
COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. 

 
              Aluno:_________________________________________Turma: 3º ano 
              Professora: Ayla Carolina de Almeida                                             30/06/20 

 

AVALIAÇÃO DE QUÍMICA 

 
1 - Com relação ao estudo da isomeria na Química Orgânica, assinale as proposições 
verdadeiras: 
 

01) Isomeria de posição é um caso comum de isomeria espacial geométrica 
02) Isomeria Geométrica acontece com carbonos que apresentam dupla ligação e somente em  

cadeias cíclicas 
04) Isomeria cis encontra-se no mesmo lado do plano e Isomeria trans lados opostos ao plano 
08) O propeno apresenta isomeria cis-trans 
16) O composto 3HC ‒ CH ‒ COOH apresenta isomeria óptica 
                                   ǀ 
                                   OH 
32) Tautomeria é um caso particular de isomeria óptica em que os dois isômeros ficam em 
equilíbrio químico dinâmico. 
64) Na isomeria óptica o carbono assimétrico é aquele que possui os quatro ligantes iguais.  
A somatória de proposições verdadeiras é:  
 

2- Dos compostos abaixo, assinale quais apresentam isomeria geométrica: 
 

01) 2-buteno 
02) 1-buteno 
04) 2 – cloro – 2-penteno 
08) ácido butenodióico 
16) 1,2 – dicloro-ciclopentano 
32) 1,1-dimetilciclobutano 
64) Hexano 
A somatória de cadeias que apresentam isomeria geométrica é: 

3 - (PUC-MG)Qual o produto principal da reação de substituição apresentada a seguir?  

       

a) Cioreto de isobutila.  
b) 1,1-diclorobutano.  
c) 1,2-diclorobutano.  
d) 2-metil-2-cloropropano. 



4 - (Ufv 99) Sobre isômeros, é CORRETO afirmar que:  
a) são compostos diferentes com a mesma fórmula molecular.  
b) são representações diferentes da mesma substância.  
c) são compostos diferentes com as mesmas propriedades físicas e químicas.  
d) são compostos diferentes com os mesmos grupos funcionais.  
e) são compostos diferentes com o mesmo número de carbonos assimétrico  
 

5 - Analise a Reação Orgânica abaixo: 

 
Essa reação é uma reação de: 

a)Adição. 

b)Ozonólise. 

c)Eliminação. 

d)Substituição. 

e)Desidratação. 

6 - (PUCAMP) A margarina é produzida a partir de óleo vegetal, por meio da hidrogenação. 

Esse processo é uma reação de _____I_____ na qual uma cadeia carbônica _____II_____ se 

transforma em outra _____III_____ saturada. As lacunas I, II e III são correta e 

respectivamente substituídas por 

a) adição − insaturada − menos  
b) adição − saturada − mais  
c) adição − insaturada − mais  
d) substituição − saturada − menos  
e) substituição − saturada − mais 
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