
 

 

Tarefa Mínima 17 – 8º Ano – Química 

Prof. Gustavo 
 
01. O amor ocorre à base de compostos químicos, você sabia? A atuação de neurotransmissores permite 

sensações tais como confiança, crença e prazer, deixando as pessoas apaixonadas. Por exemplo, a 
substância dopamina produz a sensação de felicidade; a adrenalina causa aceleração do coração e a 
excitação. Já a noradrenalina é responsável pelo desejo sexual entre um casal. Observando, a seguir, as 
fórmulas dessas substâncias, é possível considerar que: 

 

 
 
a) apenas a dopamina e a noradrenalina têm o grupo funcional das aminas. 
b) a função álcool está presente apenas na noradrenalina. 
c) todos os átomos de carbono da noradrenalina fazem entre si ligações duplas. 

d) a adrenalina é a única que não apresenta cadeia carbônica heterogênea. 

e) todas apresentam a função fenol em suas estruturas. 
 
02. Assinale, dentre as alternativas, aquela que corresponde às funções orgânicas geradas após a hidrólise 

ácida total da molécula abaixo: 
 

 
 

a) Ácido carboxílico, amina, álcool. 
b) Amina, ácido carboxílico, álcool, aldeído. 

c) Álcool, cetona, éster, éter. 
d) Amida, aldeído, cetona. 
e) Éter, amida, ácido carboxílico. 

 

03. Uma premiada série de televisão norte-americana era apresentada com a logomarca abaixo, que 
representa uma gíria usada no sul dos Estados Unidos. Sua tradução significa informalmente: “jogar tudo 
pro alto”. 
 

 
 
Nessa série, um brilhante professor de química vive um colapso emocional ao se descobrir com câncer no 

pulmão, tendo que cuidar do filho com paralisia cerebral e da esposa grávida. Para pagar suas dívidas, 
opta, portanto, pelo caminho do crime e produz com um ex-aluno a metanfetamina, droga potente e 
altamente viciante, cuja fórmula é apresentada a seguir: 
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Em se tratando de metanfetamina, nela há a função: 
a) amida 
b) nitrila 
c) amina 
d) isonitrila 
e) nitrocomposto 

 
04. A capsaicina, cuja fórmula estrutural está representada abaixo, é o principal componente das pimentas 

vermelhas. O contato dessa molécula com a mucosa oral provoca a sensação de ardência. 
 

 
 

Quais as funções orgânicas presentes na capsaicina? 
a) Álcool, amina e éster. 

b) Fenol, amida e éter. 
c) Fenol, amina e éter. 
d) Álcool, amida e éster. 

 
05. A melatonina, composto representado abaixo, é um hormônio produzido naturalmente pelo corpo humano 

e é importante na regulação do ciclo circadiano. 
 

 
 

Nessa molécula, estão presentes as funções orgânicas 
a) amina e éster. 
b) amina e ácido carboxílico. 
c) hidrocarboneto aromático e éster. 
d) amida e ácido carboxílico. 
e) amida e éter. 

 
06. Em janeiro de 2018, a preocupação com a febre amarela aumentou drasticamente devido ao registro de 

novos casos da doença em diferentes estados do Brasil. Diversos artigos sobre a febre amarela foram 
publicados para informar a população sobre a doença. Um desses artigos trazia a seguinte informação: 
Qualquer repelente funciona contra o mosquito? 
Não. No Brasil, são mais de 120 com registro na Anvisa, mas somente os que contêm as seguintes 

substâncias tem garantida eficácia: DEET, IR3535 e icaridina. Vitamina do complexo B não tem efeito 
comprovado contra o mosquito. 

(https://veja.abril.com.br, 17.01.2018) 

 
Considere as fórmulas estruturais das substâncias DEET e IR3535 apresentadas a seguir. 

 
O DEET e o IR3535 têm em comum a função orgânica 
a) éter. 
b) amida. 
c) amina. 

d) cetona. 
e) éster. 


