
 
 

 
 

 

 

ORGÂNICA 2 

 

QUESTÃO 1 

Segundo as regras da IUPAC, a nomenclatura do composto representado é 

 

 
 

A) 2-etil-hex-1-ano 

B) 3-metil-heptano 

C) 2-etil-hept-1-eno 

D) 3-metil-hept-1-eno 

E) 3-etil-hept-1-eno 

 

Gabarito: 

E 

Resolução: 

(Resolução oficial) 

 

A cadeia principal é a mais longa que contém a ligação dupla. A numeração deve ser feita a partir da extremidade mais 

próxima da ligação dupla.  

 

 
a) Incorreta. A ramificação etil está no carbono 3 e não no carbono 2. A cadeia principal tem sete átomos de carbono e não 

seis, e o hidrocarboneto é um alceno e não um alcano. 

b) Incorreta. A cadeia principal possui ligação dupla (alceno). 

c) Incorreta. A ramificação etil está no carbono 3 e não no carbono 2. 

d) Incorreta. O radical na posição 3 é etil e não metil. 

e) Correta. Na posição 3 existe um radical etil (radical com dois átomos de carbono); na cadeia principal existem 7 átomos 

carbono (prefixo hept), e o primeiro carbono que contém a insaturação é o carbono 1. 
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QUESTÃO 2 

A questão refere-se ao geraniol, um óleo essencial de aroma floral como o de rosas. 

 

 
 

O número de átomos de carbono na molécula de geraniol é 

 

A) 7. 

B) 8. 

C) 9. 

D) 10. 

E) 11. 

 

Gabarito: 

D 

Resolução: 
O geraniol apresenta fórmula molecular C10H18O e o número de átomos de carbono presentes em sua molécula é, portanto, 

igual a 10. 

 

QUESTÃO 3 

A questão refere-se ao isooctano, um dos principais componentes da gasolina, cuja fórmula estrutural é: 

 

 
 

O número de átomos de carbono primário presentes na molécula de isooctano é 

 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 

 

Gabarito: 

E 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Resolução: 

O número de átomos de carbono primário – que corresponde a átomos de carbono ligados a, no máximo, um átomo de 

carbono – presentes na molécula de isooctano é igual a 5, que são os 2 átomos de carbono presentes nas extremidades da 

cadeia principal e os 3 átomos de carbono presentes nos grupos substituintes do tipo metil. 

 

 

QUESTÃO 4 

A questão refere-se ao β-caroteno, um pigmento natural presente em diversos vegetais, que é transformado em vitamina A 

no nosso organismo. 

 

 
β-caroteno 

 

Na cadeia carbônica do β-caroteno, cada átomo de carbono compartilha um total de 

 

A) 1 par de elétrons. 

B) 2 pares de elétrons. 

C) 3 pares de elétrons. 

D) 4 pares de elétrons. 

E) 5 pares de elétrons. 

 

Gabarito: 

D 

Resolução: 

O elemento carbono é tetravalente e, portanto, cada átomo de carbono compartilha um total de 4 pares de elétrons. 

 

QUESTÃO 05 
A questão refere-se ao álcool isopropílico, cuja fórmula estrutural está representada a seguir. Esse composto é empregado 

em muitos produtos utilizados para a limpeza de equipamentos eletrônicos, como telas de TV, monitores e celulares. 

 

 
 

A cadeia carbônica do álcool isopropílico é 

 

A) aberta, homogênea e saturada. 

B) aberta, homogênea e insaturada. 

C) aberta, heterogênea e saturada. 

D) fechada, homogênea e saturada. 

E) fechada, heterogênea e insaturada. 



 
 

 

 

Gabarito: 

A 

Resolução: 
A cadeia carbônica do álcool isopropílico é aberta, pois não contém ciclos, homogênea, uma vez que não contém 

heteroátomo, e saturada porque não possui ligação dupla ou tripla entre átomos de carbono. 

 

QUESTÃO 06 

Analise a fórmula que representa a estrutura molecular do ácido oleico. 

 

 
 

A) A cadeia carbônica do ácido oleico é homogênea ou heterogênea? Saturada ou insaturada? 

 

B) Escreva as fórmulas molecular e mínima do ácido oleico. 

 

Gabarito: 

a) A cadeia carbônica do ácido oleico é homogênea, pois não apresenta heteroátomo, e insaturada, uma vez que apresenta 

uma ligação dupla entre átomos de carbono.  

 
b) As fórmulas molecular e mínima do ácido oleico são, respectivamente, C18H34O2 e C9H17O. 

