 4-metil-2-penteno. 

e) 3-etil-2-metilbuteno; 2-etil-2-penteno; 2-metil-3-penteno. 

 
 

 
11 (UFF-RJ) O nome oficial (IUPAC) do composto abaixo é: 

 
a) 4-isopropil-2,2-dimetilpentano. 
b) 4,4,2-trimetilpentano. 
c) isopropil-tercbutil-pentano. 
d) 2,2,4-trimetilpentano. 

e) isopropil-isobutil-metano. 
 
 
 
12- Com relação ao composto abaixo, os nomes dos radicais ligados ao carbono terciário são: 



 
 

 
1) etil, n-propil, isobutil. 
2) metil, 3-hexil. 
04) metil, etil, n-propil. 

08) etil, n-propil, secbutil. 
16) etil, n-propil, tercbutil. 
32) etil, n-propil, n-butil. 

64) metil, isopropril, 3-hexil. 
 

Soma ( ) 

 
 

13 (UFMA-MA) Um dos componentes da gasolina que abastece os automóveis é o isoctano de fórmula 
estrutural: 

 
a) Classifique os átomos de carbono na estrutura escrevendo: P (carbono primário), S (carbono secundário) e T 

(carbono terciário). 
b) Classifique a cadeia carbônica do composto. 

c) Como se chama o composto acima, de acordo com a nomenclatura IUPAC? 

 
 

14 (Fesp-PE) No composto orgânico 2-metilbutano, há: 
a) 1 átomo de carbono primário, 2 átomos de carbono secundário e 2 átomos de carbono terciário. 

b) 3 átomos de carbono primário, 1 átomo de carbono secundário e 1 átomo de carbono terciário. 
c) 2 átomos de carbono primário, 2 átomos de carbono secundário e 1 átomo de carbono terciário. 
d) 2 átomos de carbono primário e 3 átomos de carbono secundário. 

e) Somente átomos de carbono secundário. 



 
 

 

Segundo a IUPAC, o nome correto do alcano apresentado é: 
a) 3-metil-5-propil-6-etiloctano. 

b) 4-etil-7-metil-5-propilnonano. 
c) 6-etil-3-metil-5-propilnonano. 
d) 6-etil-5-propil-3-metiloctano. 

e) 7-etil-7-metil-6-etilnonano. 

 

 

15) 

 
 

Segundo a IUPAC, o nome correto do alcano apresentado é: 

f) 3-metil-5-propil-6-etiloctano. 
g) 4-etil-7-metil-5-propilnonano. 
h) 6-etil-3-metil-5-propilnonano. 
i) 6-etil-5-propil-3-metiloctano. 

j) 7-etil-7-metil-6-etilnonano. 
 

16 (Uepa-PA) O nome IUPAC do composto é: 

 



 
 

a) 2,3,4-trimetil-1-buteno. 
b) 3,4-dimetil-1-penteno. 
c) 2,3-dimetil-2-penteno. 
d) 3,4-dimetil-2-penteno. 
e) 2,3-dimetil-4-penteno. 

 

17 (Vunesp-SP) O nome do composto de fórmula estrutural 

 

segundo as regras oficiais de nomenclaturas é: 

a) 4,5-dimetil-3-propil-1-hexeno 
b) 4,5-dimetil-3-propil-2-hexeno 
c) 3-propil-4,5-dimetil-1-hexeno. 
d) 2,3-dimetil-4-propil-5-hexeno. 
e) 3-pentil-1-hexeno. 

 

I) insaturada 
II) ramificada 
III) aromática 

 

Dessas afirmações, somente: 
a) I é correta. 
b) II é correta. 

c) III é correta. 
d) I e II são corretas. 
e) I e III são corretas. 

 

19 (Unip-SP) Têm a mesma fórmula molecular C5H10: 
a) n-pentano e metilciclobutano. 
b) 1-penteno e ciclopentano 
c) 2-pentino e ciclopenteno. 

d) 2-metilbutano e dimetilciclopropano. 
e) 2,2-dimetilpropano e etilciclopropano. 

 

20 Dar o nome oficial do composto: 

 

 
 




