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AVALIAÇÃO DE QUÍMICA 

                                  

1 –  Para responder à questão a seguir, numere a coluna B, que contem alguns nomes de 

compostos orgânicos, de acordo com a coluna A, na qual estão citadas funções 

orgânicas. 

Coluna A                                                      Coluna B 

1. benzeno                                                     (       ) éster 

2. etóxietano                                                 (       ) hidrocarboneto 

3. metanoato de etila                                    (       ) éter 

4. propanona                                                 (      ) cetona 

5. metanal                                                     (      ) aldeído 

 

 

2 – A gingerona é um componente do gengibre-rizoma (ou caule subterrâneo) do 

Zingiber Officinale, de fórmula: 

 
 

Ele apresenta grupos funcionais de: 

a) éter, fenol e cetona 

b) fenol, éster e aldeído 

c) álcool, éster e aldeído 

d) álcool, éter e cetona 

 

 

3 – O princípio ativo dos analgésicos comercializados com nomes de Tylenol, Cibalena, 

Resprin, é o paracetamol, cuja fórmula está representada a seguir: 

 
 

Os grupos funcionais presentes no paracetamol são: 

a) fenol, cetona e amina 

b) álcool, cetona e amina 

c) álcool e amida 

d) fenol e amida. 

 



4 – O composto mostrado a seguir é um tipo de endorfina, um dos neurotransmissores 

produzidos pelo cérebro. 

 
 

a)Circule todos os grupos funcionais. 

 

b) Nomeie cada um dos grupos funcionais circulados. 

 

 

5 – Nos compostos orgânicos, além do carbono e hidrogênio, é muito frequente a 

presença de oxigênio. Assinale a alternativa em que os três compostos apresentam 

oxigênio.  

 

a) formaldeído, ácido acético, cloreto de etila 

b) trinitrotolueno, etanol, fenilamina 

c) ácido fórmico, butanol-2, propanona 

d) isooctano, metanol, metóxi-etano 

e) acetato de isobutila, metil-benzeno, hexeno-2 

 

 

6 – Nos jogos olímpicos de Pequim, os organizadores fizeram uso de exames 

antidopings bastante sofisticados, para detecção de uma quantidade variada de 

substancia químicas de uso proibido. Dentre essas substancias, encontra-se a 

furosemida, estrutura química representada na figura. A furosemida é um diurético 

capaz de mascarar o consumo de outras substancias dopantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Na estrutura química desse diurético, podem ser encontrados os grupos funcionais: 

a) ácido carboxílico, amina e éter. 

b) ácido carboxílico, amina e éster. 

c) ácido carboxílico, amida e éster. 

d) amina, cetona e álcool. 

e) amida, cetona e álcool. 

 

7 – Escreva a fórmula estrutural das substancias abaixo: 

a)2-metil-butanal 

 

 

 



 

 

b) Hidroxi-2-metil-benzeno 

 

 

 

 

c) Ciclo-pentanona 

 

 

 

 

8 – De acordo com as regras oficiais de nomenclatura, o nome da substancia, cuja 

fórmula estrutural simplificada é mostrada abaixo, é: 

 

 

 

 

 

 

 

a) 1,3-dimetil-cicloex-3-en-2-ol 

b) 2,4-dimetil-cicloex-1-en-3-ol 

c) 1,3-dimetil-cicloex-1-en-2-ol 

d) 2,6-dimetil-cicloex-2-en-1-ol 
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