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Exercícios de Introdução à Química Orgânica  

1) O Comitê Olímpico Internacional, durante as Olimpíadas Rio 2016, estava bastante atento aos 

casos de doping dos atletas. A nandrolona, por exemplo, é um hormônio derivado da testosterona 

muito utilizado pela indústria farmacêutica para a produção de derivados de esteroides anabólicos. 

 

Quantos carbonos terciários com hibridação sp3 possui esse hormônio na sua estrutura molecular? 

A) 0 

B) 1 

C) 2 

D) 3 

E) 4 

 

2) O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas 

responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga 

moléculas cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada. 

A fórmula que se enquadra nas características da molécula investigada é: 

A)  

B)  



C)  

D)  

E)  

3) As moléculas de nanoputians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o 

interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas 

em química orgânica. Um exemplo é o NanoKid, representado na figura: 

 

 

 

Em que parte do corpo do NanoKid existe carbono quaternário? 

A) Mãos. 

B) Cabeça. 

C) Tórax. 



D) Abdômen. 

E) Pés. 

 

4) Observe os compostos abaixo e marque a alternativa correta.  

 

 

 

A)  o composto III apresenta seis ligações sigma e duas pi; 

B)  o composto II apresenta duas ligações pi e seis ligações sigma; 

C)  o composto I apresenta dez ligações sigma e três ligações pi; 

D)  no composto I, os átomos de Carbono apresentam hibridização tipo sp2; 

E)  no composto III, os átomos de Carbono apresentam hibridização tipo sp3. 

 

 

5) O composto abaixo pertence a um grupo de compostos denominado funções nitrogenadas por 

apresentarem um átomo de nitrogênio, ao mínimo. 

 

 

 

Qual o número de ligações pi e pares de elétrons livres presentes no composto? 

 

A)  2 ligações pi (π) e 3 pares de elétrons livres. 

B)  3 ligações pi (π) e 6 pares de elétrons livres. 

C)  2 ligações pi (π) e 2 pares de elétrons livres. 

D)  5 ligações pi (π) e 3 pares de elétrons livres. 



E)  4 ligações pi (π) e 6 pares de elétrons livres. 

 

6) A testosterona é um hormônio sintetizado pelo próprio organismo. Sua estrutura é composta por 

diversos ciclos condensados e distintas funções. Observe a fórmula estrutural plana da testosterona 

a seguir: 

 

 

 

Qual a quantidade de ligações sigma e pi no composto? 

 

A) 52 ligações σ e 3 ligações π. 

B) 55 ligações σ e 2 ligações π. 

C) 48 ligações σ e 6 ligações π. 

D) 50 ligações σ e 2 ligações π. 

E) 46 ligações σ e 3 ligações π. 

 

7) "Segundo a WWF, três novos estudos científicos mostram que as mudanças biológicas nos 

sistemas hormonais e imunológicos dos ursos polares estão ligadas a poluentes tóxicos em seus 

corpos. Entre os produtos químicos mais perigosos estão os PCBs - bifenilas policloradas, substâncias 

industriais que foram banidas nos anos 80, mas que ainda são encontradas nas águas, no gelo e no 

solo do Ártico.”. 

JB online, 2004 

A figura abaixo apresenta um exemplo de bifenila policlorada. 

 



Assinale a opção que apresenta o número total de ligações sigma e pi na estrutura do composto. 

A) 22 ligações σ e 4 ligações π. 

B) 23 ligações σ e 6 ligações π. 

C) 22 ligações σ e 4 ligações π. 

D) 23 ligações σ e 4 ligações π. 

E) 22 ligações σ e 6 ligações π. 

 

8) “Gota” é uma doença caracterizada pelo excesso de ácido úrico no organismo. Normalmente, nos 
rins, o ácido úrico é filtrado e segue para a bexiga, de onde será excretado pela urina. Por uma falha 

nessa filtragem ou por um excesso de produção, os rins não conseguem expulsar parte do ácido 

úrico. Essa porção extra volta para a circulação, permanecendo no sangue. Abaixo, está 

representada a molécula do ácido úrico. 

 

Quantas ligações p (pi) e s (sigma) possui o a molécula de ácido úrico? 

A) 14 ligações σ e 4 ligações π. 

B) 14 ligações σ e 6 ligações π. 

C) 16 ligações σ e 4 ligações π. 

D) 17 ligações σ e 4 ligações π. 

E) 17 ligações σ e 6 ligações π. 

