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1. ESTUDO DOS HIDROCARBONETOS:  

ALCANOS, ALCENOS, ALCINOS E AROMÁTICOS. 

 

01. O gás liquefeito de petróleo, GLP, é uma mistura 
de propano, C3H8, e butano, C4H10. Logo, esse gás é 
uma mistura de hidrocarbonetos da classe dos. 

a) alcanos.    
b) alcenos.    

c) alcinos.    
d) cicloalcanos.    
e) cicloalcenos. 
 

02. A respeito do metano, são feitas as seguintes 
afirmações: 

I)  O metano é o primeiro membro da série dos  
alcanos e apresenta-se como um gás incolor e 
inodoro. 

II) O metano pode formar-se pela fermentação de 
material orgânico em depósitos de lixo e em 

esgotos sanitários, podendo também ser 
encontrado no gás natural (de 70 a 90%). 

III) Uma das aplicações do metano, e que se tem 
difundido em nosso país, é como combustível 

para veículos automotivos, devido ao seu baixo 
custo. 

IV) O metano é um composto orgânico de fórmula 

molecular C2H2. 
     Está correto o que se afirma apenas em 

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

e) I, II e III 
 
03. A escassez de recursos energéticos é uma 
problemática de importância no mundo 
contemporâneo. A população mundial cresce a cada 

ano, aumentando a demanda por 
energia. Alternativas para a obtenção de energia 

têm sido sugeridas, tais como a queima de gás 
metano proveniente de aterros sanitários. Considere 
as seguintes afirmações: 
I. o gás metano pode ser utilizado nas usinas 

termelétricas em substituição ao óleo diesel, 
sendo ecologicamente vantajoso, pelo fato de o 
metano ser um dos gases responsáveis pelo 

aquecimento global; 
II. a combustão do gás metano não libera gases 

causadores do aquecimento global, como 
acontece na combustão do óleo diesel; 

III. o uso do gás metano, proveniente da 
decomposição do lixo, apresenta a vantagem de 

não envolver a destilação fracionada de 
combustíveis fósseis. 

         Está correto o contido em 
a) I, apenas.    
b) III, apenas.    
c) I e II, apenas.    

d) I e III, apenas.    
e) I, II e III. 

 

04. A união do radical isobutil com o radical isopropil 
forma um composto orgânico, cuja nomenclatura 
IUPAC encontra-se na alternativa. 
a) 3 - metil hexano   
b) 2,2 - dimetil pentano   
c) 2,2,3 - trimetil butano   

d) 2 - etil hexano  
e) 2,4 - dimetil pentano                    
 
05. Embrulhar frutas verdes em papel jornal 
favorece o seu processo de amadurecimento devido 
ao acúmulo de um composto gasoso produzido pelas 

frutas. Assinale a opção que indica o composto 
responsável por esse fenômeno. 
a) Eteno.    
b) Metano.   
c) Dióxido de carbono. 
d) Monóxido de carbono.  
e) Amônia. 

 

06. A substância de fórmula C8H16 representa um 
a) alcano de cadeia aberta                       
b) alceno de cadeia aberta.                                       
c) alcino de cadeia aberta. 
d) composto aromático. 
e) Alcino de cadeia fechada. 

 
07. Qual é a série dos hidrocarbonetos que têm 
fórmula mínima CH2? 
a) alcanos     
b) alcinos      
c) alcadienos     

d) ciclanos       
e) Ciclenos 
 

08.  Na reação de carbeto de cálcio com água, 
formam-se hidróxido de cálcio e gás acetileno, que 
tem fórmula molecular C2H2. A respeito do acetileno, 
é INCORRETO afirmar que. 

a) é o alcino de menor número de carbonos. 
     b) a combustão total de 2 mol desse gás com 5 mol 

de gás oxigênio produz 4 mol de dióxido de 
carbono e 2 mol de água. 

c) seu nome oficial é etino. 
     d) libera, ao queimar, grande quantidade de calor, e 

por isso é usado em maçaricos nas oficinas 

mecânicas. 
e) tem massa molar igual a 28 g/mol. 
 

09. Indique a afirmação INCORRETA referente à 
substância química do acetileno. 
a) O acetileno é um gás utilizado nos maçaricos de 

solda. 
b) A fórmula molecular do acetileno é C2H4. 
c) O nome oficial do acetileno é etino. 
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    d) Na combustão total do acetileno, foram-se CO2 e 

H2O. 

e) Entre os átomos de carbono do acetileno há uma 
tripla ligação. 

