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Lista Complementar – Química ( Prof.º Jairo) 

 

01. (UFPB) Na fórmula do veronal abaixo (um barbitúrico), os 
números de carbonos primários, secundários, terciários e 
quaternários são, respectivamente: 
 
a) 5, 2, 0, 1  
b) 4, 2, 0, 1  
c) 4, 2, 1, 1  
d) 2, 2, 2, 1  
e) 3, 4, 0, 0 
 

02. (UFMG) Observe a estrutura do adamantano.  

 
Em relação a essa estrutura, todas as alternativas estão 
corretas, EXCETO:  
a) Contém átomos de carbono secundário.  
b) Contém átomos de carbono terciário.  
c) Contém átomos de hidrogênio primário.  
d) Não contém átomos de carbono quaternário.  
e) Tem fórmula molecular C10H16. 

03. (UERJ) 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 pro tal efeito é o cloro presente nesses 
compostos. A cadeia carbônica da N-haloamina representada ao 
lado pode ser classificada como:  

 
a) Homogênea, saturada, normal  
b) Heterogênea, insaturada, normal  
c) Heterogênea, saturada, ramificada  
d) Homogênea, insaturada, ramificada  
e) N.d.a. 

04. (UNIUBE-MG) O ácido úrico é o produto final da excreção da 
degradação de purinas. As doenças gota, leucemia, policitemia 
e hepatite resultam numa excreção aumentada desta molécula 
representada pela fórmula estrutural:  

 
A fórmula molecular do ácido úrico é:  
a) C5H4N4O3     c) C5H3N3O3     e) C4H5N4O3 

b) C5H4N3O6     d) C4H6N2O2  

05.Sobre o hidrocarboneto 1-etil-2metil-cicloexa-1,4-dieno  

afirma-se que 
- apresenta duas ligações ;π  

- contém quatro carbonos 
2sp ;  

- ostenta cadeia cíclica normal; 

- possui fórmula molecular 9 14C H ;   

- exibe dois carbonos quaternários. 
 
06. O composto representado pela fórmula estrutural, abaixo, 
pertence à função orgânica dos ácidos carboxílicos e apresenta 
alguns substituintes orgânicos, que correspondem a uma 
ramificação como parte de uma cadeia carbônica principal, mas, ao 
serem mostrados isoladamente, como estruturas que apresentam 
valência livre, são denominados radicais.  

(Texto adaptado de: Fonseca, Martha Reis Marques da, Química: química orgânica, 
pág 33, FTD, 2007). 

 
 
O nome dos substituintes orgânicos ligados respectivamente aos 
carbonos de número 4, 5 e 8 da cadeia principal, são  
a) etil, toluil e n-propil.        d) isopropil, fenil e etil.    
b) butil, benzil e isobutil.     e) butil, etil e isopropil 
c) metil, benzil e propil.        
 

O número de afirmações corretas é  

a) 1.    b) 2.    c) 3.    d) 4.    e) 5.  
 

07 . (VUNESP) Os analgésicos acetaminofen e aspirina têm as 
fórmulas estruturais As afirmações seguintes referem-se a estes 
dois analgésicos:  

 

 

 

 

 

I) Ambos possuem anel aromático.  
II) O acetaminofen possui as funções álcool e amida.  
III) A aspirina possui a função ácido carboxílico.  
IV) Tanto a aspirina como o acetaminofen têm comportamento ácido 
em solução aquosa.  
 

São verdadeiras as afirmações:  
a) I e II, apenas.            d) I, III e IV, apenas.  
b) I e III, apenas.           e) I, II, III e IV 
c) II, III e IV, apenas.  

08. (FACIC-BA) A octanagem é uma medida do grau da capacidade 
de a gasolina queimar nos motores, sem explodir. O grau de 
octanagem 100 é atribuído ao composto representado pela fórmula 
estrutural.Com base nessa estrutura, o nome oficial do composto é: 



 

 
a) 2, 3, 4, 5-tetrametil-butano. 
b) 1, 2, 3-trimetil-pentano. 
c) 2, 3, 5-trimetil-pentano. 
d) 2, 2, 4, 4-tetrametil-butano. 
e) 2, 2, 4-trimetil-pentano. 
 

09. (Unifap) A nomenclatura oficial para a fórmula a seguir é: 

 
a) 2-etil, 3-etil, butano. 
b) 2-etil, 3-metil, hexano. 
c) 3-metil, 3-etil, hexano. 
d) 3-metil, 2-etil, 1-penteno. 
e) 3-metil, 2-etil, pentano 

10. Cidades menores, quando não organizadas, podem 
apresentar problemas sérios de saúde pública, como é o caso 
de epidemias de dengue. Esforços têm sido dedicados à 
descoberta de novos métodos para controle da dengue. A 
curcumina, uma substância presente no açafrão-da-terra, pode 
matar as larvas do Aedes aegypti. Basta colocar o pó em locais 
onde o mosquito da dengue costuma se reproduzir, como pratos 
e vasos de plantas. Além de ser eficaz, a substância não agride 
o meio ambiente. 
10.   A curcumina, cuja molécula é apresentada a seguir, é uma 

substância presente no açafrão-da-terra e que dá o tom de 
amarelo ao pó.  
 

 
 
Sobre essa molécula, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às 
afirmativas a seguir. 
(     ) Apresenta cadeia carbônica homogênea e insaturada. 
(     ) Contém igual número de átomos de carbono e hidrogênio. 
(  ) Por combustão total, forma monóxido de carbono e peróxido 

de hidrogênio. 
(    ) Possui, no total, dezessete carbonos secundários e dois 

carbonos terciários. 
(     ) Os grupos funcionais são ácido carboxílico, álcool e éster. 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a 
sequência correta.  
a) V, V, V, F, F.    
b) V, V, F, F, V.    
c) V, F, F, V, F.    
d) F, V, F, V, V.    
e) F, F, V, F, V.     
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