 

9) Dadas as fórmulas dos compostos: 

 

I.     III.  

 

II.    IV. 

 

 

 

 



 

01. I e II apresentam duas ligações pi ao todo. 

02. I e III apresentam 1 ligação pi ao todo. 

04. I e IV apresentam 15 ligações pi ao todo. 

08. II e IV apresentam 21 ligações pi ao todo.. 

16. II e III apresentam 4 ligações pi ao todo. 

 

A soma das alternativas corretas é: 

A)  18 

B)  9 

C)  5 

D)  24 

E)  10 

 

10) As ligações químicas nos compostos orgânicos podem ser do tipo σ ou π. A ligação σ é formada 

pela interação de dois orbitais atômicos, segundo o eixo que une os dois átomos, ao passo que na 

ligação π, a interação dos orbitais se faz segundo o plano que contém o eixo da ligação. 

 

Na estrutura representada acima, tem-se : 

 

A) 2 ligações σ e 6 ligações π. 

B) 2 ligações σ e 8 ligações π 

C) 4 ligações σ e 4 ligações  π 

D) 6 ligações σ e 2 ligações π. 

E) 8 ligações σ e 2 ligações π. 

 

11) O composto abaixo apresenta: 



 

 

A)  cadeia carbônica insaturada. 

B)  somente carbonos primários. 

C)  um carbono quaternário. 

D)  três carbonos primários e um terciário. 

E)  fórmula molecular C4H9N. 

 

12) A cadeia carbônica abaixo é classificada como:  

 

 

A)  Aberta, ramificada, insaturada, heterogênea  

B)  Alicíclica, ramificada, insaturada, heterogênea  

C)  Acíclica, ramificada, insaturada, homogênea  

D)  Alifática, linear, saturada, homogênea  

E)  Aberta, linear, saturada, heterogênea  

 

13) O gosto amargo, característico da cerveja, deve-se ao composto mirceno, proveniente das folhas 

de lúpulo, adicionado à bebida durante a sua fabricação. Observe a estrutura do mirceno abaixo. 

 

 

A fórmula estrutural do mirceno apresenta: 

A)  um carbono terciário. 

B)  cinco carbonos primários. 

C)  cadeia carbônica heterogênea. 

D)  cadeia carbônica saturada e ramificada. 



E)  cadeia carbônica acíclica e insaturada. 

 

14) Marque a alternativa correta que apresenta classificação da cadeia carbônica da essência de 

abacaxi, cuja fórmula estrutural é:  

 

 

A)  Aberta, ramificada, heterogênea e saturada  

B)  Aberta, normal, heterogênea e saturada  

C)  Aberta, normal, heterogênea e insaturada  

D)  Aberta, ramificada, homogênea e saturada  

E)  Aberta, ramificada, heterogênea e insaturada 

 

15) A cadeia carbônica abaixo é: 

 

 

A)  aberta, normal, insaturada e homogênea. 

B)  alifática, ramificada, insaturada e homogênea. 

C)  acíclica, ramificada, insaturada e heterogênea. 

D)  alifática, ramificada, saturada e homogênea. 

E)  fechada, ramificada, insaturada e homogênea 

 

16) A acrilonitrila, H2C=CHCN, matéria-prima usada na obtenção de fibras têxteis, tem cadeia 

carbônica: 

 

A)  acíclica e ramificada. 

B)  cíclica e insaturada. 

C)  cíclica e ramificada. 



D)  aberta e homogênea. 

E)  aberta e saturada. 

 

17) Os ésteres são compostos orgânicos cujas moléculas possuem o grupo acilato (um átomo de 

carbono fazendo uma ligação covalente com um oxigênio e uma simples com outro oxigênio) ligado 

a duas cadeias orgânicas. Observe a estrutura do éster abaixo. 

 

Qual a correta classificação da cadeia do éster acima? 

 

A)  Aberta, normal, saturada e heterogênea 

B)  Cíclica, normal, insaturada, homogênea e policíclica. 

C)  Alifática, ramificada, saturada e heterogênea. 

D)  Fechada, ramificada, saturada e heterogênea 

E)  Aberta, normal, insaturada e heterogênea 

 

18) Considere as seguintes substâncias e suas fórmulas estruturais:  

 

I. antídoto efetivo no envenenamento por arsênio 

 

II. gás mostarda, usado nas guerras químicas  

 

III. uma das substâncias responsáveis pelo degradável 



 

IV. uma das substâncias responsáveis pelo cheiro de alho 

 

Qual(is) pode(m) ser classificada(s) como uma cadeia alifática, normal, insaturada e heterogênea?  

 

A)  Todas 

B)  Somente I e II. 

C)  Somente I. 

D)  Somente III. 

E)  Somente IV.  

 

19) O algodão (celulose) é muito utilizado no fabrico de fibras de tecidos. Muitas fibras são coradas 

com substâncias como o índigo. A fórmula estrutural plana do índigo pode ser representada por:  

 

Sobre a estrutura do índigo, são feitas as seguintes afirmações:  

I. é um composto heterocíclico. 

II. sua fórmula molecular é C16H10O2N2. 

III. na molécula do índigo só existem carbonos secundários e terciários. 

 

São corretas as afirmações:  

A)  somente I e II.  