 
10. Sobre o composto, cuja fórmula estrutural é 
dada a seguir, fazem-se as afirmações: 

 
I. É um alceno. 
II. Possui três ramificações diferentes entre si, 

ligadas à cadeia principal. 
III. Apesar de ter fórmula molecular C11H22, não é 

um hidrocarboneto. 
IV. Possui no total quatro carbonos terciários. 
São corretas: 
a) I e IV, somente. 
b) I, II, III e IV. 
c) II e III, somente. 
d) II e IV, somente. 

e) III e IV, somente. 
 
2. RECONHECIMENTO DAS FUNÇÕES ORGÂNICAS 

 
11. O oseltamivir, representado na figura ao lado, é 

o princípio ativo do antiviral Tamiflu® que é 
utilizado no tratamento da gripe A (H1N1). Assinale 

a opção que NÃO indica uma função orgânica 
presente na estrutura da molécula do oseltamivir. 

 
a) amina primária 

b) éter 
c) éster 

d) amida 
e) aldeído 
 

13. A sibutramina (representada abaixo) é um 
fármaco controlado pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária que tem por finalidade agir como 
moderador de apetite. 

 
Assinale a opção errada em relação ao que se afirma 
sobre a sibutramina  
a) trata-se de uma substância aromática 
b) identifica-se um elemento da família dos 

halogênios em sua estrutura 

c) sua fórmula molecular é C12H11NC 

d) identifica-se uma amina terciária em sua 

estrutura 
e) identifica-se a presença de ligações  π em sua 

estrutura. 
 
14. Furosemida é um diurético que se encontra na 
lista de substâncias proibidas pela Agência Mundial 
Antidoping.  

 
Acerca de sua estrutura, representada abaixo, é 
correto afirmar que há um: 

a) total de catorze átomos pertencentes à cadeia 
carbônica. 
b) anel aromático de benzaldeído com três 
substituintes. 

c) total de quatro heteroátomos na cadeia 
carbônica. 
d) total de dezesseis pares de elétrons não ligantes. 
e) anel heterocíclico do tipo tetra-hidrofurano. 
 
15. A nicotina é um alcaloide que está presente em 
produtos como rapé, tabaco, cigarro e charuto. 

Sobre a nicotina, cuja estrutura está apresentada 
abaixo,  

 
é INCORRETO afirmar que: 
a) possui cinco átomos de carbono trigonais planos. 
b) possui dois átomos de carbono terciários. 
c) possui um átomo de carbono quiral. 

d) é uma amina cíclica terciária. 
e) é uma base orgânica aromática. 
 
16. Para evitar os efeitos nocivos à pele causados 
pela radiação ultravioleta (UV) da luz solar, são 
utilizados os protetores ou bloqueadores solares, os 

quais podem apresentar diferentes tipos de 

substâncias ativas. A seguir estão representadas as 
estruturas químicas de três substâncias utilizadas 
em cremes bloqueadores. 

 
É correto afirmar que as funções orgânicas 
presentes nestas substâncias são: 
a) Éster, éter, fenol, amina. 
b) Éster, cetona, álcool, amina. 
c) Cetona, éster, álcool, amida. 

http://3.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/SrRQnWR3twI/AAAAAAAAAX8/igvpVdA92oU/s1600-h/cadeias-quest%C3%A3o-1+c%C3%B3pia.gif
http://3.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/SrRQnWR3twI/AAAAAAAAAX8/igvpVdA92oU/s1600-h/cadeias-quest%C3%A3o-1+c%C3%B3pia.gif
http://3.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/SrRQnWR3twI/AAAAAAAAAX8/igvpVdA92oU/s1600-h/cadeias-quest%C3%A3o-1+c%C3%B3pia.gif
http://3.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/SrRQnWR3twI/AAAAAAAAAX8/igvpVdA92oU/s1600-h/cadeias-quest%C3%A3o-1+c%C3%B3pia.gif
http://3.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/SrRQnWR3twI/AAAAAAAAAX8/igvpVdA92oU/s1600-h/cadeias-quest%C3%A3o-1+c%C3%B3pia.gif
http://3.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/SrRQnWR3twI/AAAAAAAAAX8/igvpVdA92oU/s1600-h/cadeias-quest%C3%A3o-1+c%C3%B3pia.gif
http://3.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/SrRQnWR3twI/AAAAAAAAAX8/igvpVdA92oU/s1600-h/cadeias-quest%C3%A3o-1+c%C3%B3pia.gif
http://3.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/SrRQnWR3twI/AAAAAAAAAX8/igvpVdA92oU/s1600-h/cadeias-quest%C3%A3o-1+c%C3%B3pia.gif
http://3.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/SrRQnWR3twI/AAAAAAAAAX8/igvpVdA92oU/s1600-h/cadeias-quest%C3%A3o-1+c%C3%B3pia.gif
http://3.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/SrRQnWR3twI/AAAAAAAAAX8/igvpVdA92oU/s1600-h/cadeias-quest%C3%A3o-1+c%C3%B3pia.gif


 

 

www.tomasdeaquino.com.br FORTES PARA O FUTURO, CONFIANTES NO AMANHÃ.  

