
ATIVIDADE EXTRA 3° ANO - CANAL EDUCAÇÃO



ATIVIDADE EXTRA – QUÍMICA / 3ª SÉRIE – NOITE (PROF. FELIPE ROSAL)

01. (Uem 2018) Hormônios são substâncias orgânicas, produzidas em glândulas ou em células
isoladas, e são transportados para locais onde exercem seus efeitos. Sobre o assunto, assinale a(s)
alternativa(s) correta(s).

A) O ácido indolacético (AIA) estimula o crescimento das raízes, é a principal auxina natural e é
produzido nas raízes a partir do aminoácido triptofano.

B) O etileno 2 4(C H ) atua no amadurecimento de frutos carnosos e na abscisão foliar. É um
hidrocarboneto com dupla ligação entre os átomos de carbono.

C) A ecdisona é um hormônio esteroide produzido pelas glândulas protorácicas, insolúvel em água,
que determina a muda nos insetos.

D) 08) A melatonina 13 16 2 2(C H N O ) é um mineralocorticoide que atua na estimulação dos melanócitos.
E) 16) A triiodotironina e a tiroxina, principais hormônios da paratireoide, são derivadas do aminoácido

metionina e têm iodo em sua constituição. O iodo pertence ao grupo dos calcogênios.

02. (Ufrgs 2019) Octanagem ou índice de octano serve como uma medida da qualidade da gasolina. O
índice faz relação de equivalência à resistência de detonação de uma mistura percentual de isoctano e
n-heptano.

O nome IUPAC do composto isoctano é 2,2,4-trimetilpentano e o número de carbono(s) secundário(s)
que apresenta é

A) 0.
B) 1.
C) 2.
D) 3.
E) 5.

03. (Uece 2019) Assinale a opção que completa correta e respectivamente o seguinte enunciado:
“Muitas substâncias orgânicas têm em sua estrutura um ciclo formado por _____________1 átomos de
carbono com três ligações duplas _____________2.
Compostos que têm esse ciclo são chamados de _____________3”.

A) Seis1, alternadas2, parafínicos3

B) Cinco1, contínuas2, aromáticos3

C) Cinco1, contínuas2, parafínicos3

D) Seis1, alternadas2, aromáticos3

04. (Ufrgs 2019) A produção industrial de antibióticos do tipo lactamaβ  está sofrendo uma enorme
transformação pela substituição de processos químicos estequiométricos convencionais por processos
catalíticos que usam enzimas muito mais eficientes. Muitas dessas enzimas são obtidas pelo princípio
da evolução dirigida, técnica que recebeu o reconhecimento pelo Prêmio Nobel de Química de 2018. As



estruturas da Ampicilina e da Cefalexina, antibióticos que podem ser sintetizados com o uso de enzimas
do tipo Penicilina Acilase, são mostradas abaixo.

Considere as afirmações abaixo, em relação à Ampicilina e à Cefalexina.

I. Ambas apresentam o mesmo número de átomos de oxigênio, nitrogênio, enxofre e carbono.
II. Ambas contêm 1 anel de 4 membros.
III. Ambas apresentam o mesmo número de carbonos assimétricos.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

05. (Ufsc 2019) Brasileiros comem quase tanta carne como americanos, mas a desigualdade social e o
poder aquisitivo distorcem a “distribuição dos bifes” no Brasil

Em média, cada brasileiro deve consumir em 2018 cerca de 90 kg de carne. A diferença é relativamente
pequena para a média americana, que neste ano deve ultrapassar pela primeira vez a marca dos
100 kg por pessoa. As semelhanças, no entanto, param por aí. O professor Paulo Rossi, do Laboratório
de Pesquisas em Bovinocultura da Universidade Federal do Paraná, conduziu uma pesquisa com
alunos da pós-graduação da UFPR em 2016 que mostrou que o brasileiro decide que carne irá comer
conforme o dinheiro que tem no bolso: sabemos que tem gente que passa mais de um mês sem comer
carne vermelha, enquanto outros comem um quilo de picanha a R$ 50 o quilo apenas no churrasco do
fim de semana, pondera Paulo Rossi. Em termos absolutos, é o frango que faz o consumo per capita de
carne do brasileiro se aproximar da média americana, justamente por “pesar menos no bolso”.

