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EXERCÍCIO DE CLASSE

b)
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EXERCÍCIO DE CLASSE

02) A cetona é um composto carbonílico com 3 átomos de 

carbono e cadeia saturada. Sua fórmula molecular é:

a) C3H6O

b) C3H7O

c) C3H8O

d) C3H8O2

e) C3H8O3
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EXERCÍCIO DE CLASSE

03. Dentre os compostos:

pertencem à função cetona:

a) apenas I, III e IV.

b) apenas I, IV e V.

c) apenas II, III e IV.

d) apenas II, IV e V.

e) apenas II, V e VI.
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UTILIDADES

A cetona mais comum é a propanona, mais conhecida como

acetona. Ela é usada como solvente de esmaltes, graxas,

vernizes e resinas.

Também é utilizada na extração de óleos de sementes

vegetais, na fabricação de anidrido acético e medicamentos.

A propanona é um líquido inflamável, incolor, com cheiro

agradável e solúvel em água.



• Havendo necessidade de numeração, esta deve ser iniciada pela extremidade

mais próxima do grupo funcional.

• Havendo insaturações na cadeia, o grupo funcional terá prioridade para a numeração da cadeia carbônica. O número
deve ser escrito antes daquilo que ele indica

• Uma nomenclatura comum manda escrever os nomes dos radicais ligados ao grupo funcional seguidos da palavra
cetona.
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ÉSTERES

São compostos resultantes da substituição do hidrogênio

ionizável do ácido por radicais derivados dos

hidrocarbonetos

Possui o grupo funcional: C

O

O –
ou – COO –
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REAÇÃO DE ESTERIFICAÇÃO

Podemos obter um ÉSTER pela reação entre um ÁCIDO
CARBOXÍLICO e um ÁLCOOL

CH3

H3C C

O

OH HO
+

OH
H3C C

O

H CH3O

+ H2O
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ETANOATO DE PENTILA: constituinte do aroma artificial de banana.

ETANOATO DE BUTILA: essência que confere o sabor de maçã verde às balas e 

gomas de mascar.

DICA CANAL EDUCAÇÃO



BUTANOATO DE ETILA: esse éster confere o aroma de abacaxi a alimentos.

METANOATO DE ETILA: é responsável pelo aroma artificial de groselha.

DICA CANAL EDUCAÇÃO