3 

 

Td de Revisão Química - ENEM – 3ª Série – Médio – 3ª Etapa - 2021 

 
d) Cetona, ácido carboxílico, amida. 

e) Éster, amida, fenol, aldeído. 

 
17. A estrutura molecular da morfina está 
representada adiante. Assinale a opção que 
apresenta dois dos grupos funcionais presentes 
nesta substância. 
 

 
 
 
 
 
 

a) Álcool e éster. 
b) Amina e éter. 
c) Álcool e cetona. 

d) Ácido carboxílico e amina. 
e) Amida e éster. 
 
18. Durante a guerra do Vietnã (década de 60 do 

século passado), foi usado um composto chamado 
agente laranja (ou 2,4-D) que, atuando como 
desfolhante das árvores impedia que os soldados 
vietnamitas (os vietcongues) se ocultassem nas 
florestas durante os ataques dos bombardeiros. Esse 
material continha uma impureza, resultante do 
processo de sua fabricação, altamente cancerígena, 

chamada dioxina. As fórmulas estruturais para estes 
compostos são apresentadas a seguir. 

       
Esses compostos apresentam em comum as 
funções: 
a) amina e ácido carboxílico. 

b) ácido carboxílico e amida. 
c) éter e haleto orgânico. 
d) cetona e aldeído. 
e) haleto orgânico e amida. 
 
19. Uma recente pesquisa da Universidade da 

Califórnia publicada no "Journal of the American 

Medical Association" relacionou a terapia de 
reposição hormonal pós-menopausa ao aumento do 
risco de desenvolvimento de câncer de mama, pois 
os hormônios alteram as características dos tumores 
e atrasam, assim, o diagnóstico da doença.  

 
Há dois tipos distintos de hormônios sexuais 

femininos, sendo um deles a progesterona, cuja 

estrutura apresenta um grupo funcional 
correspondente à função: 
a) ácido carboxílico 
b) cetona 
c) aldeído 

d) éster 

e) álcool 

 
20. Em 1988 foi publicada uma pesquisa na França 
sobre uma substância química denominada 
"MIFEPRISTONA", cuja estrutura é apresentada a 
seguir.  
Essa substância é conhecida como a "pílula do dia 

seguinte", que bloqueia a ação da progesterona, o 
hormônio responsável pela manutenção da gravidez. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Com base na estrutura da substância acima, pode-
se observar a presença dos seguintes grupos 
funcionais: 

a) amida, cetona, fenol 
b) amida, alcino, alceno 
c) amina, alcino, fenol 
d) amina, cetona, álcool 
e) amina, nitrila, álcool 
 
21.  O composto denominado Carolignana A, cuja 

fórmula está representada adiante, foi isolado no 
Departamento de Química da UFV a partir da planta 
'Ochroma lagopus', popularmente conhecida como 

balsa devido à baixa densidade de sua madeira, que 
é utilizada para o fabrico de caixões e jangadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Os grupos funcionais presentes na estrutura da 
Carolignana A, a partir da fórmula representada, 
são: 
a) fenol, éter, éster, alqueno, anidrido. 
b) alqueno, fenol, anidrido, éster, cetona. 

c) fenol, éter, éster, alqueno, álcool. 
d) fenol, aldeído, éster, éter, alqueno. 

e) amina, éter, éster, alqueno, álcool. 
 
22.  Observe as estruturas a seguir. 

        
Os grupos funcionais presentes nas moléculas de 
Tylenol (droga analgésica) e procaína (anestésico 

local) são: 
a) amida, fenol, amina e éster. 
b) álcool, amida, amina e éter. 
c) álcool, amina, haleto, éster. 
d) amida, fenol, amina e ácido carboxílico. 

e) éster, amina, amida e álcool. 
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23. Os ésteres são compostos orgânicos com 

importantes aplicações industriais. São usados como 

essências de frutas e aromatizantes na indústria 
alimentícia, farmacêutica e cosmética. Por exemplo, 
o hexanoato de etila é utilizado como essência de 
abacaxi. A estrutura química que representa essa 
essência é: 

 
 

24. Na Copa do Mundo, uma das substâncias 

responsáveis pela eliminação de Maradona foi a 
efedrina, 

 
Qual a fórmula molecular dessa substância? 
a) C10H12NO 
b) C10H20NO 
c) C10H15NO 
d) C10H10NO 

e) C9H10NO 
 
25. Sobre os compostos: 
I.  H2C = CH - CONH2                     
II. CH3 - CH2 - CHO                        
III. H2C = CH - NH - CH2 - CH3 

