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Química 3º Ano  

Atividade para segunda-feira (27 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Conteúdo sobre Funções orgânicas. 

Faça a leitura quantas vezes forem necessárias para o entendimento. 

Qualquer dúvida pode me chamar no whatsapp (estou no grupo da sala) para 

esclarecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 27 de abril de 2020. 

Professora: Ayla Carolina                                          Série:  

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

 

- Resolva os seguintes exercícios sobre as funções orgânicas estudadas até 

agora: 

Questão 1 

Em nosso dia a dia, quando nos referimos à função álcool, é comum relacionarmos com 

o álcool comum (etanol), conhecido como álcool etílico. O etanol está presente como 

combustível de automóveis, na produção de loções e perfumes e como solventes. No 

entanto, a função álcool é muito mais numerosa e diversificada. A glicerina, que tem a 

função álcool, é usada para a produção de sabões, cosméticos etc.; açúcares, como 

glicose e a sacarose, também têm a função álcool, assim como celulose e amido. 

De acordo com a IUPAC, qual é o nome do composto que apresenta a fórmula 

estrutural a seguir? 

 

A) 5-metil-heptan-2-ol  

B) 2-etil-hexan-2-ol  

C) 5-metil-hexan-1-ol   

D) 5-metil-hexan-2-ol  

E) 3-metil-heptan-5-ol  

 

 



Questão 2 
Texto V  

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 e?caz, a substância não agride o meio ambiente. 

(Adaptado de: <http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2015/03/ substancia-

presente-no-acafrao-pode-ajudar-no-combate-dengue-dizusp.html>. Acesso em: 14 abr. 

2015.) 

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.  

 

 

 



Questão 3 

Analise as afirmações a seguir: 

I. Um composto, com fórmula molecular C3H8O pode ser um ácido carboxílico ou um 

álcool. 

II. O vinho e a cerveja contêm etanol. 

III. O composto H3C — CH2 — O — CH3 é um éter. 

IV. O ácido propanodioico apresenta fórmula molecular C3H4O4. 

 

É(São) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 

A) II, III e IV.  

B) I e II.  

C) I e III.  

D) I, II e IV.   

E) II, III e IV.  

 

QUESTÃO 4 

Alguns compostos são muito utilizados para intensificar o sabor de carnes enlatadas, 

frangos, carnes congeladas e alimentos ricos em proteínas. Por exemplo: 

 
Composto orgânico em exercício sobre funções 

Esse composto não contribui, por si só, com o sabor. Sua função é explicada por duas 

teorias: 

• estimula a atividade das papilas do gosto; 

• aumenta a secreção celular. 

Quais as funções orgânicas existentes no composto acima? 

a) Amida, amina e ácido. 

b) Anidrido de ácido e sal orgânico. 



c) Amina, ácido carboxílico e sal orgânico. 

d) Amida, ácido carboxílico e sal orgânico. 

e) Amido, ácido orgânico e éster de ácido. 

 

QUESTÃO 5 

Qual das afirmativas a seguir sobre funções orgânicas está incorreta? 

a) Todo hidrocarboneto possui apenas carbono e hidrogênio. 

b) Os haletos orgânicos são derivados da substituição de um ou mais hidrogênios por 

átomos de halogênios. 

c) Os aldeídos possuem o grupo carbonila entre dois átomos de carbono. 

d) Tanto as cetonas quanto os aldeídos possuem o grupo carbonila. 

e) As aminas são derivadas da amônia pela substituição de um, dois ou três hidrogênios 

por cadeias carbônicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 14/04 

Página 20 

4 – Ácido 3-metilex-2-enoico 

5 – Ácido carboxílico e éster 

6 – a)Éter 

       b) Sete grupos funcionais da função éter 
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