Disponível em: <www.gazetadopovo.com.br/agronegocio/pecuaria/brasileiros-comem-quase-tanta-carne-como-a ericanos--mas-so-na-
aparencia-4g3fcb1sxn vrfmmit6uao4jhn/>. [Adaptado]. Acesso em: 15 out. 2018.

Sabe-se que a carne possui quantidades significativas de proteínas e gorduras (lipídios), entre outros
constituintes. Após contato com a carne, é sabido que os recipientes ficam impregnados da gordura,
que se solidifica com o resfriamento do alimento, e frequentemente recorre-se ao uso de detergentes
para a completa limpeza. Moléculas representativas da gordura (um triglicerídeo) e de detergente
(dodecilsulfato de sódio, um surfactante) são mostradas abaixo:



Sobre o assunto e com base nas informações acima, é correto afirmar que:

A) Ao lavar com água quente um prato sujo com gordura, aumenta-se a polaridade das moléculas de
triglicerídeos, o que as torna solúveis em água e, portanto, facilmente removíveis do prato.

B) As moléculas de dodecilsulfato de sódio presentes no detergente são capazes de interagir com a
água (polar) e também com triglicerídeos (apolares).

C) Detergentes são eficazes em remover gorduras, pois estabelecem ligações iônicas com as
moléculas de água e ligações covalentes com as moléculas de gordura, permitindo a interação
entre substâncias polares e apolares.

D) Em sua estrutura, a molécula do triglicerídeo mostrada no enunciado possui insaturações e átomos
de carbono com hidridização sp, o que permite sua interação direta e efetiva com as moléculas de
água, tornando-as hidrofílicas.

E) Na molécula de dodecilsulfato de sódio, há ligações covalentes formadas entre átomos de carbono
e de hidrogênio, formando uma cadeia alifática e saturada.

F) A solidificação da gordura da carne na superfície de um prato após o resfriamento do alimento
caracteriza um fenômeno químico, uma vez que a gordura se converte em um sólido hidrofóbico
nesse processo.

06. (Uem 2018) O benzeno é um composto cíclico de fórmula molecular 6 6C H , no qual os 6 átomos de
carbono perfazem um hexágono regular, e cada átomo de carbono está localizado em um dos vértices
do hexágono. Considere que no benzeno todas as ligações químicas entre átomos adjacentes de
carbono têm comprimento igual a .

Com base nessas informações, assinale o que for correto.

A) O benzeno é isômero funcional do ciclo-hexano.
B) O perímetro do hexágono é igual a 6 .
C) Todos os ângulos de ligações no benzeno são de 109 .
D) A menor distância entre um átomo de carbono e outro em posição para é igual a 2 .
E) A menor distância entre um átomo de carbono e outro em posição meta é igual a 3.

07. (Ufrgs 2018) Considere o composto representado abaixo.



Os ângulos aproximados, em graus, das ligações entre os átomos representados pelas letras a, b e c,
são, respectivamente,

A) 109,5 120 120. 
B) 109,5 120 180. 
C) 120 120 180. 
D) 120 109,5 120. 
E) 120 109,5 180. 

08. (Uerj 2018) A exposição ao benzopireno é associada ao aumento de casos de câncer. Observe a
fórmula estrutural dessa substância:

Com base na fórmula, a razão entre o número de átomos de carbono e o de hidrogênio, presentes no
benzopireno, corresponde a:

A) 3
7

B) 6
5

C) 7
6

D) 5
3

09. (Ufsc 2018) Pesquisas revelam que analgésicos elevam o risco de infarto

Estudos internacionais apontam que a utilização de analgésicos, como o diclofenaco de sódio e o
ibuprofeno, está associada a um risco aumentado de parada cardíaca. A pesquisa foi conduzida com
mais de 400 mil pessoas e os resultados sugerem que o risco cardiovascular foi maior com a utilização



de doses elevadas e durante o primeiro mês de uso. As fórmulas estruturais do diclofenaco na forma
ácida (I) e do ibuprofeno (II) são mostradas abaixo.

Disponível em: <https://www.theguardian.com/society/2017/may/09/common-painkillers-ibuprofen-nsaids-raise-risk-heart-attack-study>.
[Adaptado]. Acesso em: 8 set. 2017.

