


13. Considere a estrutura abaixo:
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As funções orgânicas presentes no composto são

a) álcool, amida e cetona. b) álcool, aldeído e amina.

c) fenol, cetona e álcool. d) fenol, álcool e amina.

e) álcool, aldeído e amida.



a) aldeído, ácido carboxílico, álcool.

b) éter, ácido carboxílico, éster.

c) fenol, cetona, éter.

d) ácido carboxílico, amida e álcool.

e) álcool, amida e cetona.
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14. Indique as funções orgânicas presentes no

composto abaixo:



15. Os grupos funcionais presentes no paracetamol são:

a) álcool e cetona.

b) éster e álcool.

c) amina e fenol.

d) cetona e amina.

e) fenol e amida.;
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16. Nessa estrutura molecular, estão presentes as

funções orgânicas

a) cetona, álcool, ácido carboxílico.

b) aldeído, fenol, éter.

c) cetona, éster, álcool.

d) fenol, éter, cetona.

e) álcool, aldeído, éter.
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17. As estruturas a seguir são, respectivamente, representantes

das seguintes classes de compostos orgânicos:

a) anidrido, éter, amina, éster, cetona.

b) éter, anidrido, amina, éster, éster.

c) anidrido, éster, amida, éster, lactona.

d) anidrido, éter, amida, éster, lactona.

e) éter, éter, amida, cetona, éster.
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18. Indique as funções orgânicas presentes no

composto abaixo:
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19. Quais as funções orgânicas presentes na

molécula?
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20. Da refinação do petróleo obtém-se a fração que

constitui o GLP, cuja composição química

predominante consiste de hidrocarbonetos:

a) ramificados

b) saturados

c) alicíclicos

d) aromáticos

e) naftênicos
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21. Com relação ao petróleo, assinale VERDADEIRO ou FALSO:

( ) O Petróleo e uma substância bastante complexa, originado

através do soterramento de animais e vegetais ocorridos há

milhares de anos, onde predominam os alcanos.

( ) O índice de octanagem da gasolina mede a quantidade da

gasolina em relação a sua compressão.

( ) A gasolina apresenta ponto de ebulição menor que o

querosene.

( ) O craqueamento do petróleo consiste na quebra de frações

maiores em menores.
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Significa a “quebra”, por aquecimento (pirólise),

na presença de catalisadores, de moléculas de

hidrocarbonetos de maior massa molar, com a

finalidade de aumentar o rendimento da fração

gasolina.