B)  somente II e III.  

C)  somente I e III  

D)  somente I.  



E)  I, II e III. 

 

20) A cafeína, um estimulante bastante comum no café, chá, guaraná etc., tem a seguinte fórmula 

estrutural: 

 

Qual a quantidade de ligações sigma, pi e de pares de elétrons livres no composto da cafeína. 

A)  22 ligações sigma e 3 ligações pi e 8 pares de elétrons livres. 

B)  23 ligações sigma e 5 ligações pi e 6 pares de elétrons livres. 

C)  18 ligações sigma e 4 ligações pi e 8 pares de elétrons livres. 

D)  20 ligações sigma e 3 ligações pi e 6 pares de elétrons livres. 

E)  25 ligações sigma e 4 ligações pi e 8 pares de elétrons livres. 

 

21) A "fluoxetina", presente na composição química do Prozac, apresenta a fórmula estrutural;  

 

Com relação a esse composto, é correto afirmar que apresenta:  

A)  cadeia carbônica cíclica e saturada.  

B)  cadeia carbônica aromática e homogênea.  

C)  cadeia carbônica mista e heterogênea.  

D)  somente átomos de carbonos primários e secundários.  

E)  fórmula molecular C17H16ONF.  

 

 

22) Nicotina é o nome de uma substância alcalóide básica, líquida e de cor amarela, que constitui o 

princípio ativo do tabaco. Esse composto é um dos principais causadores de câncer pulmonar 

principalmente pelo fato de provocar cancro nos pulmões. A "nicotina" pode ser representada pela 

fórmula abaixo.  



 

Pode-se dizer que a cadeia da nicotina é: 

A)  heterogênea e policíclica 

B)  mononuclear e aromática 

C)  saturada e alifática 

D)  alicíclica e ramificada 

E)  homogênea e ramificada 

 

23) O 1, 2- benzopireno, mostrado na figura adiante, agente cancerígeno encontrado na fumaça do 

cigarro é um hidrocarboneto 

 

 

A) aromático polinuclear condensado. 

B) aromático mononuclear condensado. 

C) alifático saturado. 

D) alifático insaturado. 

E) alicíclico polinuclear isolado. 

 

24) São dadas as estruturas da glicose e da frutose, dois açúcares presentes em vegetais. Quantos 

átomos de carbono quirais apresentam ambas moléculas juntas? 

 

 

A)  4 

B)  8 



C)  9 

D) 7 

E)  5 

 

25) Vinhos resinados eram produzidos desde a Antiguidade até a Idade Média. Estudos de textos 

antigos descrevem a utilização de remédios, preparados através de processo de maceração, infusão 

ou decocção em mel, leite, óleo, água e bebidas alcoólicas, sendo as mais comuns vinho e cerveja. 

Pela análise química de resíduos de jarros de vinho, recentes estudos sugerem a presença de ervas 

em “prescrições médicas”. Essas conclusões se baseiam nas substâncias já identificadas, como as 
mostradas abaixo, e nos estudos de textos antigos. Abaixo se encontra a estruura de uma dessas 

substâncias 

 

Segundo as estruturas apresentadas, conclui-se que: 

A)  O ácido tartárico apresenta fórmula molecular C4H4O6. 

B)  A estrutura apresenta 2 carbonos quirais distintos. 

C) A estrutura apresenta 2 carbonos quirais iguais. 

D)  O ácido acima possui cadeia condensada CO2HCOHCOOH. 

E) O ácido tartárico é considerado um acido forte. 

 

26) Um hidrocarboneto possui, em sua estrutura, uma cadeia principal de quatro carbonos e em 

seus segundo e terceiro carbonos, um hidrogênio de cada foi substituído por um CH3. Quantos 

átomos de carbonos primários há na cadeia desse composto? 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 

 

27) A tirosina, aminoácido sintetizado nos animais a partir da fenilamina, apresenta a seguinte 

estrutura: 



 

Com relação à classificação dos átomos de carbono na estrutura da tirosina, assinale a alternativa 

que contém a quantidade correta de átomos de carbono primários, secundários, terciários e 

quaternários, nessa ordem. 

A) 1, 7, 1, 0. 

B) 3, 5, 0, 1. 

C) 2, 5, 2, 0. 

D) 1, 6, 2, 0. 

E) 4, 0, 1, 2. 

 

28) Observando a benzilmetilcetona, que apresenta a fórmula estrutural abaixo, pode-se afirmar 

que ela contém: 

 

A) 6 carbonos secundários. 

B) apenas cadeia aberta. 

C) 1 carbono terciário. 

D) 6 carbonos saturados. 

