
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

ORGÂNICA 1 

 

QUESTÃO 1 
O texto a seguir serve de suporte à questão.  

 

Cientistas descobriram que o maior índice pluviométrico observado nas regiões onde existem florestas deve-se ao isopreno 

(nome usual), composto químico de fórmula molecular C5H8 e fórmula estrutural representada a seguir. Produzida pelos 

seres vivos, inclusive pelas plantas, essa substância, por meio de pontes de hidrogênio, agrega moléculas de água presentes 

na atmosfera, originando a precipitação de chuva. 

 

 

 
 

Sobre o composto orgânico isopreno, identifique as afirmativas corretas:  

 

I. É classificado como hidrocarboneto. 

II. É denominado oficialmente de 2-metil-1,3-butadieno. 

III. É um composto saturado. 

IV. É um composto aromático. 

V. Possui fórmula geral idêntica à dos alcinos. 

 

Gabarito: 
I, II, V 

 

Afirmativa I: correta; o composto é formado apenas pelos elementos carbono e hidrogênio. 

Afirmativa III: incorreta; trata-se de um composto insaturado, devido à presença de uma dupla ligação. 

Afirmativa IV: incorreta; o composto é alifático. 

Afirmativa V: correta; alcinos e alcadienos apresentam fórmula geral do tipo CnH2n-2. 
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QUESTÃO 2 

 
 

O eugenol, estrutura química representada na figura acima, é uma substância encontrada no cravo-da-índia. Apresenta odor 

característico e é utilizado em consultórios dentários como anestésico local antes da aplicação de anestesia. 

  

 
(Química Nova, vol. 32, n.º 5, 1338-1341, 2009) 

  

O processo de obtenção do eugenol no laboratório químico é relativamente simples, conforme indicado no aparato 

experimental representado na figura. 

  

O número de átomos de carbono terciário na molécula de eugenol e o nome do processo de obtenção representado na figura 

são, respectivamente, 

  

A) 1 e adsorção. 

B) 1 e destilação. 

C) 3 e adsorção. 

D) 3 e cromatografia. 

E) 3 e destilação. 

 

Gabarito: 
B 

Resolução: 
O processo descrito é uma destilação, na qual há vaporização e posterior condensação. 

O carbono terciário está destacado. 

 

 

 

 



 
 

 

 

QUESTÃO 3 
Uma das substâncias contidas nas bebidas alcoólicas é o etanol. Quando o etanol é carregado pelo sangue e chega ao 

cérebro, ele estimula os neurônios a liberarem uma quantidade extra de serotonina, que deixa a pessoa desinibida e 

eufórica. 

 

 
 

De acordo com sua estrutura, mostrada na figura, a serotonina possui ligações sigma (σ) e pi (π), cujas quantidades são, 

respectivamente: 

 

A) 26 e 4 

B) 18 e 8 

C) 22 e 4 

D) 18 e 4 

 

Gabarito: 
A 

Resolução: 
 Cada ligação simples é uma ligação sigma, e cada ligação dupla contém uma ligação sigma e uma ligação pi. A molécula 

de serotonina apresenta, portanto, 26 ligações sigma e 4 ligações pi. 

 

QUESTÃO 4 
Leia o texto a seguir. 

 

Verão e dengue andam juntos 

 

Uma cientista paulista, a bióloga Alessandra Laranja, do Instituto de Biociências da UNESP (campus de São José do Rio 

Preto), durante a pesquisa da sua dissertação de mestrado, descobriu que a borra de café produz um efeito, que bloqueia a 

postura e o desenvolvimento dos ovos do Aedes aegypti. Os especialistas em saúde pública, entre eles, médicos sanitaristas, 

estão saudando a descoberta de Alessandra, uma vez que, além da ameaça da Dengue tipo 3, possível de acontecer devido 

às fortes chuvas do verão, surge outra ameaça, proveniente do exterior: a da Dengue tipo 4. (Internet – anônimo) 

 



 
 

 

 

Observando a estrutura plana da cafeína, identificamos: 

I. grupos funcionais amida e amina. 

II. 4 ligações  e 24 ligações  . 

III. cadeia heterogênea insaturada. 

IV. a presença de 9 átomos de hidrogênio. 

 

Estão corretas: 

 

A) I, II, III e IV. 

