
 

 

 
01. Do butano, gás utilizado para carregar isqueiros, fazem-se as seguintes afirmações. 

I. Reage com o cloro por meio de reação de substituição. 
II. É isômero de cadeia do metil-propano. 
III. Apresenta, no total, treze ligações covalentes simples. 

 
Dessas afirmações, 
a) somente I está correta. 
b) somente II e III estão corretas. 
c) somente I e II estão corretas. 
d) somente I e III estão corretas. 
e) I, II e III estão corretas. 

 
02. Quando moléculas aquirais reagem produzindo um composto com um único carbono quiral, assimétrico, o 

produto obtido será uma mistura opticamente inativa, ou seja, produto como uma forma racêmica. A 
cloração radicalar – via radical livre – do pentano, em presença de luz, produz três compostos 
monoclorados, bem como produtos policlorados. 
 
a) Represente, por equação, a cloração do pentano com conseqüente formação dos três compostos 

monoclorados. 
b) Nomeie o composto que pode ser obtido como uma forma racêmica. 

 
03. Da halogenação abaixo equacionada, considere as afirmações I, II, III e IV. 
 

X )c(CHCC )b(CH )a( 324     
 

I. Representa uma reação de adição. 
II. Se o coeficiente do balanceamento (a) é igual a 1, então (b) e (c) são iguais a 3. 
III. O produto X tem fórmula molecular HC . 
IV. Um dos reagentes é o metano. 

 
Das afirmações feitas, estão corretas 
a) I, II, III e IV. 
b) I e IV, somente. 
c) II, III, e IV, somente. 
d) II e III, somente. 
e) I, II e III, somente. 

 
04. Em um laboratório de química, foram realizados dois experimentos, ambos sob aquecimento, utilizando 

hexano e 2-hexeno, conforme mostrado no quadro abaixo: 
Experimento I: produtos)g(Brhexano 2   
Experimento II: produtosCCl/Brhexeno-2 42   
a) Especifique em qual dos experimentos haverá formação de HBr. Classifique a reação ocorrida nesse 

experimento como reação de adição, de substituição ou de eliminação. 
b) Escreva a fórmula estrutural de um isômero geométrico do tipo cis para o reagente no experimento 

II. 
 
05. O 2-metil-propano, ao reagir com gás cloro, na presença de luz, e a 25o C, dará dois compostos isômeros 

de proporções diferentes. São eles: 
a) Cloreto de butila e cloreto de terc-butila 
b) Cloreto de isobutila e cloreto de terc-butila 
c) Cloro-butano e 2-cloro-butano 
d) Cloreto de isopropila e cloreto de metil-propila 
e) 1-cloro-1-metil-propano e 2-cloro-2metil-propano 
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06. O pentano (C5H12) reage com o gás cloro (Cl2), na presença de luz, para fornecer três produtos 
monoclorados, dos quais apenas um apresenta atividade óptica. O nome oficial desse composto é 
a) 2-cloropentano. 
b) 1-cloropentano. 
c) 3-cloropentano. 
d) 2-cloro-2-metilbutano. 

 
07. Estudos mostram que um dos principais agentes da destruição da camada de ozônio são os 

Clorofluorcarbonos (CFC), gases utilizados em sistemas de refrigeração, propelentes em aerosóis, agentes 
de expansão na produção de espumas e agentes de limpeza na indústria de computadores. 

 
É correto afirmar que isso se deve, principalmente, porque os clorofluorcarbonos (CFC) 
a) reagem espontaneamente com O2 produzindo CO2 e agravando o efeito estufa. 
b) reagem com H2O produzindo ácidos e chuva ácida. 
c) produzem, sob ação da luz, radicais livres que reagem com O3. 
d) escapam para o espaço provocando o fenômeno da inversão térmica. 

 
08. O metano é um composto que reage sob condições vigorosas com halogênios. Observando-se o 

comportamento de reações entre moléculas de metano com moléculas de um tipo de halogênio - bromo, 
cloro, flúor e iodo, respectivamente – sob aquecimento e na presença de luz, é correto afirmar que: 
a) o I2 é o que possui maior tendência para reagir. 
b) ocorrem reações de adição nucleofílica. 
c) o meio reacional ficará mais ácido com o andamento das reações. 
d) o alcano será transformado em alceno. 
e) serão formados haloalcanos isoméricos. 

 
09. As reações de bromação e cloração de alcanos ocorrem via mecanismo radicalar. Caso o produto dessas 

reações tenha um centro quiral, então será obtida uma mistura racêmica. Por exemplo, a cloração radicalar 
do n-butano produz uma mistura racêmica de 2-clorobutano, com 71% de rendimento. Já a bromação do 
n-butano produz uma mistura racêmica de 2-bromobutano com 98% de rendimento. Nesse caso, o maior 
rendimento em mistura racêmica da bromação é devido à 

 
a) maior estabilidade do carbocátion secundário formado durante a reação de cloração. 
b) menor reatividade do radical de bromo formado durante a reação de bromação. 
c) maior estabilidade do radical alquila primário formado durante a reação de bromação. 
d) menor reatividade do radical de cloro formado durante a reação de cloração. 
e) maior reatividade do radical de bromo formado durante a reação de bromação. 

 
10. A monocloração do 2-metilpentano pode fornecer vários compostos, em proporções diferentes. 

Dos compostos monoclorados, quantos apresentarão carbono quiral ou assimétrico? 
a) 4 
b) 5 
c) 1 
d) 2 
e) 3  

 
 


