
 

 

 

QUESTÃO 01. (C5H18) Nas ligações covalentes, 
como as ligações ocorrem por meio de 
compartilhamento de elétrons, não há íons. Nesse 
tipo de ligação, ninguém perde nem recebe 
elétrons, mas estes são compartilhados por 
ambos. Dessa forma, o Nox desses elementos 
seria uma CARGA IMAGINÁRIA que o átomo 
teria se os elétrons de ligação fossem 
contados para o elemento mais eletronegativo. 

 
Observe a estrutura abaixo: 
 
CH2F  – CH2 – CH(Br) – CO – CO2H 
1        2  3         4 
 5  
Indique, respectivamente, o número de oxidação 
dos átomos de carbonos, 1,2,3,4,5 
 
a) +-1 ; -2 ; 0 ; -2 ; +3 
b) -1 ; -2 ; 0 ; +1 ; -3 
c) -1 ; +2 ; 0 ; +2 ; +3 
d) -1 ; -2 ; +1 ; +2 ; +3 
e) -1 ; -2 ; 0 ; +2 ; +3 
 
 
QUESTÃO 02. (C5H18) Recentemente, cientistas 
sintetizaram um híbrido curcumin-talidomida. A 
estrutura desse híbrido está mostrada abaixo, em 
que a parte à esquerda da ligação em negrito vem 
do curcumin, e a parte à direita vem da talidomida. 
Essa combinação permitiu obter um composto 
muito mais eficaz contra células cancerosas que o 
curcumin ou a talidomida sozinhos, ou que uma 
mistura dos dois. 
 

 
 
As funções orgânicas presentes na estrutura 
desse híbrido são  
 
a) hidroxila fenólica, éter e cetona.    
b) amina, éster e hidroxila fenólica.    

c) amida, éster e cetona.    
d) amida, hidroxila fenólica e éster.    
e) ácido carboxílico, amina e cetona.    
 
QUESTÃO 03. (C5H18) A exposição excessiva ao 
sol pode trazer sérios danos à pele humana. Para 
atenuar tais efeitos nocivos, costuma-se utilizar 
agentes protetores solares, dentre os quais pode-
se citar o 2-hidróxi-4-metóxibenzofenona, cuja 
fórmula está representada a seguir: 

 
 Na estrutura do 2-hidróxi-4-metóxibenzofenona 
eritromicina (figura acima), estão presentes os 
seguintes grupos funcionais: 
 
a) Cetona, fenol e éster. 
b) Álcool, cetona e éter. 
c) Aldeído, amina e cetona. 
d) Cetona, fenol e éter. 
e) Cetona, Álcool e éster. 
 
QUESTÃO 04. O amino-ácido triptofano, de 
fórmula estrutural 
 

 
se transforma no neurotransmissor serotonina 
após sofrer duas reações, uma de hidroxilação do 
anel benzênico e outra de descarboxilação  (perda 
de CO2). 
A molécula de serotonina apresenta as funções 
químicas 
 
a) ácido carboxílico e amina. 
b) álcool e cetona. 

QUÍMICA – PROFº.  JURANDIR 



 

 
c) ácido e amida. 
d) fenol e amina. 
e) fenol e ácido. 
 
QUESTÃO 05. (C7H24) Observe na ilustração a 
seguir estruturas de importantes substâncias de 
uso industrial. 

 
Em cada uma dessas substâncias, o número de 
átomos de carbono pode ser representado por x e 
o número de heteroátomos por y. 
O maior valor da razão x/y é encontrado na 
substância pertencente à seguinte função química: 
 
a) éter   
b) éster 
c) amina   
d) amida 
e) cetona 
 
QUESTÃO 06.  O cheiro agradável das frutas 
deve-se, principalmente, à presença de ésteres. 
Esses ésteres podem ser sintetizados no 
laboratório, pela reação entre um álcool e um 
ácido carboxílico, gerando essências artificiais, 
utilizadas em sorvetes e bolos.  Abaixo estão as  
 
 
 
 

 
fórmulas estruturais de alguns ésteres e a 
indicação de suas respectivas fontes. 

 
A essência, sintetizada a partir do ácido butanóico 
e do metanol, terá cheiro de 
 
a) banana 
b) kiwi. 
c) morango. 
d) laranja. 
e) maçã. 
 
QUESTÃO 07. (C5H17) Num laboratório, três 
frascos, A, B e C, estão sem rótulo. O laboratorista 
sabe que se trata do heptano, propan-1-ol e 
propanona, não necessariamente nessa ordem. 
Os conteúdos do frasco A e do C são solúveis em 
água. O conteúdo do frasco B é insolúvel em água. 
Verificando o ponto de ebulição das substâncias 
dos frascos A e C, o laboratorista observou que a 
substância do frasco A possuía ponto de ebulição 
maior que o do líquido do frasco C. Com base nas 
informações acima, podemos afirmar que os 
frascos A, B e C contêm, respectivamente, 
 
a) heptano, propan-1-ol e propanona 
b) propanona, heptano e propan-1-ol 
c) propan-1-ol, propanona e heptano 
d) propanona, propan-1-ol e heptano 
e) propan-1-ol, heptano e propanona 

 