IV. 2ON - O - CH2 - CH3 
V. CH3 - CH2 - CH2OH 
 

São feitas as afirmações abaixo. Assinale a única 
falsa: 
a) I é amida. 
b) IV é nitrocomposto 

c) V é álcool 
d) II é aldeído 
e) III é amina 
 

        26. A respeito dos seguintes compostos, pode-se 
afirmar que: 

   e   

                I                               II 

    a) são isômeros de posição.   
    b) são metâmeros.   
    c) são isômeros funcionais.   

    d) ambos são ácidos carboxílicos.   
    e) o composto I é um ácido carboxílico, e o 

composto II é um éter.   

27.  As substâncias A, B e C têm a mesma fórmula 

molecular (C3H8O). O componente A tem apenas um 

hidrogênio ligado a um carbono secundário e é 

isômero de posição de C. Tanto A quanto C são 

isômeros de função de B. As substâncias A, B e C 

são, respectivamente,  

 a) 1-propanol, 2-propanol e metoxietano.   
 b) etoxietano, 2-propanol e metoxietano.   
 c) isopropanol, 1-propanol e metoxietano.   
 d) metoxietano, isopropanol e 1-propanol.   
 e) 2-propanol, metoxietano e 1-propanol.   
 

28. O odor de muitos vegetais, como o louro, a 
cânfora, o cedro, a losna, e a cor de outros, como a 
cenoura e o tomate, são devidos à presença de 
terpenoides (terpenos). Os terpenos são o resultado 
da união de duas ou mais unidades do isopreno, 

como se pode ver a seguir: 

 
                                  Isopreno 

 
Em relação ao isopreno, podemos afirmar que. 
a) a nomenclatura do isopreno, segundo a IUPAC, é 

2-metil-1-buteno.   
b) o isopreno não apresenta carbonos insaturados.   
c) o isopreno é isômero de cadeia do 4-metil-2-

pentino.   

d) segundo a IUPAC (União Internacional de Química 
Pura e Aplicada), a nomenclatura do isopreno é 2-
metil-1,3-butadieno.   

e) o isopreno é um Alcino.   
 

CHOCOLATE AMARGO: FONTE DE 
ANTIOXIDANTES E BENEFÍCIOS À SAÚDE 

 

                Comer chocolate amargo pode ser tão 
saudável quanto delicioso. Considerado um 
alimento do bem, pesquisadores da Universidade 
de Linköping, na Suécia, revelaram que a versão 
amarga do cacau é capaz de inibir enzimas 
presentes no organismo, responsáveis por elevar 

a pressão arterial. Isso acontece porque o 

chocolate amargo com 70% de cacau é uma 
importante fonte de antioxidantes, contendo mais 
flavonoides do que o vinho tinto. Abaixo estão 
representadas as estruturas de dois flavonoides 
presentes no chocolate amargo. 
https://www.tramaweb.com.br/imprensa/chocolate-amargo-fonte-

de-antioxidantes-e-beneficios-a-saude 

 
29. Com base na análise estrutural dos compostos I 
e II, pode-se inferir que  
A) a catequina e a epicatequina são isômeros de 

função.  

B) a catequina e a epicatequina são isômeros de 
posição.  

H3C
CH2

CH2

C

O

OH H3C
CH2

CH2

C

O

O
CH3
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C) a epicatequina é opticamente inativa por 

compensação interna dos ângulos.  

D) a catequina apresenta isomeria geométrica e dois 
carbonos com configuração S.  

E) a epicatequina apresenta isomeria óptica e 
carbono com configuração R. 

 
(UNICHRISTUS – 2016.1) 

         A alicina é uma substância importante do 
alho, com efeitos antioxidantes e notadamente um 
efeito preventivo sobre o câncer. É um composto 
organossulfurado. Para um efeito preventivo sobre a 
saúde, é aconselhável comer um dente de alho 
todos os dias, se possível cru (por exemplo, na 

salada) ou, se cozido, não deve exceder uma 
temperatura de cozimento de 60 oC, para evitar a 
perda das suas propriedades. Se o alho for comido 

cru, recomenda-se cortar finamente e depois 
esperar de 5 a 10 minutos antes de consumi-lo, 
pois, durante esse período, é observada uma 
liberação máxima de alicina.  

 
Disponível em: 

http://www.criasaude.com.br/N2116/fitoterapia/alho.html. Acesso 

em: 10 de agosto de 2015. 
 