Com base no exposto acima, é correto afirmar que:

01) a molécula de II apresenta átomo de hidrogênio ionizável.
02) na molécula de II, o substituinte alquílico isobutil do anel aromático está disposto em posição para
em relação ao substituinte que apresenta a função ácido carboxílico.
04) a molécula de I apresenta a função amida.
08) a molécula de II apresenta três pares de enantiômeros.
16) a molécula de I é capaz de interagir com a água por meio de ligações iônicas.
32) a molécula de II apresenta um substituinte alquílico etil ligado a um átomo de carbono assimétrico.

10. (Unifesp 2018) Analise a fórmula que representa a estrutura molecular do ácido oleico.

A) A cadeia carbônica do ácido oleico é homogênea ou heterogênea? Saturada ou insaturada?
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________

B) Escreva as fórmulas molecular e mínima do ácido oleico.
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________

11. (Upf 2018) A seguir, está representada a fórmula estrutural do aspartame, substância utilizada
como adoçante.



Sobre essa fórmula e sua estrutura química, são feitas as seguintes afirmações:

I. Apresenta um anel aromático.
II. Apresenta dois carbonos assimétricos.
III. Apresenta as funções éter e amina, entre outras.
IV. Apresenta nove carbonos com hibridização 2sp .

Está correto o que se afirma em

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

12. (Uem 2018) Sobre os hidrocarbonetos, assinale o que for correto.

A) O ciclo-hexa-1,3-dieno é um composto aromático.
B) O ciclo-hexano apresenta uma conformação não planar estável conhecida como cadeira.
C) O 2,3-dimetil-but-2-eno apresenta isomerismo cis-trans.
D) 08) No but-1-eno todos os átomos de carbono estão no mesmo plano.
E) 16) O 2,3-dimetilbutano é isômero de cadeia do hexano.

13. (Ufrgs 2018) Considere a representação tridimensional da molécula orgânica mostrada abaixo.

Sobre essa molécula, é correto afirmar que

A) É um hidrocarboneto saturado de cadeia homogênea e ramificada.
B) Possui todos os átomos de carbono com geometria trigonal plana.
C) Tem, na nomenclatura oficial IUPAC, o nome 2-metilbut-1-eno.
D) Apresenta isomeria geométrica.
E) Possui fórmula molecular 5 12C H .



14. (Uerj 2018) A capacidade poluidora de um hidrocarboneto usado como combustível é determinada
pela razão entre a energia liberada e a quantidade de 2CO formada em sua combustão completa.
Quanto maior a razão, menor a capacidade poluidora. A tabela abaixo apresenta a entalpia-padrão de
combustão de quatro hidrocarbonetos.

Hidrocarboneto
Entalpia-padrão de
combustão (kJ mol)

Octano 5.440
Hexano 4.140
Benzeno 3.270
Pentano 3.510

A partir da tabela, o hidrocarboneto com a menor capacidade poluidora é:

A) Octano
B) Hexano
C) Benzeno
D) Pentano

15. (G1 - ifpe 2018) O ácido salicílico foi originalmente descoberto devido às suas ações antipirética e
analgésica. Porém, descobriu-se, depois, que esse ácido pode ter uma ação corrosiva nas paredes do
estômago. Para contornar esse efeito foi adicionado um radical acetil à hidroxila ligada diretamente ao
anel aromático, dando origem a um éster de acetato, chamado de ácido acetilsalicílico (AAS), menos
corrosivo, mas, também, menos potente.

A estrutura química do ácido salicílico, representada acima, apresenta

A) funções orgânicas fenol e ácido carboxílico.
B) um carbono com hibridação 3sp .
C) funções orgânicas éster e álcool.
D) fórmula molecular 6 2 3C H O .
E) funções orgânicas fenol e álcool.

16. (Uece 2018) A coniina é um alcaloide venenoso. Suas propriedades tóxicas eram conhecidas
desde a antiguidade e já eram usadas na época dos gregos como um veneno para ser administrado
àqueles condenados à morte.



Atente ao que se diz a seguir sobre essa substância:

I. Contém carbono terciário.
II. É um composto aromático.
III. É um composto nitrogenado heterocíclico.
IV. Tem fórmula molecular 8 17C H N.

Está correto o que se afirma somente em

a) III e IV.
b) I e II.
c) I, II e III.
d) IV.

