
                                                                                           

 
 
 
 

01. 

 
A “fluoxetina”, presente na composição química do Prozac®, 
apresenta fórmula estrutural: Com relação a esse composto, é 
correto afirmar que ele apresenta: 
a) Fórmula molecular C17H16ONF 
b) Somente átomos de carbonos primários e secundários 
c) Cadeia carbônica aromática e homogênea 
d) Cadeia carbônica cíclica e saturada 
e) Cadeia carbônica mista e heterogênea 
 

02. 

 
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) Heterogênea, saturada, ramificada 
b) Homogênea, saturada, normal 
c) Homogênea, insaturada, ramificada 
d) Heterogênea, insaturada, normal 
 

03. 

 
O benzopireno (estrutura representada abaixo) é um potente 
agente cancerígeno, presente na fumaça de cigarros, carvão, e 
também na atmosfera das grandes cidades. Analise a estrutura e 
marque a alternativa correta que classifica a cadeia carbônica: 
a) alqueno insaturado 
b) Hidrocarboneto alicíclico 
c) Hidrocarboneto saturado 
d) hidrocarboneto insaturado. 
 

04. A substância de fórmula CH3–O–CH2–CH3 tem cadeia 

carbônica:     
a) Acíclica, saturada e heterogênea. 
b) Acíclica, insaturada e heterogênea. 
c) Cíclica, heterogênea e ramificada. 
d) Acíclica, homogênea e normal 
e) Cíclica, homogênea e saturada. 

05. 

 
O ácido etilenodiaminotetracético, conhecido como EDTA, 
utilizado como antioxidante em margarinas, de fórmula Apresenta 
cadeia carbônica 
a) Cíclica, insaturada, homogênea. 
b) Cíclica, saturada, heterogênea. 
c) Acíclica, saturada, homogênea. 
d) acíclica, saturada, heterogênea. 
e) Acíclica, insaturada, homogênea. 
 

06. 

 
Observe a fórmula estrutural da aspirina, mostrada abaixo: Pode-
se afirmar que a aspirina contém: 
a) 8 carbonos sp, 1 carbono sp e 6 carbonos sp3 
b) 6 carbonos sp2, 1 carbono sp3 e 6 carbonos sp 
c) 8 carbonos sp2 e 1 carbono sp3 
d) 2 carbonos sp2 e 7 carbonos sp3 
e) 2 carbonos sp2 e 1 carbono sp3 
 

07. Nos compostos C2H2, C2H6 e C2H4 as hibridizações dos 

átomos de carbono são, respectivamente: 
a) sp3, sp2, sp 
b) sp3, sp, sp2 
c) sp, sp3, sp2 
d) sp2, sp, sp3 
e) sp, sp2, sp3 
 

08. 

 
O chá da planta Bidens pilosa, conhecida vulgarmente pelo nome 
de picão, é usado para combater icterícia de recém-nascidos. Das 
folhas dessa planta, é extraída uma substância química, cujo 
nome oficial é 1-fenilepta-1,3,5-triino e cuja estrutura é 
apresentada abaixo. Essa substância possui propriedades 
antimicrobianas e, quando irradiada com luz ultravioleta, 
apresenta atividade contra larvas de mosquitos e nematóides. 
Sobre a estrutura dessa substância, pode-se afirmar que: 
a) Possui 9 ligações π carbono-carbono. 
b) Possui 3 átomos de carbono com hibridização sp. 
c) Não possui carbonos com hibridização sp3. 
d) possui 12 ligações σ carbono-carbono. 
e) Possui 12 átomos de carbono com hibridização sp2. 
 
09. 
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O gosto amargo, característico da cerveja, deve-se ao composto 
mirceno, proveniente das folhas de lúpulo, adicionado à bebida 
durante a sua fabricação. mirceno A fórmula estrutural do mirceno 
apresenta: 
a) Cadeia carbônica acíclica e insaturada. 
b) Cadeia carbônica saturada e ramificada. 
c) Cadeia carbônica heterogênea. 
d) Cinco carbonos primários. 
e) Um carbono terciário. 
 

10. 

 
Observe o composto a seguir e assinale a alternativa 
correspondente ao número de carbonos primários presente nesta 
cadeia: 
a) 1                    b) 2                  c) 3                  d) 4               e) 5 
 

11. 