E) 9 carbonos insaturados. 

 

29) A umbeliferona é obtida da destilação de resinas vegetais (umbellifera e é usada em cremes e 

loções para bronzear. 

 

Classifique os carbonos indicados acima quanto ao número de carbonos ligantes.  

A) 1 = primário; 2 = secundário; 3 = terciário. 

B) 1 = secundário; 2 = secundário; 3 = terciário. 

C) 1 = secundário; 2 = secundário; 3 = secundário. 

D) 1 = terciário; 2 = terciário; 3= secundário. 



E) 1 = terciário; 2 = secundário; 3= secundário. 

 

30) Abaixo está descrita a fórmula condensada do 4,4-dietil-5-metildecano. Após escrever sua 

fórmula estrutural plana, identifique e indique o número de carbonos primários, secundários, 

terciários, e quaternários do composto. 

 

CH3(CH2)2C(CH2CH3)2CH(CH3)(CH2)4CH3 

 

A) 5 carbonos primários, 7 carbonos secundários, 1 carbono terciário e 1 carbono quaternário. 

B) 5 carbonos primários, 8 carbonos secundários, 1 carbono terciário e 1 carbono quaternário. 

C) 4 carbonos primários, 8 carbonos secundários, 2 carbonos terciários e 1 carbono quaternário. 

D) 6 carbonos primários, 7 carbonos secundários, nenhum carbono terciário e 1 carbono 

quaternário. 

E) 5 carbonos primários, 6 carbonos secundários, 1 carbono terciário e 2 carbonos quaternários. 

 

31) O composto de fórmula: 

 

CH3 - C(CH3)2 - CH = CCH3 - CHOH - CHCH3 - NH - CH(CH3) - CH3, 

 

apresenta quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários respectivamente? 

A)  5, 5, 2 e 1. 

B)  5, 4, 3 e 1. 

C)  7, 4, 1 e 1. 

D)  6, 4, 1 e 2. 

E)  6, 5, 0 e 2. 

 

32) Os detergentes biodegradáveis se diferenciam dos detergentes não biodegradáveis pela 

natureza da cadeia hidrocarbônica R presente. Em ambos os produtos, o tamanho médio da cadeia é 

de 12 átomos de carbono, porém, enquanto os detergentes biodegradáveis possuem cadeia linear, 

os detergentes não biodegradáveis apresentam cadeias ramificadas. 



 

Assinale a opção que apresenta o número correto de carbonos primários na estrutura acima.  

A) 0. 

B) 1. 

C) 2. 

D) 3. 

E) 6. 

 

33) O composto orgânico, de fórmula plana, possui: 

 

A) 5 carbonos primários, 3 carbonos secundários, 1 carbono terciário e 2 carbonos quaternários. 

B) 3 carbonos primários, 3 carbonos secundários, 1 carbono terciário e 1 carbono quaternário. 

C) 5 carbonos primários, 1 carbono secundário, 1 carbono terciário e 1 carbono quaternário. 

D) 4 carbonos primários, 1 carbono secundário, 2 carbonos terciários e 1 carbono quaternário. 

E) 5 carbonos primários, 2 carbonos secundários, 2 carbono terciário e nenhum carbono 

quaternário. 

 

34) A combustão espontânea ou muito rápida, chamada detonação, reduz a eficiência e aumenta o 

desgaste do motor. Ao isooctano é atribuído um índice de octana 100 por causa da sua baixa 

tendência a detonar. O isooctano apresenta em sua fórmula estrutural: 

 

 

A) um carbono quaternário e cinco carbonos primários. 

B) um carbono terciário e dois carbonos secundários. 



C) um carbono secundário e dois carbonos terciários. 

D) três carbonos terciários e quatro carbonos quaternários. 

E) quatro carbonos primários e um carbono secundário. 

 

35) Nossos corpos podem sintetizar onze aminoácidos em quantidades suficientes para nossas 

necessidades. Não podemos, porém, produzir as proteínas para a vida a não ser ingerindo os outros 

nove, conhecidos como aminoácidos essenciais. 

De acordo com seus conhecimentos sobre classificação de cadeias orgânicas, assinale a alternativa 

que indica a classificação correta da cadeia do aminoácido essencial fenilalanina, mostrada na figura 

abaixo. 

 

 

A)  Fechada, Alicíclica, Ramificada, Homogênea, Mononuclear 

B)  Mista, Insaturada, Ramificada, Homogênea, Mononuclear 

C)  Aberta, Insaturada, Ramificada, Homogênea 

D)  Mista, Insaturada, Ramificada, Heterogênea, Mononuclear 

E)  Fechada, Saturada, Ramificada, Homogênea, Mononuclear 

 

36) A megafona (estrutura abaixo) é um composto natural que possui atividade antiumoral. Ela é 

encontrada nas raízes de louro rosa ou Aniba Rnegaphylla Mez à qual deve seu nome. Considerando-

se a estrutura da megafona e as afirmativas seguintes, assinale a opção que contém apenas as 

corretas. 