17. (Ufsc 2018) Inovar vai além de ter uma boa ideia: é preciso ousar e persistir

Médico e professor da Universidade Federal Fluminense esperou 13 anos para conseguir a patente de
inovação de um medicamento, a qual foi concedida em 2014 pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial. O medicamento em questão é o álcool perílico, um óleo extraído de frutas cítricas, como o
limão. A inalação desse óleo pode auxiliar no tratamento do câncer cerebral, reduzindo o tumor e
controlando a doença. O tratamento em pacientes continua em fase experimental e o próximo passo é
encontrar um parceiro comercial que viabilize a produção do medicamento.
O álcool perílico (B) é um derivado do limoneno (A), que pode ser oxidado para gerar os compostos
representados pelas estruturas C e D. Considere o esquema reacional abaixo:

Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/08/inovar-vai-alem-de-ter-uma-boa-ideia-e-preciso-ousar-e-persistir.htmlo> e
<http://www. scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422007000200027>. [Adaptado]. Acesso em: 19 ago. 2017.

Com base no exposto acima, é correto afirmar que:

01) Os compostos A, B, C e D são formados por ligações de caráter covalente.
02) O composto B apresenta um grupo hidroxila ligado a um átomo de carbono saturado.
04) Os compostos A e C apresentam átomos de carbono com orbitais híbridos sp.
08) o composto C apresenta a função ácido carboxílico.
16) o composto D apresenta massa molar igual a 166 g mol.
32) os substituintes dos átomos de carbono ligados a grupos metil em A estão arranjados de acordo
com uma estrutura linear.
64) em B, C e D, as cadeias carbônicas são classificadas como saturadas e homogêneas.



18. (Unisc 2017) Em relação à molécula do ácido 2-amino 3-hidróxi propanoico, conhecido também por
serina, pode-se afirmar que

A) Apresenta um carbono assimétrico.
B) Constitui-se numa proteína essencial para o organismo humano.
C) Contém 1 carbono hibridizado 2sp e 2 carbonos hibridizados sp.
D) Apresenta isomeria espacial geométrica.
E) Tem fórmula molécula 3 6 3C H NO e 3 carbonos primários.

19. (Ufjf-pism 2 2017) O Comitê Olímpico Internacional, durante as Olimpíadas Rio 2016, estava
bastante atento aos casos de doping dos atletas. A nandrolona, por exemplo, é um hormônio derivado
da testosterona muito utilizado pela indústria farmacêutica para a produção de derivados de esteroides
anabólicos.

Quantos carbonos terciários com hibridação 3sp possui esse hormônio na sua estrutura molecular?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

20. (Pucsp 2017) Mentol ocorre em várias espécies de hortelã e é utilizado em balas, doces e produtos
higiênicos.

Observe a estrutura do mentol e assinale a alternativa correta.



A) A fórmula molecular do mentol é 10 19C H O.
B) O mentol possui 3 carbonos secundários.
C) Possui um radical isopropil.
D) Possui a função orgânica fenol.

21. (Uem-pas 2017) Anabolizantes são hormônios sintéticos utilizados no tratamento de algumas
doenças. Porém, o uso indevido dessas substâncias pode provocar efeitos colaterais graves, como, por
exemplo, hipertensão.

Com base na estrutura química dos anabolizantes sintéticos estanozolol e dianabol, assinale o que for
correto.

01) Na estrutura do estanozolol existem 4 carbonos primários, 9 carbonos secundários, 6
carbonos terciários e 2 carbonos quaternários.

02) O anel A da estrutura do dianabol é aromático.
04) A desidratação intramolecular do anel D do dianabol leva à formação de um ciclopentadieno.
08) Na estrutura do estanozolol, todos os átomos de carbono possuem ângulo de ligação próximo
de 109 .
16) O dianabol e o estanozolol possuem o mesmo número de carbonos quirais.

22. (G1 - ifsul 2017) A citronela, uma planta do gênero Cymbopogon, tem eficiência comprovada como
repelente de insetos, especialmente mosquitos, pernilongos e borrachudos. Sua essência contém
"citronelal", que também é utilizada em perfumes, velas, incensos e aromaterapia. Tem um aroma
agradável e não é nocivo à saúde humana.

A nomenclatura oficial do composto citado é



A) 2,6-dimetil-oct-6-en-2-ol.
B) 3,7-dimetil-oct-6-en-1-ol.
C) 2,6-dimetil-oct-6-enal.
D) 3,7-dimetil-oct-6-enal.

23. (Uece 2017) A substância responsável pelo sabor amargo da cerveja é o mirceno, 10 16C H . Assinale
a opção que corresponde à fórmula estrutural dessa substância.

