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Química Orgânica 
 
1- PUC-SP - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
A carvona é o componente ativo principal do óleo de hortelã, sendo responsável 
pelo aroma característico de menta, enquanto que a vanilina é o principal 
componente da essência de baunilha. A seguir estão representadas as estruturas 
desses dois aromatizantes largamente empregados. 

 

  

 

Sobre essas duas substâncias foram feitas as seguintes afirmações: 
I. As duas moléculas apresentam anel aromático em suas estruturas. 
II. A vanilina apresenta temperatura de ebulição superior à da carvona. 
III. As duas substâncias pertencem à função aldeído.  
IV. A fórmula molecular da carvona é C10H14O, enquanto a da vanilina é C8H8O3. 

Estão corretas somente as afirmações: 
a) I e II 

b) III e IV 

c) II e IV 

d) I, II e III 

e) I, III e IV 

 

 



2- UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso 
Atualmente são conhecidos milhões de substâncias químicas diferentes. Um único 
elemento químico – o carbono – tem a capacidade de formar cerca de 70% de todas 
essas substâncias diferentes. Em relação ao átomo de carbono, assinale a afirmativa 
incorreta: 
 

a) A configuração eletrônica do carbono apresenta 2 e 4 elétrons 
respectivamente nas camadas eletrônicas K e L. 

b) Tendo 4 elétrons na camada de valência, o carbono tem a tendência de 
formar 4 ligações covalentes. 

c) São conhecidas, atualmente, apenas duas formas alotrópicas: o 
diamante e a grafite. 

d) No estado excitado ou ativado, o átomo de carbono não apresenta, na 
última camada, par eletrônico livre. 

 
3- FUVEST) Dentre as fórmulas abaixo, aquela que representa uma 
substância utilizada como combustível dissolvente e componentes de bebidas 
é: 
  

a)                                              b)                                                    c) 

 
 

 

d)                                                e)  

 

 

 
4- (TAUBATÉ) Qual a nomenclatura do composto? 

                             

 a) alfa naftol 
 b) beta naftol 
 c) naftaleno 
 d) fenatreno 
 e) n.d.a. 



 

5- (EFOA) De acordo com a IUPAC, qual o nome do composto da fórmula a seguir? 

  

                                 
  
     a) 5 - etil - 2 - hexanol 
     b) 3 - metil - 6 - heptanol 
     c) 2 - etil - 2 - hexano 
     d) 5 - metil - 2 - heptanol 
     e) 2 - cloro - 3 - metil hexano 
 
6- UNIBAHIA - Unidade Baiana de Ensino Pesquisa e Extensão 

 

   

 

A estrutura acima representa o desfolhante 2,4-D, utilizado na Guerra do Vietnã, um 
tipo de arma que não visa ao ser humano e, sim, à vegetação.  
As funções orgânicas representadas nessa estrutura são: 

 
a) éter, cetona e álcool; 
b) haleto orgânico, éter e ácido carboxílico; 
c) ácido carboxílico, éster e aldeído; 
d) haleto orgânico, fenol e álcool; 
e) fenol, éster e aldeído. 
 

 
7- (UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita) Por motivos 
históricos, alguns compostos orgânicos podem ter diferentes denominações aceitas 
como corretas. Alguns exemplos são o álcool etílico (C2H6O), a acetona (C3H6O) e o 
formaldeído (CH2O). Estes compostos podem também ser denominados, 
respectivamente, como: 

       a)  hidroxietano, oxipropano e oximetano; 
       b)  etanol, propanal e metanal; 
       c) etanol, propanona e metanal; 
       d) etanol, propanona e metanona; 
       e) etanal, propanal e metanona. 
 



8- (UNIFOR - Universidade de Fortaleza) O 3–metil–1,3–butanodiol, por perda 
intramolecular de duas moléculas de água para cada molécula de reagente, produz um 
hidrocarboneto: 

a) insaturado com duas duplas ligações;  

b) saturado com cinco átomos de carbono;  

c) insaturado com uma dupla ligação;  

d) saturado com quatro átomos de carbono;  

e) insaturado com uma tripla ligação. 
 