30. Com relação à substância citada, depreende-se 
que  
a) apresenta, em sua estrutura, três elétrons pi (), 

apenas. 
b) apresenta quatro átomos de carbono e um átomo 

de oxigênio com hibridização sp2.  
c) os dois átomos de enxofre presentes na estrutura 

apresentam a mesma hibridização.  
d) sua fórmula molecular é C6H12S2O.  
e) sua cadeia é insaturada, heterogênea e 

ramificada. 

 
3. FUNÇÕES OXIGENADAS E NITROGENDAS 
ÁLCOOL 
 
 31. O álcool etílico vendido nos postos de gasolina é 
misturado com um produto tóxico, o álcool metílico, 

a fim de evitar o seu uso na fabricação de bebidas 

alcoólicas. A ingestão de álcool metílico pode causar 
parada cardiorrespiratória e cegueira, dependendo 
da dose. 
As fórmulas moleculares dos álcoois etílico e metílico 
são respectivamente: 
 

a) C2H5OH e CH3OH. 
b) CH3OH e C2H5OH. 
c) C3H7OH e CH3OH. 
d) CH3OH e C3H7OH. 
e) C3H7OH e C2H5OH. 
 
32. As bebidas alcoólicas contêm: 

a) 1-butanol. 

b) etanol. 
c) 2-pentanol. 
d) 1-heptanol. 

   e) 2-octanol. 
 

 
 

33. O álcool terc-butílico é representado pela 

fórmula estrutural: 

 
 
34. De acordo com a IUPAC, qual o nome do 
composto de fórmula abaixo? 
a) 5 etil 2 hexanol. 
b) 3 metil 6 heptanol. 
c) 2 etil 6 hexanol. 

d) 2 metil 5 heptanol. 
e) 5 metil 2 heptanol. 
 

35.  Dê o nome oficial do composto orgânico abaixo: 
 
 
 

 
 

a) 6-etil-3, 5-dimetil-5-nonanol. 
b) 5-etil-3, 6-dimetil nonano. 
c) 2, 4-dietil-5-propil hexano. 
d) 5-etil-3-metil-propil heptano. 

   e) 5-tridecanol. 
 

36. O nome sistemático, de acordo com a IUPAC, 
para a estrutura abaixo é: 

 
 
 
 
 

A) 2,3-dimetil 1-pentanol. 
B) 2,3-dimetil pentanol. 
C) 2-metil 3-etil 1-butanol. 
D) 2-metil 5 heptanol. 

    E) 5-metil 2-heptanol. 
 
37.  As essências artificiais são destinadas ao uso 

em perfumaria e saboaria, para composição de 
perfumes de flores.  
 
 
 
 

 

Assim, a essência artificial de rosas é constituída de 
geraniol, citronelol, formiato de citronelila, butirato 
de citronelila, etc. 
A nomenclatura oficial para o citrolenol é: 
A) 2,6-dimetil octanol. 
B) 3,7-dimetil octanol. 

C) 2,6-dimetil-6-octeno-1-ol. 
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D) 3,7-dimetil-6-octeno-1-ol. 

    E) 2,6-dimetil-3-octeno-1-ol. 

 
(UNICHRISTUS -2016.1) Texto para responder à 
questão seguinte 

CITRONELA 
 

        Planta medicinal com efeito repelente, utilizada 
principalmente para prevenir picadas de insetos e, 
portanto, prevenir doenças transmitidas por picadas 
de insetos (além de outras práticas). Componentes: 

Óleo essencial composto por citronelal (16%), 
geraniol (40%), citral, metil-eugenol Indicações: – 
Prevenção de picadas de mosquitos e outros insetos. 
– Prevenção de dengue e malária (com outras 
práticas). Efeitos secundários: Pode causar irritação 
na pele quando aplicada topicamente.  

Disponível em: 
http://www.criasaude.com.br//N17987/fitoterpia/citronela.ht

ml. Acesso em: 10 de agosto de 2015. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Disponível em: https://es.wikipedia.org. Acesso em: 10 de 

agosto de 2015.  

38. Com relação aos componentes presentes no óleo 
essencial, pode-se inferir que  
A) citronelal e citral são isômeros de posição.  
B) citral e geraniol são isômeros de função.  

C) citronelal e geraniol são isômeros de função.  

D) metil-eugenol e citral são metâmeros.  
E) citronelal e geraniol são estereoisômeros. 

 

4. ÉSTER 

 

  39. O composto que é usado como essência de 
laranja tem fórmula citada abaixo.  

 
 
 

 
 

 
Seu nome oficial é: 
A) butanoato de metila 

B) butanoato de etila 
C) etanoato de n-octila 

D) etanoato de n-propila 
E) hexanoato de etila. 
 
