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Questão 01 - (ENEM/2017)    O hidrocarboneto representado 

pela estrutura química a seguir pode ser isolado a partir das 

folhas ou das flores de determinadas plantas. Além disso, sua 

função é relacionada, entre outros fatores, a seu perfil de 

insaturações. 

 
Considerando esse perfil específico, quantas ligações pi a 

moléculas contém? 

a) 1 

b) 2 

c) 4 

d) 6 

e) 7 

 

Questão 02 - (ENEM/2013)  As moléculas de nanoputians 

lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o 

interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em 

fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um 

exemplo é o NanoKid, representado na figura: 

 
CHANTEAU, S. H. TOUR. J.M. The Journal of Organic 

Chemistry, v. 68, n. 23. 2003 (adaptado). 

Em que parte do corpo do NanoKid existe carbono 

quaternário? 

a) Mãos.  

b) Cabeça.  

c) Tórax. 

d) Abdômen.  

e) Pés. 

 

Questão 03 - (ENEM/2017)    O biodiesel é um 

biocombustível obtido a partir de fontes renováveis, que surgiu 

como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de 

combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre 

triglicerídeos, presentes em óleos vegetais e gorduras animais, 

entre outros, e álcoois de baixa massa molar, como o metanol 

ou etanol, na presença de um catalisador, de acordo com a 

equação química: 

 

 
A função química presente no produto que representa o 

biodiesel é 

a) éter. 

b)  éster. 

c) álcool. 

d) cetona. 

e) ácido carboxílico. 

 

Questão 04 - (ENEM/2012)    A produção mundial de 

alimentos poderia se reduzir a 40% da atual sem a aplicação de 

controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso 

frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, 

águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os 

biopesticidas, tais como a piretrina e a coronopilina, têm sido 

uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, 

sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. 

 
 

 
Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente 

nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados: 

a) Éter e éster. 

b) Cetona e éster. 

c) Álcool e cetona. 

d) Aldeído e cetona. 

e) Éter e ácido carboxílico. 

 

Questão 05 - (ENEM/2010)    A curcumina, substância 

encontrada no pó amarelo-alaranjado extraído da raiz da 

curcuma ou açafrão-da-índia (Curcuma longa), aparentemente, 

pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de 

Parkinson e o de Alzheimer e até mesmo retardar o 

envelhecimento. Usada há quatro milênios por algumas 

culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser 

investigada pela ciência ocidental. 

 

O O

 

 



 2 

 
Na estrutura da curcumina, identificam-se grupos 

característicos das funções 

a) éter e álcool. 

b) éter e fenol. 

c) éster e fenol. 

d) aldeído e enol. 

e) aldeído e éster. 

 

Questão 06 - (ENEM/2010)    No ano de 2004, diversas 

mortes de animais por envenenamento no zoológico de São 

Paulo foram evidenciadas. Estudos técnicos apontam suspeita 

de intoxicação por monofluoracetato de sódio, conhecido 

como composto 1080 e ilegalmente comercializado como 

raticida. O monofluoracetato de sódio é um derivado do ácido 

monofluoracético e age no organismo dos mamíferos 

bloqueando o ciclo de Krebs, que pode levar à parada da 

respiração celular oxidativa e ao acúmulo de amônia na 

circulação. 

 
Disponível: http//www1.folha.uol.com.br 

Acesso em: 05ago.2010 (adaptado). 

O monofluoracetato de sódio pode ser obtido pela 

a) desidrataçao do ácido monofluoracético, com 

liberação de água. 

b) hidrólise do ácido monofluoracético, sem formação 

de água. 

c) perda de íons hidroxila do ácido monofluoracético, 

com liberação de hidróxido de sódio. 

d) neutralização do ácido monofluoracético usando 

hidróxido de sódio, com liberação de água. 

e) substituição dos íons hidrogênio por sódio na 

estrutura do ácido monofluoracético, sem formação 

de água. 

 

Questão 07 - (ENEM/2010)    Os pesticidas modernos são 

divididos em várias classes, entre as quais se destacam os 

organofosforados, materiais que apresentam efeito tóxico 

agudo para os seres humanos. Esses pesticidas contêm um 

átomo central de fósforo ao qual estão ligados outros átomos 

ou grupo de átomos como oxigênio, enxofre, grupos metoxi ou 

etoxi, ou um radical orgânico de cadeia longa. Os 

organofosforados são divididos em três subclasses: Tipo A, na 

qual o enxofre não se incorpora na molécula; Tipo B, na qual o 

oxigênio, que faz dupla ligação com fósforo, é substituído pelo 

enxofre; e Tipo C, no qual dois oxigênios são substituídos por 

enxofre. 

BAIRD, C. Química Ambiental. Bookman, 2005. 

