
Exercícios  de revisão para prova  



Q1) Uma indústria fabrica um produto formado pela mistura das quatro aminas de fórmula molecular 
C3H9N. Com o intuito de separar esses componentes, empregou-se o processo de destilação fracionada, 
no qual o primeiro componente a ser separado é o de menor ponto de ebulição. Nesse processo, a 
primeira amina a ser separada é denominada: 

A) Propilamina
B) Trimetilamina
C) Etilmetilamina
D) isopropilamina

Q2) Considere os ácidos

I) Cl3C-CO2H 

II) CH3COOH

III) CH3CH2CH2COOH 

IV) HCO2H

A opção que representa corretamente a ordem crescente de 
acidez é: 

A) I, III, IV, II. 
B)  I, IV, II. III. 
C)  III, II, IV, I. 
D)  III, I, II, IV. 
E)  IV, II, III, I.

Letra B

Letra C

propilamina
isopropilamina

trimetilamina
Etil-metilamina



CH3-NH2

Kb = 4,2 x 10-10

Kb = 5,2 x 10-4

Kb = 4,4 x 10-4

Kb = 1,8 x 10-5

Kb = 6 x 10-5

Kb = 4,4 x 10-4

Kb = 5,2 x 10-4

Kb = 6 x 10-5

Kb = 1,8 x 10-5

Kb = 4,2 x 10-10

Q3) efetue a relação 



04) Dado o composto abaixo , indique as funções orgânicas presentes

álcool

fenol Enol
Amida

Amina 3ª 

Cetona 



Q5) Considere as estruturas das seguintes bases orgânicas

É CORRETO afirmar que 

A) a base mais forte está representada na letra A. 
B) a base mais forte está representada na letra B. 
C) a base mais forte está representada na letra C. 
D) a base mais forte está representada na letra D.

Letra C



Q6) A nicotina, cuja estrutura é apresentada abaixo, é encontrada em grande quantidade em folhas 
de fumo (Nicotianatabacum) sendo muito tóxica tanto para seres humanos quanto para insetos. 
Utilizada no século XVII como o primeiro inseticida orgânico, ainda hoje encontra ampla aplicação 
para esse fim e admite-se que esta ação seja causada pela sua basicidade.

Assinale a alternativa que contém o número correspondente ao átomo responsável por 
essa basicidade. 

A) 1            B) 2              C) 3                 D) 4 Letra C



Q7) Uma indústria fabrica um produto formado pela mistura das quatro amidas de fórmula molecular 
C3H7ON. Com o intuito de separar esses componentes, empregou-se o processo de destilação 
fracionada, no qual o primeiro componente a ser separado é o de menor ponto de ebulição. Nesse 
processo, a primeira amida a ser separada é denominada: 

A) propanamida
B) N-metil-etanamida
C) N,N-dimetil-metanamida
D) N-etil-metanamida.

Q8) A vanilina é a substância responsável pelo aroma de baunilha presente na composição de determinados vinhos. Este 
aroma se reduz, porém, à medida que a vanilina reage com o ácido etanoico, de acordo com a equação química abaixo.

A substância orgânica produzida nessa reação altera o aroma do vinho, pois apresenta um novo grupamento 
pertencente à função química denominada: 

(A) éster            (B) álcool                (C) cetona                     (D) aldeído

N-etil-metanamida N,N-dimetil-metanamida N-metil-etanamida
propanamida

Letra A



Q9) Na pele dos hipopótamos, encontra-se um tipo de protetor solar natural que contém os ácidos 
hipossudórico e nor-hipossudórico. O ácido hipossudórico possui ação protetora mais eficaz, devido à 
maior quantidade de um determinado grupamento presente em sua molécula, quando comparado 
com o ácido nor-hipossudórico, como se observa nas representações estruturais a seguir.

O grupamento responsável pelo efeito protetor mais eficaz é denominado: 

(A) nitrila                 (B) hidroxila           (C) carbonila (D) carboxila

Letra D



Q10) O ácido etanóico e o etanal são compostos orgânicos que apresentam o mesmo número de 
carbonos. Sobre esses compostos, é INCORRETO afirmar que 

A) as ligações intermoleculares no ácido etanóico são mais intensas. 
B) o etanal apresenta um átomo de oxigênio a menos. 
C) o ácido etanóico pode ser reagente na formação de ésteres. 
D) o etanal é representante do grupo funcional cetona.

Q11) A influenza é uma virose respiratória aguda que ocorre durante todo ano, sendo popularmente 
conhecida como gripe. A estrutura química, a seguir, representa o Oseltamivir, um componente dos 
antigripais, atualmente utilizado. Indique as funções orgânicas presentes em sua estrutura.

Letra D

amida

amina

éter

éster



Q12) A melanina é a substância responsável pela nossa cor de pele, e não pelo nosso caráter, 
crença ou qualquer outra coisa. A fórmula estrutural da melanina está representada a seguir

Sobre a melanina é CORRETO afirmar que 

A) Sua fórmula molecular é N6H6 . 
B) Possui carbonos trigonais. 
C) Apresenta a função amida. 
D) Possui apenas ligações sigma.

Letra B



Q13) Um dos principais componetes responsáveis pelo odor desagradável da transpiração é o
ácido 3-metil-hex-2-enoico, produzido por bactérias que se alimentam do material liberado pelas
glândulas localizadas nas axilas. Assinale a alternativa que apresenta a estrutura correta desse
ácido.

Letra A



Q14) De o nome dos compostos abaixo 

Terc-butilamina
N-etil-metilamina- propanamida

1

3

5 4 2

Ácido-2-etil-3-metil-pentanoico

Fenil-metilamina

Ácido-benzoico

2 15 34

4,4-dimetil-pentanamida



Q15) Dado os pares de compostos abaixo: de o nome oficial e determine qual possui maior temperatura de ebulição 

Etanoato de isopropila Etanoato de propila 

Metanoato de metila Ácido etanoico



A

B

C

D

E

( )

( )

( )

( )

( )

Ka ( constante ácida) 

2,3 . 10 -1

1,7 . 10 -5

3,3 . 10 -2

1,4 . 10 -3

1,3 . 10 -5 

C

E

D

B

A

Explicação

Grupo elétron 
atraente 

Aumenta o 
caráter ácido

Grupo elétron 
repelente

diminui o 
caráter ácido



Q16) Na indústria alimentícia, é comum designarem-se os aditivos de alimentos por meio de códigos, 
formados geralmente por letras e algarismos romanos. Quando aparece no rótulo de um produto 
alimentício a indicação “contém conservante P.I.”, isso significa que há benzoato de sódio, um sal 
orgânico. 

A) Efetue a reação entre o ácido benzoico mais hidróxido de sódio.

B) Entre o ácido benzoico e o benzoato de sódio, qual possui maior temperatura de fusão ? 

Resolução :

a) 

+  NaOH(aq) +  Na H2O

b) Benzoato de sódio 






