
 

 

TM 23 - 2ª SÉRIE - WELSON – QUÍMICA 
 
01. Na cultura de produtos orgânicos é proibido o uso de agrotóxicos, como o herbicida metalaxil que, segundo 

a Anvisa, já foi banido do Brasil. Faz parte da estrutura desse herbicida a função orgânica representada por 
 

 
 

Essa função orgânica é denominada 
a) álcool. 
b) cetona. 
c) ácido carboxílico. 
d) aldeído. 
e) éster. 

 
02. Quando um talho é feito na casca de uma árvore, algumas plantas produzem uma secreção chamada 

resina, que é de muita importância para a cicatrização das feridas da planta, para matar insetos e fungos, 
permitindo a eliminação de acetatos desnecessários. Um dos exemplos mais importantes de resina é o 
ácido abiético, cuja fórmula estrutural é apresentada a seguir. 
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Um isômero de função mais provável desse composto pertence à função denominada 
a) amina 
b) éster 
c) aldeído 
d) éter 
e) cetona 

 
03. A substância representada possui um aroma agradável e é encontrada em algumas flores, como gardênia e 

jasmin. 
 

 
 

De acordo com as regras da IUPAC, a sua nomenclatura é: 
a) etanoato de fenila. 
b) etanoato de benzila. 
c) etanoato de heptila. 
d) acetato de fenila. 
e) acetato de heptila. 
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04. 

 
 

O ácido lático, representado pela fórmula estrutural, é um composto orgânico de função mista, 
monoprótico e solúvel em água. Esse composto químico é utilizado como acidulante na indústria de bebidas 
e de alimentos para a produção de sucos, refrigerantes, fermentos químicos, iogurtes e sorvetes, entre 
outras aplicações. Durante a realização de atividades físicas, o organismo produz o ácido lático que, em 
excesso, ocasiona cansaço e dores musculares. 

 
Considerando essas informações e os conhecimentos de Química, escreva o nome oficial, de acordo com a 
IUPAC, e a fórmula molecular do ácido lático. 
Represente a ionização do ácido lático, em meio aquoso, por meio de uma equação química. 

 
05.O ácido acético, componente do vinagre, é classificado como ácido carboxílico. Isso porque apresenta em 

sua estrutura o grupo: 
a) – CH3 
b) – C2H5 
c) – OH 
d) – COOH 
e) – C = O 

 
06. O nome sistemático, de acordo com as regras da IUPAC, do composto CH3CH2COOH é: 

a) ácido propanóico. 
b) ácido butanóico. 
c) ácido fórmico. 
d) ácido acético. 

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

afirmar que eles correspondem, respectivamente, a: 
 

CH2OH

I

 

 

OH

II

  

COOH

III

  

 
 

a) álcool amílico, fenol, ácido benzoico 
b) álcool benzoico, álcool benzílico, fenol 
c) álcool benzílico, fenol, ácido benzoico 
d) fenol, álcool benzílico, ácido benzoico 

 
08. Na equação, representa-se a reação da interação da molécula orgânica, substância I, com o 

hidrogenocarbonato de sódio em meio aquoso. 
 

 
 

É correto afirmar que a substância I apresenta o grupo funcional característico da função orgânica 
a) éter. 
b) éster. 
c) álcool. 
d) aldeído. 
e) ácido carboxílico. 
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09. Nos últimos anos, os órgãos de fiscalização federal apreenderam, em vários estados brasileiros, amostras 
de leite adulteradas com formol. A função orgânica e a fórmula molecular desse composto químico são, 
respectivamente, 
a) Aldeído e CH2O 
b) Álcool e CH2O 
c) Aldeído e C2H4O 
d) Álcool e C2H4O 

 
10. O nome mais adequado para o composto a seguir é 
 

O OH

  

 
 

a) 2-hidróxi hept-4-en-4-ona. 
b) 6-hidróxi hepta-3-en-2-ona. 
c) 2-ceto hept-3-en-6-ol. 
d) 6- ceto hept-4-en-2-ol. 
e) 2- hidróxi hept-4-en-6-ona. 


