
 

 

 
TM 15 - 2ª SÉRIE - WELSON – QUÍMICA 

 
01. 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? 

 
02. 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. 

 
03. 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. 

 

  
 
04. O nome IUPAC do composto é: 

 
a) 2,3,4-trimetilbut-1-eno. 
b) 3,4-dimetilpent-2-eno. 
c) 2,3-dimetilpent-2-eno. 
d) 3,4-dimetilpent-2-eno. 
e) 2,3-dimetilpent-4-eno. 
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05. O nome do composto de fórmula estrutural 
 

 
 

Segundo as regras oficiais de nomenclaturas é: 
a) 4,5-dimetil-3-propilex-1-eno 
b) 4,5-dimetil-3-propilex-2-eno 
c) 3-propil-4,5-dimetilex-2-eno. 
d) 2,3-dimetil-4-propilex-5-eno. 
e) 3-pentilex-1-eno. 

 
06. O 2,2,5-trimetil-3-heptino é um hidrocarboneto cujas moléculas têm cadeia carbônica: 
 

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. 

 
07. 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. 

 
08. Dê o nome oficial do composto: 
 

 
 
09. Dar o nome oficial (IUPAC) do hidrocarboneto representado pela fórmula: 
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10. Sobre o composto cuja fórmula estrutural é dada abaixo, fazem-se as afirmações: 
 

 
 

I) É um alceno. 
II) Possui três ramificações diferentes entre si, ligadas à cadeia principal. 
III) Apesar de ter fórmula molecular C11H22, não é um hidrocarboneto. 
IV) Possui no total quatro carbonos terciários. 

 
São corretas: 
a) I e IV, somente. 
b) I, II, III e IV. 
c) II e III, somente. 
d) II e IV, somente. 
e) III e IV, somente. 

 
11. Na indústria alimentícia, para impedir a rancificação de alimentos gordurosos, são empregados aditivos 

antioxidantes, como o composto orgânico de fórmula: 
 

 
Esse composto apresenta os radicais alquila: 
a) hidroxila e metila. 
b) isobutila e metila. 
c) etila e terc-butila. 
d) metila e terc-butila. 
e) propila e hidroxila. 

 
12. Dê o nome oficial para o composto: 
 

 
a) 3-etil-1-metilciclobutano 
b) 3-etil-1,1-dimetilciclobutano 
c) 3,3-dimetil-1-etilbutano 
d) 3-etil-1,1-metilbutano 
e) 3-etil-1,1-dimetilbutano 
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13. Os nomes corretos para os compostos são: 
 

 
 

a) 1-metilcicloex-2-eno; isopropilciclopropano; 1-metil-cicloexa-2,5-dieno. 
b) 3-metilcicloex-1-eno; isopropilciclopropano; 3-metil-cicloexa-1,4-dieno. 
c) 1-metilcicloe-2-eno; n-propilciclopropano; 1-etilcicloexa-2,5-dieno 
d) 3-metilcicloex-1-eno; isopropilciclopropano; 3-etil-cicloexa-2,5-dieno. 
e) 3-metilcicloexeno; isopropilciclopropano; 1-metilcicloexa-2,5-dieno. 

 
14. Dar o nome das substâncias: 
 

 