 

40.  O nome de o composto a seguir, que pode ser 

usado para dar o sabor “morango” a balas e 

refrescos, é: 
 
 
 
 
A) butanoato de etila 

B) butanoato de metila 
C) ácido propanoico 
D) ácido hexanoico 
E) hexanona 
 
41. O composto que é usado como essência de 

laranja tem fórmula abaixo: 
 
 

 
 
 
 

Assinale a opção que Indica o nome IUPAC correto 
A) Etanoato de n- octila. 
B) Ácido acético 
C) Octanoato de etila 
D) Ácido Octanoico. 
 
42.  Obtém-se o éster propanoato de etila na reação 

de: 
A) propeno com etanol, na presença de catalisador 

heterogêneo. 

B) etanol com ácido propanoico, catalisada por 
ácido. 

C) 1-propanol com ácido acético, catalisada por 

ácido. 
D) desidratação de etanol, catalisada por ácido 

sulfúrico. 
E) oxidação de propanal por dicromato de potássio 

em meio ácido. 
 
42. A hidrólise do benzoato de etila leva à formação 

de: 
A) éster e álcool. 
B) aldeído e álcool. 
C) ácido e éter. 
D) ácido e aldeído. 

    E) ácido e álcool. 
 

TEXTO 2  
Dexon 

 

 
 
44. Sobre o polímero usado nas suturas, é 
pertinente inferir que a sua hidrólise origina o ácido,  
A) etanoico.  
B) etanodioico.  

C) etanoico e o etanol.  
D) etanoico e o metanol.  

E) hidroxietanoico. 
 
 
 

 

Citronelal Geraniol 

Citral Metil-Eugenol 
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CAPSAICINA: 

SUBSTÂNCIA PRESENTE NA PIMENTA SURGE COMO 

NOVO SUPLEMENTO 

Artigos científicos bastante recentes mostram que a 
capsaicina continua sendo bastante pesquisada 
como um composto capaz de melhorar o 
desempenho físico. Um estudo publicado em 

fevereiro de 2018, no The Journal of Strength 
Conditioning Research, investigou os efeitos da 
administração aguda de capsaicina em corredores de 
1500 metros. Quando a capsaicina era consumida 
antes da prova, os corredores diminuíam o tempo 
para percorrer os 1500 metros além de terem 
diminuído a percepção de esforço ao final da prova. 

Disponível em: 

<http://globoesporte.globo.com/euatleta/saude/noticiascapsaicina-

substancia-presente-na-pimenta-surge-como-novo-

suplemento.ghtml>. Acesso em: 31 jul. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45. Analisando a fórmula estrutural da capsaicina, 

pode-se afirmar que  
A) há, nessa fórmula, as funções orgânicas fenol, 

amina, cetona e éter.  
B) há, nessa fórmula, um átomo de carbono 
assimétrico, sendo, portanto, opticamente ativa.  
C) sua fórmula molecular é C18H27NO3 e não 
apresenta isomeria cis-trans.  
D) estão presentes, na sua fórmula estrutural, sete 

carbonos secundários sp2. 

E) possui um núcleo benzênico com três ligações 
duplas acumuladas, formando ângulos de 120o. 

 

Texto para a questão. 
Os compostos orgânicos são constituídos 

principalmente por apenas um pequeno número de 
átomos: carbono (cujo símbolo químico é C), 

hidrogênio (H), oxigênio (O) e nitrogênio (N). Outros 
elementos podem também estar presentes neles, 
por exemplo, bromo (Br), cloro (Cℓ), flúor (F), iodo 
(I), fósforo (P) e enxofre (S). Neste livro, as 
estruturas são geralmente representadas no intuito 
de ilustrar diferenças ou semelhanças entre 

compostos; quase sempre, só é necessário olhar 
para o desenho. Por exemplo, as estruturas abaixo 
representam substâncias encontradas nos 
feromônios produzidos pelas abelhas. 

 

    É uma diferença muito pequena, mas seria de 

extrema importância caso você fosse uma abelha-

doméstica.   Entre as abelhas, só as rainhas 
produzem a primeira molécula. As abelhas são 
capazes de reconhecer a diferença entre ela e a 
segunda molécula, que é produzida pelas operárias.  
Nós podemos distinguir entre abelhas operárias e 
rainhas por sua aparência, mas, entre si, elas usam 

uma sinalização química para perceber a diferença. 
Poderíamos dizer que veem por meio da química.  

Disponível em: 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfmx0AD/osbotoes-

napoleao-as-17-moleculas-que-mudaram-a-historia-penny-le-

couter. Acesso em: 24 de fevereiro de 2016.  