A)

B)

C)

D)

24. (Famerp 2017) A fórmula corresponde à estrutura do antisséptico cloreto de benzetônio.

De acordo com a fórmula apresentada, é correto afirmar que o cloreto de benzetônio é

A) Um sal de amônio quaternário, que apresenta a função álcool.
B) Um sal de amônio quaternário, que apresenta a função éter.
C) Uma amida, que apresenta a função éter.
D) Uma amida, que apresenta a função álcool.
E) Um sal de amônio quaternário, que apresenta a função éster.

25. (Ufpr 2017) A qualidade de um combustível é caracterizada pelo grau de octanagem.
Hidrocarbonetos de cadeia linear têm baixa octanagem e produzem combustíveis pobres. Já os alcanos
ramificados são de melhor qualidade, uma vez que têm mais hidrogênios em carbonos primários e as
ligações C H requerem mais energia que ligações C C para serem rompidas. Assim, a combustão
dos hidrocarbonetos ramificados se torna mais difícil de ser iniciada, o que reduz os ruídos do motor. O
isoctano é um alcano ramificado que foi definido como referência, e ao seu grau de octanagem foi
atribuído o valor 100. A fórmula estrutural (forma de bastão) do isoctano é mostrada abaixo.



Qual é o nome oficial IUPAC desse alcano?

A) 2,2,4-trimetilpentano.

B) 2-metil-4-terc-butil-pentano.

C) 1,1,1,3,3-pentametilpropano.

D) 1-metil-1,3-di-isopropilpropano.

E) 1,1,1-trimetil-4,4-dimetil-pentano.

Gabarito:

Resposta da questão 1:
02 + 04 = 06.

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Química]
[02] Correta.

[16] Incorreta. O iodo pertence ao grupo dos halogênios.

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia]
[01] Incorreta. O AIA é produzido, principalmente, na gema apical do caule. Em alta concentração, esse hormônio

inibe o crescimento das raízes.
[08] Incorreta. A melatonina é um hormônio produzido e secretado pela glândula pineal e regula os estados de

sono e vigília.
[16] Incorreta. A triiodotironina 3(T ) e a tiroxina H(T ) são hormônios da glândula tireoidea.

Resposta da questão 2:
[B]

O nome IUPAC do composto isoctano é 2,2,4-trimetilpentano e apresenta um átomo carbono secundário (átomo
de carbono ligado a outros dois átomos de carbono).



Resposta da questão 3:
[D]

Muitas substâncias orgânicas têm em sua estrutura um ciclo formado por seis átomos de carbono com três
ligações duplas alternadas.
Compostos que têm esse ciclo são chamados de aromáticos.

Resposta da questão 4:
[C]

[I] Correta. Ambas apresentam o mesmo número de átomos de oxigênio (4), nitrogênio (3), enxofre (1) e carbono
(16), porém o número de átomos de hidrogênio é diferente.

[II] Correta. Ambas contêm 1 anel de 4 membros.



[III] Incorreta. A ampicilina possui quatro átomos de carbono assimétrico e a Cefalexina possui três átomos de
carbono assimétrico.

Resposta da questão 5:
02 + 16 = 18.

[01] Incorreto. A solubilidade das moléculas de triglicerídeos aumenta em água quente, a polaridade não é
afetada.



[02] Correto. As moléculas de dodecilsulfato de sódio presentes no detergente apresentam regiões polares e
apolares (caráter anfifílico), por isso são capazes de interagir com a água (polar) e também com triglicerídeos
(apolares).

[04] Incorreto. Detergentes são eficazes em remover gorduras, pois apresentam moléculas anfifílicas cujas regiões
apolares interagem com a gordura (predominantemente apolar).

[08] Incorreto. Em sua estrutura, a molécula do triglicerídeo mostrada no enunciado possui insaturações (ligações
duplas) e átomos de carbono com hibridização 2sp .

[16] Correto. Na molécula de dodecilsulfato de sódio, há ligações covalentes formadas entre átomos de carbono e
carbono e entre átomos de carbono e hidrogênio, formando uma cadeia carbônica alifática e saturada (os
átomos de carbono fazem ligações simples entre si).

[32] Incorreto. A solidificação da gordura da carne na superfície de um prato após o resfriamento do alimento
caracteriza um fenômeno físico, ou seja, uma mudança de estado de agregação.

Resposta da questão 6:
02 + 08 + 16 = 26.