9- Qual a estrutura dá origem ao grupo funcional dos ácidos carboxílicos? 
 
a) hidroxila (OH) 
b) carboxila (COOH) 
c) carbonila  (CO) 
d) insaturação do carbono primário 
 

10- Qual a estrutura dá origem ao grupo funcional dos álcoois? 
 
a) hidroxila (OH) 
b) carboxila (COOH) 
c) carbonila  (CO) 
d) insaturação do carbono primário 
 

11- A principal característica dos compostos aromáticos é: 
 

a) apresentar cadeia saturada. 
b) presença de um heteroátomo. 
c) apresentar anel benzênico devido a presença de ligações simples e duplas. 
d) presença obrigatória de ligação tripla. 
 

12- As formigas, principalmente as cortadeiras, apresentam uma sofisticada rede 

de comunicações, dentre as quais a química, baseada na transmissão de sinais por 
meio de substâncias voláteis, chamadas feromônios, variáveis em decomposição, de 
acordo com a espécie. O feromônio de alarme é empregado, principalmente, na 
orientação de ataque ao inimigo, sendo constituído, em maior proporção, pela 4-
metil-3-heptanona, além de outros componentes secundários já identificados, tais 
como: 2-heptanona, 3-octanona, 3-octanol e 4-metil-3-heptanol. (Ciência hoje, v. 6, 
nº 35) 
Quais os grupos funcionais presentes na estrutura da 2-heptanona e do 3-octanol, 
respectivamente? 

 

13- Quais as funções orgânicas representadas pelos compostos 4-metil-3-heptanona e 4-
metil-3-heptanol, respectivamente? 



14- (FMTM / 2000) “Titã, a lua de Saturno, será o único corpo celeste do sistema 

solar, além da Terra, a possuir um oceano em sua superfície. Nesse caso, é de se 
supor que tenha também cataratas, rios e lagos formados de etano, propano e 
outras substâncias orgânicas. Ainda mais interessante, do ponto de vista dos 
cientistas, é a atmosfera do satélite, rica em hidrogênio molecular, gás carbônico, 
metano e outros hidrocarbonetos, o que faria chover gasolina.” (Revista Galileu, n° 
104, março / 2000) 
Dê as fórmulas dos hidrocarbonetos, cujos nomes foram dados no texto, e da substância 
simples mencionada. 

15- O bactericida FOMECIN A, cuja fórmula estrutural é 

 

apresenta as funções: 

  

a)    Ácido carboxílico e fenol.  
b)   Álcool, fenol e éter.  
c)    Álcool, fenol e aldeído.  
d)   Éter, álcool e aldeído.  
e)    Cetona, fenol e hidrocarboneto. 

 

16- (MED. POUSO ALEGRE) O nome sistemático de acordo com a IUPAC para a 
estrutura      

      H3C — CH2 — CH — CH — CH2 — OH é: 
                                 |          | 
                                CH3    CH3 

  

      a) 2,3 - dimetil - 1 - pentanol 
      b) 2,3 - dimetil pentanol 
      c) 2 - metil - 3 etil - 1 - butanol 
      d) 2 - metil - 3 - etil butazona 
      e) 2,3 dimetil - 3 - etil - 1 propanol 
 

17- (CESCEM) A substituição de um hidrogênio do propano por um radical isopropil 
resulta em: 

  
      a) n-hexano 
      b) 2 - metil butano 
      c) 3 - metil pentano 
      d) 2,2 - dimetil butano 
      e) 2,3 - dimetil butano ou 2 - metil pentano 
 



18- (U. F. UBERLÂNDIA) Nas correspondências entre fórmulas e respectivas 
nomenclaturas dadas a seguir: 

  
      I.   H3C — CH2 — CH2 —             n-propil 
      II.  (H3C)2CH —                             isopropil 
      III. H2C = CH — CH2 — CH3       buteno-1 
      IV. H2C = CH — CH — CH3        3 - metil buteno - 1 
                                    | 
                                   CH3 
  

      pode-se afirmar que:  
      a) somente I e II são corretas; 
      b) somente III e IV são corretas; 
      c) somente II e III são corretas; 
      d) somente I, II e III são corretas; 
      e) todas são corretas. 
 

19- (JUIZ DE FORA) O radical (H3C)3C — é: 
  
      a) butila 
      b) pentila 
      c) isobutila 
      d) sec-butila 
      e) terc-butila 
 

 

20- O etanoato de butila é o responsável pelo odor das bananas. Sabões são sais de 
sódio de ácidos carboxílicos de cadeia longa (exemplo ® C15H31COOH).  
  Dê a fórmula estrutural para o ácido carboxílico acima. 
 

 

 

 
 