Resolução: 

  

 

QUESTÃO 07 

Recentemente, os produtores de laranja do Brasil foram surpreendidos com a notícia de que a exportação de suco de laranja 

para os Estados Unidos poderia ser suspensa por causa da contaminação pelo agrotóxico carbendazim, representado a 

seguir. 

 

 
 

De acordo com a estrutura, afirma-se que o carbendazim possui: 

 

A) fórmula molecular C9H11N3O2 e um carbono terciário. 

B) fórmula molecular C9H9N3O2 e sete carbonos secundários. 

C) fórmula molecular C9H13N3O2 e três carbonos primários. 

D) cinco ligações pi (  ) e vinte e quatro ligações sigma (  ). 

E) duas ligações pi (  ) e dezenove ligações sigma (  ). 

 

 



 
 

 

Gabarito: 

D 

Resolução: 

(Resolução oficial) 

 

a) Incorreta. Pois a fórmula molecular é C9H9N3O2 e não há carbono terciário. 

b) Incorreta. Pois há somente seis átomos de carbono secundários. 

c) Incorreta. Pois a fórmula molecular é C9H9N3O2 e não há átomo de carbono primário. 

d) Correta. O carbendazim possui cinco ligações pi (π) e vinte e quatro ligações sigma (σ). 

e) Incorreta. Pois existem cinco ligações pi (π) e vinte e quatro ligações sigma (σ). 

 

QUESTÃO 08 

Salvinorina A, cuja estrutura é mostrada a seguir, é um dos mais potentes alucinógenos naturais que se conhece. Esse 

composto é encontrado na Salvia divinorum, uma planta rara do México. 

 
 

A respeito da estrutura da Salvinorina A, considere as seguintes afirmações. 

 

I. Contém anéis heterocíclicos. 

II. Contém carbonos assimétricos. 

III. Não apresenta carbonos terciários. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

Gabarito: 
C 

 

 

 

 



 
 

 

Resolução: 

I. Correta. Contém dois anéis heterocíclicos, ou seja, anéis que apresentam heteroátomo. 

II. Correta. Contém carbonos assimétricos, que são átomos de carbono diretamente conectados a 4 ligantes diferentes. 

III. Incorreta. A substância apresenta carbonos primários, secundário, terciários e quaternários. 

 

QUESTÃO 09 

Considere as afirmativas a seguir sobre o 2-metilpentano. 

 

I. Possui cadeia carbônica normal. 

II. Possui fórmula molecular C6H14. 

III. É um hidrocarboneto insaturado. 

IV. Possui três átomos de carbono primários. 

 

É correto o que se afirma somente em: 

 

A) I e II 

B) I e III 

C) I e IV 

D) II e III 

E) II e IV 

 

Gabarito: 

E 

Resolução: 

(Resolução oficial) 

 

a) Incorreta. Porque a cadeia carbônica do 2-metilpentano é ramificada, isto é, possui um átomo de carbono terciário. 

b) Incorreta. Porque 2-metilpentano é um hidrocarboneto saturado. Como tal, só apresenta ligações simples. 

c) Incorreta. Porque a cadeia carbônica do 2-metilpentano é ramificada, isto é, possui um átomo de carbono terciário. 

d) Incorreta. Porque 2-metilpentano é um hidrocarboneto saturado. Como tal, só apresenta ligações simples. 

e) Correta. Porque o 2-metilpentano possui fórmula molecular C6H14 e três átomos de carbono primários. 

 

 

 

QUESTÃO 10 

Uma análise recente dos compostos orgânicos voláteis do suor de 200 voluntários austríacos demonstrou que dessa mistura 

de quase 5.000 ácidos, álcoois, cetonas e aldeídos, 44 deles variam o suficiente para produzir um perfil químico capaz de 

ser lido da mesma forma que uma digital. [...] Os compostos podem influenciar a maneira como identificamos uns aos 

outros. Não há ainda como capturar o cheiro total de um indivíduo e usar os dados para identificá-lo, mas há rumores de 

que o governo dos EUA está interessado numa tecnologia do tipo [...]. 

 

Revista Galileu, set. 2012. p. 70. 

 

 

 



 
 

 

 

Entre os 5.000 ácidos do suor humano está o ácido úrico, cuja fórmula está representada a seguir. 

 
 

A fórmula molecular desse ácido é 

 

A) C5H4N4O3. 

B) C5H6N4O3. 

C) C6H6N4O3. 

D) C6H8N4O3. 

E) C7H6N4O3. 

 

Gabarito: 

A 

Resolução: 

A fórmula molecular do ácido úrico é C5H4N4O3. 

 

 

 
 

 


