
 

 

Professor Welson – Tarefa 17 
Ácidos Carboxílicos 

 
01. Construa as fórmulas estruturais dos ácidos:  

I.  metanóico,  
II. etanóico,  
III.  metil-propanóico  
IV. 2-metil-butanóico. 

 
02. Por oxidação do 1-butanol, forma-se inicialmente butanal, que, em seguida, é oxidado a ácido butanóico. 

As fórmulas dessas substâncias são, respectivamente: 
 
03. Dados os compostos 

Assinale a alternativa em que aparece o nome da função comum às duas estruturas: 
a) Éster  
b) Aldeído  
c) Cetona  
d) Álcool  
e) Ácido carboxílico 

 
04. Na manteiga rançosa encontra-se a substância CH3–CH2–CH2COOH. O nome dessa substância é: 

a) butanol  
b) butanona  
c) ácido butanóico  
d) butanoato de metila  
e) butanal 

 
05. “Um modo de prevenir doenças cardiovasculares, câncer e obesidade é não ingerir gordura do tipo errado. 

A gordura pode se transformar em uma fábrica de radicais livres no corpo, alterando o bom funcionamento 
das células”. 
As consideradas boas para a saúde são as insaturadas de origem vegetal, bem como a maioria dos óleos. 
Quimicamente os óleos e as gorduras são conhecidos como glicerídeos, que correspondem a ésteres da 
glicerina, com radicais graxos.”     

(Adaptado de jornal do Brasil, 23/08/98) 
 
A alternativa que representa a fórmula molecular de um ácido graxo de cadeia carbônica insaturada é: 
a) C12H24O2 
b) C14H30O2 
c) C16H32O2 
d) C18H34O2 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 6     

O esmalte dental é constituído pela hidroxiapatita, que, na presença de água, vem representada pelo 
seguinte equilíbrio químico: 

 
Dois fatores que alteram o equilíbrio da reação acima são o pH e as concentrações dos íons. 
 
A cárie dentária é provocada pela ação da placa bacteriana no esmalte do dente. O açúcar metabolizado 
pelas bactérias é transformado em ácidos orgânicos. Na tabela abaixo, estão apresentados alguns desses 
ácidos: 
 
Tabela: Alguns dos ácidos orgânicos formados e suas constantes de dissociação 

  
06. Os ácidos orgânicos (I) e (II), produzidos pelo metabolismo do açúcar, são, respectivamente, 
a) 2-hidróxi-etanóico e propanóico. 
b) 2-hidróxi-propanóico e propanóico. 
c) 2-hidróxi-propanóico e etanóico. 
d) 2-hidróxi-etanóico e etanóico. 
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07. A natureza nos fornece uma extensa variedade de compostos eficazes na quimioterapia do câncer. A 
sarcomicina é uma substância natural que possui considerável ação contra tumores. Sua fórmula estrutural 
está representada a seguir: 

 
As funções orgânicas presentes na molécula desse composto são: 
a) éster e cetona; 
b) cetona e ácido carboxílico; 
c) aldeído e cetona; 
d) ácido carboxílico e éster; 
e) cetona e aldeído. 

 
08. O vinho, o vinagre, a acetona e o éter etílico são apenas alguns exemplos de compostos orgânicos que 

estão presentes no nosso cotidiano. Observe as estruturas dos compostos representadas abaixo e indique 
as funções às quais elas pertencem, respectivamente: 
a) aldeído, cetona, éter, álcool e ácido carboxílico. 
b) éter, cetona, ácido carboxílico, álcool e aldeído. 
c) ácido carboxílico, álcool, cetona, éter e aldeído. 
d) éter, álcool, aldeído, cetona e ácido carboxílico. 
e) cetona, aldeído, éter, ácido carboxílico e álcool. 

 
09. Considerando os compostos aromáticos representados pelas estruturas abaixo (I, II e III), é CORRETO 

afirmar que eles correspondem, respectivamente, a: 
a) álcool amílico, fenol, ácido benzoico 
b) álcool benzoico, álcool benzílico, fenol 
c) álcool benzílico, fenol, ácido benzoico 
d) fenol, álcool benzílico, ácido benzoico 

 
10. Os ácidos graxos são ácidos monocarboxílicos de cadeia alifática. Nas gorduras saturadas, o ácido 

palmítico, também conhecido como ácido hexadecanoico, é um dos principais ácidos graxos encontrados. 
Considerando-se o exposto, conclui-se que a fórmula molecular do ácido graxo citado é a seguinte: 
a) C6H12O2 
b) C6H10O2 
c) C16H30O2 
d) C16H32O2 