B) I, II e III, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) I, III e IV, apenas. 

 

Gabarito: 
A 

Resolução: 

Cada ligação simples é classificada como ligação sigma; cada ligação dupla é composta de uma ligação sigma e 

uma ligação pi. Assim, a estrutura apresenta 4 ligações pi e 24 ligações sigma. A cadeia é heterogênea (devido a 

presença de átomos de nitrogênio como heteroátomos) e insaturada (devido à presença de ligações duplas). E a 

fórmula do composto é C8H9O2N4. 

 

 

QUESTÃO 5 
Produtos agrícolas são muito importantes em uma dieta alimentar. O tomate, por exemplo, é fonte de vitaminas e contém 

licopeno – de ação antioxidante –, cuja estrutura é: 

  

  

  

A) Apresente quatro classificações da cadeia carbônica do licopeno. 

  

B) Qual o tipo de hibridização dos carbonos (a e b) indicados na figura? Justifique sua resposta baseando-se no número e 

no tipo de ligações formadas nesses carbonos. 

 

Gabarito: 

(Resolução oficial.) 

 (A) Cadeia aberta, alifática ou acíclica; ramificada; insaturada e homogênea. 

(B) Ca possui hibridização sp
3
 porque apresenta 4 ligações sigmas (ou 4 ligações simples). Cb possui hibridização 

sp
2
 porque apresenta 3 ligações sigmas (ou 3 ligações simples) e 1 ligação pi (ou 1 ligação dupla). 

 

 
 



 
 

 

QUESTÃO 6 
A quercetina, cuja estrutura química está representada a seguir, está associada com processos de inibição  de inflamação 

óssea. Com relação à sua fórmula estrutural bem como a de seu análogo estrutural A, responda aos itens a seguir.  

 

 
 

A) Represente a fórmula molecular da quercetina. 

B) Classifique todos os carbonos numerados como primário, secundário, terciário ou quaternário. 

C) Informe a hibridização dos átomos de carbono numerados na estrutura. 

 

Gabarito: 
(Resolução oficial) 

 

a) C15H10O7  

b)  

C1 C2 C3 C4 C5 

secundário secundário secundário quaternário primário 

 

c) 

  

 

 

QUESTÃO 7 
O composto a seguir, representado por sua estrutura química, é um metabólito importante de espécies de Leishmania. 

 

 

C1 C2 C3 C5 

sp
2
 sp

2
 sp

3
 sp 



 
 

 

 

As seguintes afirmações são feitas a respeito desse composto: 

 

I. sua massa molar é igual a 291 g·mol
–1

. 

II. o carbono diretamente ligado à função orgânica amina é classificado como secundário. 

III. todos os átomos de carbonos externos aos 2 ciclos possuem hibridização sp
3
. 

IV. sua estrutura química apresenta apenas um átomo de carbono quaternário. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

A) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 

B) Apenas as afirmações II e IV são verdadeiras. 

C) Apenas as afirmações I, III e IV são verdadeiras. 

D) Apenas as afirmações II, III e IV são verdadeiras. 

E) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 

 

Gabarito: 
A 

Resolução: 
Sobre o composto representado, temos:  

I. Correta. Sua massa molar é igual a: 

M(C15H17O5N) = (15 · 12) + (14 · 1) + (5 · 16) + 14 = 291 g.mol
–1

 

II. Correta. O átomo de carbono diretamente ligado à função orgânica amina é classificado como secundário, pois 

está diretamente ligado a 2 outros átomos de carbono. 