 

I. O composto pode ser considerado policíclico;  

II. A megafona possui, pelo menos, um anel aromático;  



III. A megafona é uma cadeia homogênea;  

IV. A estrutura da megafona apresenta cadeia normal. 

 

A)  I e II  

B)  II e IV  

C)  I e III  

D)  III e IV  

E)  I e IV  

 

37) Fluorquinolonas constituem uma classe de antibióticos capazes de combater diferentes tipos de 

bactérias. A norfloxacina, a esparfloxacina e a levofloxacina são alguns dos membros da família das 

fluorquinolonas. 

 

Um estudante classificou as cadeias destas fluorquinolonas e obteve os seguintes resultados, 

respectivamente: 

I  Fechada, Insaturada, Ramificada, Heterogênea e Policíclica 

II  Fechada, Insaturada, Normal, Heterogênea e Policíclica 

III  Fechada, Insaturada, Normal, Homogênea e Policíclica 

Considerando as três classificações acima, considere a alternativa que apresenta os resultados 

corretos: 

A)  Nenhuma das opções 

B)  Apenas II 

C)  Apenas I e II 

D)  Apenas I 

E)  Apenas II e III 

 

38) Analise a fórmula estrutural da aureomicina, substância produzida por um fungo e usada como 

antibiótico no tratamento de diversas infecções:  



 

Analise a cadeia representada e indique a alternativa com sua correta classificação de cadeia 

A)  Fechada, Insaturada, Ramificada, Heterogênea e Policíclica condensada. 

B)  Aberta, Insaturada, Normal e Homogênea. 

C)  Fechada, Insaturada, Normal, Homogênea e Policíclica condensada 

D)  Fechada, Saturada, Ramificada, Homogênea e Policíclica isolada. 

E)  Aberta, Saturada, Ramificada, Heterogênea e Mononuclear. 

 

39) A queima do carvão mineral, para gerar energia, lança no ar partículas sólidas e gases poluentes. 

Estes gases atuam no processo do efeito estufa e do aquecimento global. Portanto, o carvão mineral 

não é uma fonte de energia limpa e deveria ser evitada pelo ser humano. Porém, em função de 

questões econômicas (em algumas regiões do mundo é uma fonte barat, ainda é muito utilizado 

para gerar energia elétrica em usinas termoelétricas. 

 (Fonte: <http://www.suapesquisa.com/o_que_e/carvao_mineral.htm>. Acesso em 31/12/2013 às 

13h30min). 

 

Além do gás carbônico, a queima do carvão mineral lança no ar também o gás metano e outras 

substâncias tóxicas. A fumaça liberada na queima de carvão contém muitas substâncias 

cancerígenas, dentre elas os benzopirenos, como, por exemplo, a estrutura 

 

Sua cadeia carbônica corresponde a um: 

A)  hidrocarboneto, insaturado, aromático com núcleos condensados. 



B)  hidrocarboneto, insaturado, alicíclico. 

C)  hidrocarboneto, saturado, aromático com núcleos isolados. 

D)  hidrocarboneto, insaturado, aromático com quatro núcleos isolados. 

E)  alqueno, insaturado, alicíclico. 

 

40) Em compostos orgânicos as cadeias aromáticas podem ser classificadas de acordo com o número 

de anéis aromáticos. Sendo assim o composto a seguir pode ser classificado como:  

 

 

A) mononuclear 

B) polinucleares isolados 

C) polinucleares deslocados 

D) mononucleares isolados 

E) polinuclear condensado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GABARITO 
1) Resposta: E 

Gabarito Comentado: 

 

Carbono terciário é aquele ligado a 3 outros átomos de carbono e, nesse caso, esse carbono deve 

possuir hibridização do tipo sp3  ou seja, deve possuir apenas ligações simples 

 

2) Resposta: B 

Gabarito Comentado: 

Cadeia carbônica insaturada (apresenta ligação ?), heterogênea (apresenta heteroátomo) e 

ramificada (apresenta carbono terciário). 

 

3) Resposta: A 

Gabarito Comentado: 

Carbono quaternário é aquele que se liga a quatro outros átomos de carbono, isto ocorre nas mãos 

do nanokid. 

 

4) Resposta: A 

Gabarito Comentado: 

O composto apresenta um total de 6 ligações em sua estrutura, sendo que 2 delas são ligações 

covalentes duplas. Sendo assim, tem-se 6 ligações sigmas e 2 ligações pi. 