[01] Incorreto. O benzeno 6 6(C H ) não é isômero do ciclo-hexano 6 12(C H ), pois apresentam fórmulas moleculares
diferentes.

[02] Correto. O perímetro do hexágono é igual a 6 .

[04] Incorreto. Todos os ângulos de ligações no benzeno são de 120 , pois os seis átomos de carbono são do tipo
2sp .



[08] Correto. A menor distância entre um átomo de carbono e outro em posição para é igual a 2 .

[16] Correto. A menor distância entre um átomo de carbono e outro em posição meta é igual a 3.

2
2 2

2
2

2

d
2

4d
4 4
3d
4
3d

2
Distância até a posição meta 2 d

3Distância até a posição meta 2
2

Distância até a posição meta 3 3

    
 

 





 

 

 













 

Resposta da questão 7:
[B]



Resposta da questão 8:
[D]




 





Número de átomos de carbonoRazão
Número de átomos de hidrogênio
20 4 5Razão
12 4 3
5Razão
3

Resposta da questão 9:
01 + 02 = 03.

[01] Correto. A molécula de II apresenta átomo de hidrogênio ionizável no grupo carboxila.

[02] Correto. Na molécula de II, o substituinte alquílico isobutil do anel aromático está disposto em posição para
em relação ao substituinte que apresenta a função ácido carboxílico.



[04] Incorreto. A molécula de I apresenta a função amina.

[08] Incorreto. A molécula de II apresenta um par de enantiômeros (d, ), pois possui apenas um átomo de
carbono quiral ou assimétrico (ligado a quatro ligantes diferentes entre si).

[16] Incorreto. A molécula de I é capaz de interagir com a água por meio de ligações de hidrogênio.



[32] Incorreto. A molécula de II apresenta um substituinte alquílico metil ligado a um átomo de carbono
assimétrico.

Resposta da questão 10:
a) A cadeia carbônica do ácido oleico é homogênea (não apresenta heteroátomo) e insaturada (apresenta

dupla ligação entre carbonos).

b) Fórmula molecular do ácido oleico: 18 34 2C H O .

Fórmula mínima do ácido oleico: 9 17C H O.

18 34 2 18 34 2 9 17 1
2 2 2

C H O 2 C H O C H O .  

Resposta da questão 11:
[E]

[I] Correto. Apresenta um anel aromático representado pelo símbolo Ph (Phenyl do nome em inglês).



[II] Correto. Apresenta dois carbonos assimétricos (carbonos ligados a quatro ligantes diferentes entre si).

[III] Incorreto. Apresenta as funções ácido carboxílico, amina, amida e éster.

[IV] Correto. Apresenta nove carbonos com hibridização 2sp .



Resposta da questão 12:
02 + 16 = 18.

[01] Incorreto. O ciclo-hexa-1,3-dieno não é um composto aromático.

π 
 
 


 



Número de elétrons 4
Regra de Hïnckel : paraser aromático, n tem que ser int eiro.
4n 2 número de elétrons pi
4n 2 4

4 2 1n
4 2

n int eiro

[02] Correto. O ciclo-hexano apresenta uma conformação não planar estável conhecida como cadeira.

[04] Incorreto. O 2,3-dimetil-but-2-eno não apresenta isomerismo cis-trans, pois os ligantes de cada carbono da
dupla são iguais entre si.

[08] Incorreto. No but-1-eno apenas os carbonos 1, 2 e 3 estão no mesmo plano.

[16] Correto. O 2,3-dimetilbutano é isômero de cadeia do hexano.

Resposta da questão 13:
[C]



[A] Incorreto. É um hidrocarboneto insaturado (apresenta dupla ligação) de cadeia homogênea e ramificada.

[B] Incorreto. Possui dois átomos de carbono com geometria trigonal plana 2(sp ) .

[C] Correto. Tem, na nomenclatura oficial IUPAC, o nome 2-metilbut-1-eno.

[D] Incorreta. Não apresenta isomeria geométrica, pois o carbono1 está ligado a dois átomos de hidrogênio.

[E] Incorreta. Possui fórmula molecular 5 10C H .

Resposta da questão 14:
[D]

Hidrocarboneto
Número de

mols de 2CO

Entalpia-padrão
de combustão

(kJ mol)

Razão entre o a energia
liberada e o número de

mols de 2CO

Octano 8 mol 5.440



5.440 680

8

Hexano 6 mol 4.140



4.140 690

6

Benzeno 6 mol 3.270



3.270 545

6

Pentano 5 mol 3.510



3.510 702

5

Conclusão: pentano, pois apresenta a maior razão (702).