 

46. Sobre a comunicação das abelhas, depreende-se 

que a sutil diferença entre as substâncias produzidas 

pela abelha rainha e a abelha operária é um caso de  

a) esterioisomeria óptica.  
b) esterioisomeria geométrica.  
c) isomeria constitucional de função.  
d) isomeria constitucional de cadeia.  
e) isomeria constitucional de posição. 

 
47. Ácido fórmico, extraído de formigas, reage com 
o etanol, formando um: 
A) éster. 
B) glicol. 
C) alcano e gás carbônico. 
D) alceno e água. 

E) aldeído. 
 

5.  ÉTER 
 
48. Substituindo-se os hidrogênios da molécula de 
água por um radical fenil e um radical metil, obtém-
se: 

A) cetona. 
B) aldeído. 
C) éster. 
D) éter. 
E) ácido carboxílico. 
 

49. O éter difenílico ou fenóxi-benzeno apresenta 
fórmula molecular igual a: 
A) C6H10O. 

B) C12H12O. 
C) C12H10O. 
D) C6H6O. 
E) C12H14O. 
 

   50. O composto ao lado chama-se, de acordo com a 
IUPAC: 

 
A) 2 – etóxi –butano. 

B) 2 – etóxi – metil – propano. 
C) butanoato de etila. 

D) etil – secbutil – cetona. 
    E) ácido – 2 – etil – butanoico. 
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51.  Indique o nome oficial e o nome usual do 

composto cuja fórmula encontra-se esquematizada a 

seguir: 

 

 

 

 

   A) fenoximetano, éter fenilmetílico. 

B) fenoximetano, éter benzilmetílico. 

C) metoxibenzeno, éter metilbenzílico. 

D) metoxibenzeno, éter metilfenílico. 

    E) metoxibenzeno, metil-fenilcarbinol 

 

6. AMINA 
52. O odor de peixe deve-se às aminas, 

principalmente a trimetilamina.  

Sobre este composto é correto afirmar que: 
A) tem fórmula molecular C18H18N. 
B) é uma amina secundária. 
C) pertence a uma função oxigenada. 
D) apresenta fórmula geral CnH2n. 
E) pode ser classificada como amina terciária. 
 

53. O composto representado abaixo é: 
 
 
 
 
 

a) uma amina primária. 

b) uma amina secundária. 
c) uma amina terciária. 
d) um sal quaternário de amônio. 
e) uma amida. 
 
54. Hidrocarbonetos halogenados, usados em 

aerossóis, são também responsáveis pela destruição 
da camada de ozônio da estratosfera. São exemplos 
de hidrocarbonetos halogenados: 
 

a) CH2C2 e CH3CH3. 

b) CH3COC e CH3OCH2C. 

c) CFC3 e CHC3. 

d) CH3NH2 e CFC3.  

e) CH3CHFC e CH3COC. 
 
55.  O nome da molécula esquematizada abaixo é: 
 
 
 

 
 
 
a) metil-3-aminopropano. 
b) metil-n-propilamina. 
c) isobutilamina. 

d) t-butilamina. 
e) s-butilamina. 

 
 
 
 
 

 

7. AMIDA 

 

56. Qual o nome da substância de fórmula abaixo? 
 
 
 
 
 

a) 2-metil-propil amina 
b) 2-metil-propil amida 
c) pentanoamina 
d) pentanoamida 
e) 3-metil butanoamida 
 

57. O composto tetracloretano é uma das 
substâncias usadas na chamada “lavagem química”, 
ou “lavagem a seco” de roupas. Sua fórmula 

molecular é: 

a) CC4 

b) CHC3. 

c) C2C4. 

d) C3H2C4.  

    e) CH2C4 

 

58. Na reação de esterificação:  

 
Os nomes dos compostos I, II e III são, 
respectivamente, 
a) ácido etanoico, propanal e metanoato de 
isopropila. 

b) etanal, propanol-1 e propanoato de etila. 
c) ácido etanoico, propanol-1, etanoato de n-propila. 
d) etanal, ácido propanoico, metanoato de n-propila. 
e) ácido metanoico, propanal e etanoato de n-
propila. 
 