 

5) Resposta: A 

Gabarito Comentado: 



Um dos carbonos do composto faz uma ligação covalente tripla com um átomo de nitrogênio. Além 

dessa, não há outras ligações duplas ou triplas. Então, tem-se 2 ligações pi. O átomo de nitrogênio, 

como percebe-se na figura, apresenta dois elétrons livre e os dois oxigênio, 4 elétrons livres juntos. 

 

6) Resposta: D 

Gabarito Comentado: 

O composto apresenta um total de 50 ligações em sua estrutura, sendo que 2 delas são ligações 

covalentes duplas. Sendo assim, tem-se 50 ligações sigmas e 2 ligações pi. 

 

7) Resposta: B 

Gabarito Comentado: 

O composto apresenta um total de 23 ligações em sua estrutura – 13 entre carbono, 5 entre 

carbonos e hidrogênios e 5 entre carbonos e cloros - sendo que 6 delas são ligações covalentes 

duplas presentes nos ciclos aromáticos. Sendo assim, tem-se 23 ligações sigmas e 6 ligações pi. 

 

8) Resposta: D 

Gabarito Comentado: 

O composto apresenta um total de 17 ligações em sua estrutura, sendo que 4 delas são ligações 

covalentes duplas. Sendo assim, tem-se 17 ligações sigmas e 4 ligações pi. 

 

 

9) Resposta: A 

Gabarito Comentado: 

Os compostos I apresenta carbonos que fazem apenas ligações simples em sua estrutura, enquanto 

o composto III apresenta uma ligação dulpa e, assim, uma pi. Os compostos II e III apresentam, 

juntos, quatro ligações covalentes dupla em sua estrutura e, assim, quatro ligações pi. 

 

10) Resposta: E 

Gabarito Comentado: 

Da esquerda para a direita, primeiro carbono faz duas ligações covalentes simples com dois 

hidrogênios, o que nos dá duas ligações sigma. Também faz uma ligação covalente dupla com um 

carbono, sendo uma delas sigma e a outra pi. O segundo carbono, faz mais duas ligações covalentes 

simples, ou seja,, duas sigmas. Uma é feita com um terceiro carbono e outra, com um hidrogênio. O 

terceiro faz, além dessa, uma dupla com um oxigênio, sendo uma pi e outra sigma, uma simples com 

um oxigênio que faz outra simples com um hidrogênio, esta sendo sigma. 

 



11) Resposta: D 

Gabarito Comentado: 

O composto apresenta três carbonos em extremidades da cadeia, por isso, todos primários. Um 

carbono está ligado a esses três, por isso é considerado terciário. 

 

12) Resposta: C 

Gabarito Comentado: 

A cadeia é aberta, alifática ou acíclica já que seu primeiro carbono não está ligado ao último, não 

formando um ciclo. Como possui um carbono terciário, o terceiro da direita para a esquerda, pode-

se dizer que a mesma é ramificada. O segundo carbono da esquerda para a direita apresenta um 

ligação dupla com o seu seguinte, por isso a cadeia é insaturada. Apesar de apresentar um átomo de 

oxigênio ligado a um carbono, não existem heteroátomos, por isso a cadeia é homogênea. 

 

13) Resposta: E 

Gabarito Comentado: 

A cadeia é aberta, alifática ou acíclica já que seu primeiro carbono não está ligado ao último, não 

formando um ciclo. Por possuir uma ligação dupla, é insaturada. 

 

14) Resposta: B 

Gabarito Comentado: 

A cadeia é aberta, alifática ou acíclica já que seu primeiro carbono não está ligado ao último, não 

formando um ciclo. Como não possui um carbono terciário ou quaternário, pode-se dizer que a 

mesma é normal. Apesar de um carbono fazer uma ligação dupla com um oxigênio, a cadeia é 

saturada já que não existe ligação dupla ou tripla entre carbonos. Como apresenta um átomo de 

oxigênio entre dois carbonos, a cadeia é heterogênea. 

 

15) Resposta: B 

Gabarito Comentado: 

A cadeia é aberta, alifática ou acíclica já que seu primeiro carbono não está ligado ao último, não 

formando um ciclo. Como possui um carbono terciário, o terceiro da esquerda para a direita, pode-

se dizer que a mesma é ramificada. Por possuir uma ligação dupla é insaturada. Apesar de possuir 

um átomo diferente de carbono e hidrogênio, um oxigênio, o mesmo não se encontra ligado entre 

carbonos, por isso não é um heteroátomo e a cadeia, homogênea. 

 

16) Resposta: D 

Gabarito Comentado: 



A cadeia é aberta ou acíclica já que seu primeiro carbono não está ligado ao último, não formando 

um ciclo. Apesar de possuir um átomo diferente de carbono e hidrogênio, o mesmo não se encontra 

ligado entre carbonos, por isso não é um heteroátomo e a cadeia, homogênea. 