III. Incorreta. O átomo de carbono do grupo carboxilato, que une os 2 ciclos, possui hibridização sp
2
. 

IV. Incorreta. Sua estrutura química não apresenta átomo de carbono quaternário. 
 

 

 

QUESTÃO 8 
As fórmulas de linhas na química orgânica são muitas vezes empregadas na tentativa de simplificar a notação de 

substâncias. Dessa maneira, as fórmulas de linhas para o butano e o metil-butano são representadas, respectivamente, por  

 

 
 

Considere a substância representada pela estrutura a seguir 

 

 
 

A partir dessas informações, responda aos itens a seguir.  



 
 

 

 

A) Qual a fórmula molecular dessa substância?  

B) Quantos substituintes estão ligados na cadeia principal? 

 

Gabarito: 
(Resolução oficial) 

 

a) A fórmula molecular tem 8 carbonos e é saturada, portanto C10H22. 

b) São dois grupos metila ligados na cadeia principal. 

 

 

Questão 9 
A seguir está representada a estrutura do metacrilato de metila. 

 
Essa substância possui fórmula molecular 

 

A) C4H6O2 e 2 ligações pi. 

B) C4H6O2 e 4 ligações pi. 

C) C5H8O2 e 4 ligações pi. 

D) C5H8O2 e 10 ligações sigma. 

E) C5H8O2 e 14 ligações sigma. 

 

Gabarito: 
E 

Resolução: 
(Resolução oficial) 

 

a) Inorreta. Na estrutura, existem oito átomos de hidrogênio e cinco átomos de carbono. 

b) Incorreta. Na estrutura, existem oito átomos de hidrogênio, cinco átomos de carbono e 2 ligações pi. 

c) Incorreta. Na estrutura, existem somente 2 ligações pi. 

d) Incorreta. Na estrutura, existem 14 ligações sigma. 

e) Correta. Na estrutura, existem cinco átomos de carbono, oito átomos de hidrogênio e dois átomos de oxigênio. Cada 

ligação simples representa uma ligação sigma. Na representação da dupla ligação, a primeira é sempre sigma e a segunda, 

pi.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

QUESTÃO 10 
A seguir está representada a estrutura do ácido fumárico. 

 

 
 

A respeito desse ácido, é correto afirmar que ele possui 

 

A) somente átomos de carbono secundários e cadeia carbônica normal. 

B) átomos de carbono primários e secundários, e cadeia carbônica ramificada. 

C) átomos de carbono primários e secundários, e cadeia carbônica insaturada. 

D) átomos de carbono primários e terciários, e cadeia carbônica saturada. 

E) átomos de carbono primários e terciários, e cadeia carbônica ramificada. 

 

Gabarito: 
C 

Resolução: 
(Resolução oficial) 

 

Carbono primário é aquele que está ligado a somente um átomo de carbono. 

Carbono secundário é aquele que está ligado a dois átomos de carbono. 

Carbono terciário é aquele que está ligado a três átomos de carbono. 

Carbono quaternário é aquele que está ligado a quatro átomos de carbono. 

Cadeia carbônica, diz respeito à sequência de átomos de carbono. 

 

 
 

A) Incorreta. Na estrutura do ácido fumárico, existem também átomos de carbono secundários. 

B) Incorreta. Na estrutura do ácido fumárico, a cadeia carbônica é normal e não ramificada. Para que uma cadeia seja 

classificada como ramificada, deve haver pelo menos um átomo de carbono terciário ou quaternário. 

C) Correta. Na estrutura do ácido fumárico, há átomos de carbono primários e secundários e no meio da cadeia carbônica 

há uma insaturação (dupla ligação). 

D) Incorreta. Na estrutura do ácido fumárico, não há átomos de carbono terciários, e a cadeia carbônica não é saturada, é 

insaturada. 

E) Incorreta. Na estrutura do ácido fumárico, não há átomos de carbono terciários, e a cadeia carbônica não é ramificada, é 

normal 

 

 

 