59.  Em uma aula de química orgânica, o professor 

escreveu no quadro a fórmula C4H8O e perguntou a 

quatro alunos que composto tal fórmula poderia 

representar. As respostas foram 

 

 

 

 

 

 

O professor considerou certas as respostas dadas 

pelos alunos 

a) 1 e 2   
b) 1 e 3   
c) 2 e 4   

d) 3 e 4   
e) 1, 2 e 3 

 
 
 

 

http://3.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/TLH6rI_DF3I/AAAAAAAABOE/gLNCTIIUa9A/s1600/quest%C3%A3o-8.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/TLH6rI_DF3I/AAAAAAAABOE/gLNCTIIUa9A/s1600/quest%C3%A3o-8.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/TLH6rI_DF3I/AAAAAAAABOE/gLNCTIIUa9A/s1600/quest%C3%A3o-8.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/TLH6rI_DF3I/AAAAAAAABOE/gLNCTIIUa9A/s1600/quest%C3%A3o-8.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/TLH6rI_DF3I/AAAAAAAABOE/gLNCTIIUa9A/s1600/quest%C3%A3o-8.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/TLH6rI_DF3I/AAAAAAAABOE/gLNCTIIUa9A/s1600/quest%C3%A3o-8.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/TLH6rI_DF3I/AAAAAAAABOE/gLNCTIIUa9A/s1600/quest%C3%A3o-8.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/TLH6rI_DF3I/AAAAAAAABOE/gLNCTIIUa9A/s1600/quest%C3%A3o-8.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/TLH6rI_DF3I/AAAAAAAABOE/gLNCTIIUa9A/s1600/quest%C3%A3o-8.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/TLH6rI_DF3I/AAAAAAAABOE/gLNCTIIUa9A/s1600/quest%C3%A3o-8.jpg
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METACRIL 

     O Metacril ou PMMA, nome comercial do 

polimetilmetacrilato, é um polímero derivado do 
acrílico reconhecido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e usado em implantes 
definitivos. Ele é composto por microesferas de um 
material parecido com plástico usado para 
preenchimento corporal. Segundo os médicos, deve 

ser usado em pequenas quantidades. 
Disponível em: 

<https://www.mundoboaforma.com.br/metacrilo-que-e-

como-funciona-riscos-e-mais/>. 

Acesso em: 2 ago. 2018. 

 

                       
 
 
 
 
 

 
 
60. De acordo a fórmula estrutural do polímero, 

pode-se inferir que a nomenclatura do monômero do 
PMMA, segundo a IUPAC, é:  
 
A) 2-metilpropanoato de metila.  

B) 2-metilpropenoato de metila.  
C) propanoato de metila.  
D) propenoato de metila.  
E) butanoato de metila. 
 
61. Ácidos carboxílicos são utilizados para a 

produção de derivados esterificados deste fármaco. 
Estes compostos, que aumentam a massa e a força 
muscular dos atletas, são considerados doping e 
proibidos pelo Comitê Olímpico Internacional.  

 
Em que posição da estrutura acima representada é 

possível ocorrer uma reação de esterificação? 

 

a) Apenas na posição 3.  
d) Nas posições 3 e 4. 
c) Apenas na posição 4.  
d) Nas posições 3 e 17. 

e) Apenas na posição 17. 
 
62. O ácido pteroil-monoglutâmico é um ácido fólico, 
substância bastante utilizada no tratamento de 
vários tipos de anemia. Recebeu este nome comum 
por ter sido originalmente isolado das folhas do 
espinafre. 

 
São funções presentes no ácido fólico: 
a) Amina, éster, ácido carboxílico. 
b) Ácido carboxílico, amina, amida. 
c) amina, fenol, ácido carboxílico. 
d) Amina, alqueno, éter. 
e) Cetona, ácido carboxílico, amida. 
 

63. A cafeína é uma substância encontrada em 
certas plantas e usada para o consumo em bebidas, 
tanto na forma de infusão como em refrigerantes e 
bebidas energéticas. Ela é também encontrada em 
alimentos como o chocolate, guaraná, cola, chá-

mate e cacau.  

O efeito mais conhecido da cafeína é o de ser um 
estimulante. 

Disponível em: globoesporte.globo.com.Acesso em: jan. 

2015. 

A seguir está representada a fórmula estrutural da 

cafeína, 

 
De acordo com a estrutura dada, é correto afirmar 

que a fórmula molecular da cafeína é 
a) C8H10N4O2. 
b) C3H10N4O2. 
c) C3H9N4O2. 
d) C8H9N4O2. 
e) C8H11N5O2. 
 

64. Considere a fórmula estrutural do ácido 
ascórbico (vitamina C).  

 
Ácido ascórbico 

      Um comprimido efervescente contendo 1 g de 
vitamina C foi dissolvido em água, de modo a obter-
se 200 mL de solução. A concentração de ácido 
ascórbico na solução obtida é, aproximadamente,  

A) 0,01 mol/L.  
B) 0,05 mol/L.  
C) 0,1 mol/L.  
D) 0,2 mol/L.  
E) 0,03 mol/L.  

 
 

NH2N

OH

N

N

NH C

O

NH CH

COOH

CH2 CH2 COOH

PMMA 

Metacril 