17) Resposta: C 

Gabarito Comentado: 

A cadeia é aberta, alifática ou acíclica já que seu primeiro carbono não está ligado ao último, não 

formando um ciclo. Como possui um carbono terciário, o segundo da direita para a esquerda, pode-

se dizer que a mesma é ramificada. Apesar de um carbono fazer uma ligação dupla com um oxigênio, 

a cadeia é saturada já que não existe ligação dupla ou tripla entre carbonos. Como apresenta um 

átomo de oxigênio entre dois carbonos, a cadeia é heterogênea 

 

18) Resposta: D 

Gabarito Comentado: 

"cadeia alifática, normal, insaturada e heterogênea" 

Para ser heterogênea precisamos de um átomo diferente do carbono entre 2 carbonos, temos o 

enxofre nos compostos II e III. 

Para ser insaturada precisamos de pelo menos uma ligação dupla entre carbonos, nos dando apenas 

o composto III. 

O composto III se confirma pois não possui ciclos (alifátic e não possui ramificações (normal) 

 

19) Resposta: E 

Gabarito Comentado: 

Como o composto apresenta um ciclo contendo um nitrogênio entre seus carbonos, a cadeia é 

classificada como cíclica heterogênea ou heterocíclica. O composto apresenta, em sua estrutura, 16 

carbonos, 10 hidrogênios, 2 oxigênios e 2 nitrogênio. Portanto, sua fórmula molecular é 

C16H10O2N2. A molécula não apresenta carbonos quaternários, nem primários.  

 

20) Resposta: E 

Gabarito Comentado: 

O composto apresenta um total de 25 ligações em sua estrutura, sendo que 4 delas são ligações 

covalentes duplas. Sendo assim, tem-se 25 ligações sigmas e 4 ligações pi. Além disso, cada átomo 

de oxigênio possui 6 elétrons de valência, entretanto, utilizam apenas 2 elétrons em ligações para se 

estabilizarem, sobrando 4. Como são 2 átomos de oxigênio, temos 4 pares de elétrons livres em 

átomos de oxigênio. Cada átomo de nitrogênio possui 5 elétrons de valência, entretanto, utilizam 

apenas 3 elétrons em ligações para se estabilizarem, sobrando 2. Como são 4 átomos de oxigênio, 

temos 4 pares de elétrons livres em átomos de nitrogênio. 

 



21) Resposta: C 

Gabarito Comentado: 

A estrutura apresenta duas cadeias interligadas. Uma aberta e outra fechada. Dessa maneira fica 

impossível classificar a estrutura como alifática ou cíclica, então é classificada como mista. Como 

estão interligadas por um nitrogênio, este mesmo é tido como um heteroátomo e, assim, a cadeia 

como heterogênea. 

 

22) Resposta: A 

Gabarito Comentado: 

A cadeia apresenta átomos diferentes de carbono e hidrogênio entre carbonos. Nesse caso, o 

nitrogênio. Além disso, apresenta dois ciclos ligados entre si. 

 

23) Resposta: A 

Gabarito Comentado: 

A cadeia apresenta 5 ciclos aromáticos e todos eles compartilham, com um outro pelo menos, dois 

carbonos em sua estrutura. Isso torna a cadeia polinuclear condensada. 

 

24) Resposta: D 

Gabarito Comentado: 

As duas substâncias juntas  possuem 7 carbonos quirais, pois são as que possuem carbono com 4 

ligantes diferentes 

25) Resposta: B 

Gabarito Comentado: 

Os dois carbonos que estão ligados a hidroxila são quirais,pois possuem 4 ligantes diferentes 

 

26) Resposta: D 

Gabarito Comentado: 

A cadeia principal é um alcano com 4 carbonos, logo é um butano. Sendo que esse butano possui 

duas ramificações: dois radicais metilas nos carbonos 2 e 3. Logo, o composto mencionado é o 2,3–
dimetilbutano. Tal composto apresenta quatro carbonos primários (dois são a extremidade da 

cadeia e outros dois as ramificações). 

 

27) Resposta: A 

Gabarito Comentado: 



 

 

 

São 7 carbonos secundários (5 no anel aromático, 1 que está ligado ao anel aromático e 1 que está 

ligado à amina, 1 primário (na carboxila) e 1 terciário. 

 

28) Resposta: C 

Gabarito Comentado: 

O composto possui 7 carbonos secundários, 1 terciário e 1 primário. Além disso, tem 7 carbonos 

insaturados e 2 saturados. O composto apresenta parte da cadeia aberta e parte fechada (anel 

aromátic, caracterizando uma cadeia mista. 

