
 

 

 

 

 
 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado por e-mail ao professor deve 
ser: 

Nome – série/turma (ex.: João da Silva_2A) 
 

6. Enviar esse teste para: am.paschoa@gmail.com 
 

1) Na fabricação de tecidos de algodão, a adição de compostos do tipo N-haloamina confere a eles propriedades 

biocidas, matando até bactérias que produzem mau cheiro. O grande responsável por tal efeito é o cloro presente 

nesses compostos. 

 
A cadeia carbônica da N-haloamina acima representada pode ser classificada como: 
A) homogênea, saturada, normal 
B) heterogênea, insaturada, normal 
C) heterogênea, saturada, ramificada 
D) homogênea, insaturada, ramificada 
E) homogênea, insaturada, normal 
2) A qualidade de óleos de cozinha, compostos principalmente por moléculas de ácidos graxos, pode ser medida 

pelo índice de iodo. Quanto maior o grau de insaturação da molécula, maior o índice de iodo determinado e 

melhor a qualidade do óleo. Na figura, são apresentados alguns compostos que podem estar presentes em 

diferentes óleos de cozinha: 

 
 
Dentre os compostos apresentados, os dois que proporcionam melhor qualidade para os óleos de cozinha são os 
ácidos 
A) esteárico e oleico. 
B) linolênico e linoleico. 
C) palmítico e esteárico. 
D) palmítico e linolênico. 
E) linolênico e esteárico. 
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3) Há muitos anos, pesquisadores vêm extraindo substâncias de plantas com a finalidade de obter misturas de 
compostos conhecidos como óleos essenciais, que apresentam grande variedade de usos, particularmente na 
medicina e na indústria de perfumes. Hidrocarbonetos específicos, conhecidos como terpenos, e compostos 
contendo oxigênio, chamados de terpenoides, são os constituintes mais comuns desses óleos essenciais. O 
limoneno e o mentol são exemplos de substâncias obtidas do óleo de limão e do óleo de menta, respectivamente. 

 
a) Apresente 4 classificações para cada uma das cadeias apresentadas. 
 
Limoneno:___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Mentol: ______________________________________________________________________   
 
b) Havendo cadeias ramificadas, indique qual(is) cadeia(s) apresenta(m) ramificações e qual ou quais são as 
ramificações de cada cadeia. 
 
 