Resposta da questão 15:
[A]

[A] Correta.



[B] Incorreta. Todos os carbonos presentes na estrutura apresentam uma dupla ligação, ou seja, apresenta
hibridação do tipo 2sp .

[C] Incorreta. Apresenta as funções ácido carboxílico e fenol.
[D] Incorreta. Sua fórmula molecular é: 7 6 3C H O .
[E] Incorreta. Apresenta as funções ácido carboxílico e fenol.

Resposta da questão 16:
[A]

[I] Incorreto. Contém carbonos primários e secundários.

[II] Incorreto. Não é um composto aromático (não apresenta núcleo benzênico).

[III] Correto. É um composto nitrogenado heterocíclico (cadeia fechada e heterogênea).

[IV] Correto. Tem fórmula molecular 8 17C H N.

Resposta da questão 17:
01 + 02 + 16 = 19.

[01] Correto. Os compostos A, B, C e D são formados por ligações de caráter covalente (compartilhamento de
pares de elétrons).

[02] Correto. O composto B apresenta um grupo hidroxila ligado a um átomo de carbono saturado, ou seja, que faz
apenas ligações simples do tipo sigma ( ).



[04] Incorreto. Os compostos A e C apresentam átomos de carbono com orbitais híbridos 2 3sp e sp .

[08] Incorreto. O composto C apresenta a função aldeído (grupo carbonila em carbono primário).

[16] Correto. O composto D apresenta massa molar igual a 166 g mol.

10 14 2

10 14 2

C H O

C H O 10 12 14 1 2 16 166
M 166 g mol

      





[32] Incorreto. O substituinte metil ligado ao núcleo benzênico apresenta uma geometria triangular em relação a
este anel aromático.

[64] Incorreto. Em B, C e D, as cadeias carbônicas são classificadas como insaturadas (presença de ligações
duplas) e homogêneas (não existe heteroátomo ligado a dois átomos de carbono).

Resposta da questão 18:
[A]

[A] Correta. A molécula da serina apresenta um carbono quiral ou assimétrico.

[B] Incorreta. A serina constitui um aminoácido essencial para o organismo humano.
[C] Incorreta. A molécula de serina não apresenta carbono com hibridização do tipo sp, ou seja, carbono com

ligação tripla, ou duas duplas.
[D] Incorreta. A molécula de serina não apresenta isomeria do tipo cis-trans.
[E] Incorreta. Apresenta fórmula molecular 3 7 3C H NO e 2 carbonos primários.

Resposta da questão 19:
[D]



Carbono terciário é aquele ligado a 3 outros átomos de carbono e, nesse caso, esse carbono deve possuir
hibridização do tipo 3sp , ou seja, deve possuir apenas ligações simples.

Resposta da questão 20:
[C]

O mentol possui um radical isopropil.

Resposta da questão 21:
01.

[01] Correta. A estrutura do estanozolol apresenta 4 carbonos primários, 9 carbonos secundários, 6 carbonos
terciários e 2 carbonos quaternários.

[02] Incorreta. O anel A não satisfaz a condição para ser considerado aromático, ou seja, não apresenta 6
carbonos, com 3 duplas alternadas.

[04] Incorreta. A desidratação intramolecular de álcoois só ocorre em álcoois de cadeia aberta.



[08] Incorreta. Carbonos que apresentam dupla ligação apresentam ângulos de ligação de 120 .

[16] Incorreta. O Estanozolol apresenta 7 carbonos quirais, enquanto o Dianabol apresenta apenas 6 carbonos
quirais.

Resposta da questão 22:
[D]

Função presente: aldeído (sufixo = al)
Número de carbonos na cadeia principal: 8 (oct)
Ramificações: 2 grupos metil *carbonos 3 e 7 da cadeia
Insaturação: apresenta uma dupla no carbono 6 (en)

Nome: 3,7-dimetil-oct-6-enal.

Resposta da questão 23:
[C]

Resposta da questão 24:
[B]

O cloreto de benzetônio é um sal de amônio quaternário (apresenta átomo de nitrogênio ligado a quatro átomos de
carbono), que apresenta a função éter.



Resposta da questão 25:
[A]