 
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) Quatro carbonos primários e um carbono secundário. 
b) Três carbonos terciários e quatro carbonos quaternários. 
c) Um carbono secundário e dois carbonos terciários. 
d) Um carbono terciário e dois carbonos secundários. 
e) Um carbono quaternário e cinco carbonos primários. 
 

12. 

 
Observe a fórmula: As quantidades totais de átomos de 
carbono primário, secundário e terciário são respectivamente: 
a) 3, 1 e 2                                                                  d) 3, 0 e 1 
b) 3, 1 e 0                                                                  e) 3, 1 e 1 
c) 2, 0 e 1 
 

13. 

 
Dentre os componentes do cigarro, encontram-se a nicotina que 
interfere no fluxo de informações entre as células, a amônia que 
provoca irritação nos olhos e o alcatrão, formado pela mistura de 
compostos como o benzopireno, o crizeno e o antraceno, todos 
com potencial cancerígeno. Sobre o benzopireno, cuja estrutura 
química é apresentada a seguir, é correto afirmar que a molécula 
é formada por:       
a) Arranjo de anéis de ciclohexano. 

b) Cadeias carbônicas heterocíclicas. 
c) Cadeias alicíclicas de ligações saturadas. 
d) Arranjo de cadeias carbônicas acíclicas. 
e) Cadeias aromáticas com núcleo benzênico. 
 

14. Quantos átomos de hidrogênio há na molécula do ciclobuteno? 

a) 8                 b) 7                c) 6               d) 5             e) 4 
 

15. Na estrutura do 1,3-pentadieno, o número de carbonos 

insaturados é: 
a) 1                 b) 2                c) 3               d) 4            e) 5 

 

16.  No composto H3C – CH = CH – CH3, temos apenas, entre as 

valências ângulos de:  
a) 120o .                         b) 109o 28’ e 180o .          c) 120o e 180o .  
d) 109o 28’ e 120o .        e) 109o 28’.  
 

17.  As hibridizações de orbitais sp, sp2 e sp3 possuem, 

respectivamente, os seguintes valores de ângulos:  
a) 120°, 109°28’ 180°.  
b) 120°, 180°, 109°20’.  
c) 109°28’, 180°, 120°.  
d) 180°, 120°, 109°28’.  
e) 180°, 109°928’, 120°. 
 

18. Uma cadeia carbônica, para ser classificada como insaturada, 

deverá conter:  
a) um carbono secundário.  
b) pelo menos uma ligação pi entre carbonos.  
c) um carbono terciário.  
d) pelo menos uma ramificação.  
e) um heteroátomo. 
 

19. Testosterona, com sua promessa de rejuvenescimento e 

virilidade, vira moda entre os quarentões. Testosterona é uma 
palavra que evoca imagens bem definidas: músculos, virilidade e 
masculinidade, o hormônio masculino por excelência. Calcula-se 
que um em cada seis homens com mais de 60 anos sofre com a 
queda nos níveis de testosterona. “Isso é muito mais comum do 
que se imaginava” diz o endocrinologista Geraldo de Medeiros da 
USP. Para esses senhores os médicos são unânimes, 
testosterona neles. O hormônio ajuda a desenvolver a massa 
muscular e aumentar o apetite sexual. São duas preocupações do 
homem moderno. Mas o perigo está em quem os consome sem 
precisar. Os riscos a médio prazo são maiores do que os 
benefícios. Doses extras desse hormônio podem causar 
problemas no fígado e aumentam a probabilidade de câncer na 
próstata. Entre outros possíveis efeitos estão o aumento das 
mamas e a diminuição dos testículos. Mulheres podem ter 
engrossamento irreversível da voz, calvície precoce e até 
infertilidade. 

Veja, 26/04/2000 

Fórmula da testosterona: 

 
Assinale a alternativa verdadeira, considerando a fórmula 
apresentada. 
a) Sua cadeia é acíclica, homogênea e saturada. 
b) Apresenta função éter e álcool em sua estrutura. 
c) Sua cadeia é aromática com ramificações. 
d) Sua estrutura apresenta uma cadeia cíclica insaturada e 
ramificada. 
e) Sua fórmula mínima é C20H19O2. 
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