
 

 

Tarefa 8 professor Gustavo 
 
01. Com relação à estrutura dada abaixo, é correto 

afirmar que 
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01. sua massa molar é 142 g/mol. 
02. sua cadeia carbônica é classificada como 

alifática insaturada e homogênea. 
04. tem apenas um carbono terciário. 
08. seu nome sistemático é non-2-en-6-ol. 
16. é uma molécula plana. 

 
02. Marque a opção correta. 

a) O composto orgânico C3H6O é um álcool. 
b) A maior percentagem em quantidade de 

matéria no ar atmosférico é do gás oxigênio. 
c) Em compostos covalentes as ligações entre 

átomos são feitas por meio de pares de 
elétrons. 

d) Pela localização na tabela periódica 
concluímos que o bário é mais eletronegativo 
que o cloro. 

e) A uma dada temperatura a pressão de um 
gás é diretamente proporcional ao volume. 

 
03.  

BIOTECNOLOGIA MARINHA NO BRASIL 
Desde o fim da II Guerra Mundial, o mar tem 
despertado o interesse dos biólogos, 
oceanógrafos, bioquímicos e químicos sobre o 
seu potencial biotecnológico. O Brasil, com 8.698 
km de costa litorânea, com uma invejável 
biodiversidade, não pode abdicar dos estudos 
sobre o potencial tecnológico dos organismos 
marinhos. Hoje vários grupos de pesquisas no 
Brasil investigam as substâncias isoladas de 
algas, fungos e invertebrados marinhos e sua 
utilização contra várias doenças, como câncer, 
trombose e aids. 
A figura a seguir apresenta a fórmula de uma 
substância isolada de alga marinha com potencial 
antiviral contra o HIV – 1. 
 

 
 

A fórmula estrutural ilustrada acima 
a) apresenta função fenol 
b) apresenta seis carbonos do tipo sp 
c) apresenta seis carbonos do tipo sp2 
d) corresponde à função álcool de cadeia cíclica 
e) corresponde à função álcool de cadeia 

acíclica 

04. Considere o geraniol, um óleo essencial de aroma 
floral, como o de rosas. 

geraniol
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O geraniol é um 
a) álcool. 
b) enol. 
c) fenol. 
d) alcino. 
e) aldeído. 

 
05. Indique a nomenclatura do composto a seguir.  

 
 
06. Determine a nomenclatura IUPAC do composto 

abaixo.  

 
 
07. Determine a nomenclatura IUPAC do composto 

abaixo.  

 
 
08. Alcinos são hidrocarbonetos: 

a) alifáticos saturados. 
b) alicíclicos saturados. 
c) alifáticos insaturados com dupla ligação. 
d) alicíclicos insaturados com tripla ligação. 
e) alifáticos insaturados com tripla ligação. 

 
09. O octano é um dos principais constituintes da 

gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. 
A fórmula molecular do octano é: 
a) C8H18 
b) C8H16 
c) C8H14 
d) C12H24 
e) C18H38 

 
10. O gás liquefeito de petróleo, GLP, é uma mistura 

de propano, C3H8, e butano, C4H10. Logo, esse 
gás é uma mistura de hidrocarbonetos da classe 
dos: 
a) alcanos. 
b) alcenos. 
c) alcinos. 
d) cicloalcanos. 
e) cicloalcenos. 