 

29) Resposta: C 

Gabarito Comentado: 

Os carbonos 1,2 e 3 são classificados, quanto ao número de carbonos ligantes, como secundários 

pelo fato de tanto 1, quanto 2, como 3 estarem ligados a dois carbonos cada. O fato de 1 e 2 

estarem ligados a um oxigênio não influencia na classificação quanto a carbonos ligantes. 

 

30) Resposta: B 

Gabarito Comentado: 

P = primário, S = Secundário, T = Terciário, Q = quaternário. 

 

Logo, 5 são primários, 8 são secundários, 1 é terciário e 1 é quarternário. 

 

31) Resposta: C 

Gabarito Comentado: 

P = Primário; S = Secundário; T = Terciário; Q = Quaternário. 



CH3 C(CH3)2 CH=C(CH3)CHOH CH(CH3)NH CH(CH3) CH3 

l       l   l l       l      l   l      l           l     l              l     l        l 

P     Q PP      S     T  P     S         S     P            S    P       P 

32) Resposta: A 

Gabarito Comentado: 

O composto não apresenta carbonos primários. Como R indica uma cadeia carbônica qualquer, a 

estrutura não apresenta carbonos primário a não ser que exista em R, o que é um incógnita. 

 

33) Resposta: C 

Gabarito Comentado: 

O composto possui 8 carbonos. Os carbonos dos 5 radicais metilas são primários. Entre os outros 3, 

um é secundário, um é terciário e um é quaternário. 

 

34) Resposta: A 

Gabarito Comentado: 

São 8 carbonos ao todo. Os cincos carbonos dos radicais metilas são primários. Entre os outros três, 

existem um secundário, um terciário e um quaternário. 

 

35) Resposta: C 

Gabarito Comentado: 

A cadeia possui uma parte fechada e outra aberta, ambas significativas, entretanto os grupos 

funcionais encontram-se na cadeia aberta. Por isso não é mista. Como possui insaturações no ciclo 

aromático, a consideramos insaturada. Possui carbono terciário, não apresenta heteroátomos, nem 

mais de um ciclo. Sendo assim, ela é classificada como Aberta, Insaturada, Ramificada e Homogênea. 

 

36) Resposta: A 

Gabarito Comentado: 

A cadeia fechada apresenta dois ciclos interligados por uma cadeia aberta e um anel aromático (ciclo 

com seis carbonos e três ligações duplas alternadas). 

 

37) Resposta: D 

Gabarito Comentado: 

No caso, todas as cadeias são fechadas, entretanto apresentam tanto cadeias alicíclicas como 

aromáticas em sua composição. Por isso, nenhuma pode ser classificada como alicíclica ou 



aromática. Sendo assim, classificam-se como insaturadas, policíclicas pela presença de mais de uma 

ciclo em suas composições. Entretanto, todas possuem heteroátomos, mas o estudante 

desconsiderou isso na classificação do composto III, o que nos faz desconsiderar esta última. Além 

disso, todas são ramificadas, o que pode ser percebido com a presença de um carbono terciário em 

todos os três ciclos. Entretanto, o estudante desconsiderou isso quando nas classificações II e III. 

Sendo assim, todas possuem a classificação da cadeia I: Fechada, Insaturada, Ramificada, 

Heterogênea e Policíclica. 

 

38) Resposta: A 

Gabarito Comentado: 

O composto representado apresenta uma extensa cadeia fechada. Como todos os ciclos estão 

unidos por pelo menos dois carbonos cada, considera-se que a cadeia é polinuclear condensada. Ela 

apresenta carbonos terciários, por isso é considerada ramificada. No primeiro ciclo da esquerda para 

a direita, um carbono está ligado a um nitrogênio que se liga a outros dois carbonos. Ou seja, 

apresenta um heteroátomo. Além disso, o ciclo aromático apresenta insaturações. Sendo assim, a 

cadeia apresenta a seguinte classificação: Fechada, insaturada, ramificada, homogênea e policíclica 

condensada. 

 

39) Resposta: A 

Gabarito Comentado: 

A cadeia em questão apresenta apenas carbono e hidrogênio, logo, é um hidrocarboneto; apresenta 

ligações duplas, logo, é insaturado;apresenta anéis aromáticos, logo é um hidrocarboneto 

aromático; como os anéis encontram-se juntos, diz-se que seus núcleos são condensados. 

 

40) Resposta: B 

Gabarito Comentado: 

As cadeias aromáticas podem ser classificadas de acordo com o número de anéis aromáticos: 

-mononuclear: quando possui apenas um núcleo (anel aromático) 

 

 

-polinuclear: quando possui vários anéis aromáticos. 



 

 

Os aromáticos polinucleares podem ser classificados em: 

- polinucleares isolados: quando os anéis não possuem átomo de carbono em comum. 

  
 

- polinuclear condensado: quando os anéis possuem átomos de carbono em comum. 

 

 

 

 

 

 