Um exemplo de pesticida organofosforado Tipo B, que 

apresenta grupo etoxi em sua fórmula estrutural, está 

representado em: 

 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

  

e)

  
 

Questão 08 - (ENEM/2015)    Uma forma de organização de 

um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados 

pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da 

espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser 

feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um 

feromônio que indica a trilha percorrida por elas (Composto 

A). Quando pressentem o perigo, expelem um feromônio de 

alarme (Composto B), que serve de sinal para um combate 

coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados 

pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos 

feromônios. 

  
QUADROS, A. L. Os feromônios e o ensino de química. 

Química Nova na Escola, n. 7, maio 1998 (adaptado). 

As funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha 

e de alarme são, respectivamente, 

a) álcool e éster. 

b) aldeído e cetona. 

c) éter e hidrocarboneto. 

d) enol e ácido carboxílico. 

e) ácido carboxílico e amida. 

 

Questão 09 - (ENEM/2014)    A baunilha é uma espécie de 

orquídea. A partir de sua flor, é produzida a vanilina 

(conforme representação química), que dá origem ao aroma de 

baunilha. 
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Na vanilina estão presentes as funções orgânicas 

a) aldeído, éter e fenol. 

b) álcool, aldeído e éter. 

c) álcool, cetona e fenol. 

d) aldeído, cetona e fenol. 

e) ácido carboxílico, aldeído e éter. 

 

Questão 10 - (ENEM/2009)    O uso de protetores solares em 

situações de grande exposição aos raios solares como, por 

exemplo, nas praias, é de grande importância para a saúde. As 

moléculas ativas de um protetor apresentam, usualmente, anéis 

aromáticos conjugados com grupos carbonila, pois esses 

sistemas são capazes de absorver a radiação ultravioleta mais 

nociva aos seres humanos. A conjugação é definida como a 

ocorrência de alternância entre ligações simples e duplas em 

uma molécula. Outra propriedade das moléculas em questão é 

apresentar, em uma de suas extremidades, uma parte apolar 

responsável por reduzir a solubilidade do composto em água, o 

que impede sua rápida remoção quando do contato com a água. 

De acordo com as considerações do texto, qual das moléculas 

apresentadas a seguir é a mais adequada para funcionar como 

molécula ativa de protetores solares? 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

  

e)

  
 

Questão 11 - (ENEM/2017)    Plantas apresentam substâncias 

utilizadas para diversos fins. A morfina, por exemplo, extraída 

da flor da papoula, é utilizada como medicamento para aliviar 

dores intensas. Já a coniina é um dos componentes da cicuta, 

considerada uma planta venenosa. Suas estruturas moleculares 

são apresentadas na figura. 

 

  
O grupo funcional comum a esses fitoquímicos é o(a) 

a) éter. 

b) éster. 

c) fenol. 

d) álcool. 

e) amina. 

 

Questão 12 - (ENEM/2014)    Você já ouviu essa frase: rolou 

uma química entre nós! O amor é frequentemente associado a 

um fenômeno mágico ou espiritual, porém existe a atuação de 

alguns compostos em nosso corpo, que provocam sensações 

quando estamos perto da pessoa amada, como coração 

acelerado e aumento da frequência respiratória. Essas 

sensações são transmitidas por neurotransmissores, tais como 

adrenalina, noradrenalina, feniletilamina, dopamina e as 

serotoninas. 

 
Disponível em: www.brasilescola.com.  

Acesso em: 1 mar. 2012 (adaptado). 

Os neurotransmissores citados possuem em comum o grupo 

funcional característico da função 

a) éter. 

b) álcool. 

c) amina. 

d) cetona. 

e) ácido carboxílico. 
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Questão 13 - (ENEM/2013)  O uso de embalagens plásticas 

descartáveis vem crescendo em todo o mundo, juntamente com 

o problema ambiental gerado por seu descarte inapropriado. O 

politereftalato de etileno (PET), cuja estrutura é mostrada tem 

sido muito utilizado na indústria de refrigerantes e pode ser 

reciclado e reutilizado. Uma das opções possíveis envolve a 

produção de matérias-primas, como o etilenoglicol (1,2-

etanodiol), a partir de objetos compostos de PET pós-consumo. 

 
Disponível em: www.abipet.org.br.  

Acesso em 27 fev. 2012 (adaptado). 

Com base nas informações do texto, uma alternativa para a 

obtenção de etilenoglicol a partir do PET é a 

a) solubilização dos objetos. 

b) combustão dos objetos. 

c) trituração dos objetos. 

d) hidrólise dos objetos. 

e) fusão dos objetos. 

 

Questão 14 - (ENEM/2017)    A figura representa a estrutura 

química do principal antiviral usado na pandemia de gripe 

H1N1, que se iniciou em 2009. 

 
Qual é o número de anantiômetros possível para esse antiviral? 

a) 1 

b) 2 

c) 6 

d) 8 

e) 16 

 

Questão 15 - (ENEM/2017)    Em algumas regiões brasileiras, 

é comum se encontrar um animal com odor característico, o 

zorrilho. Esse odor serve para a proteção desse animal, 

afastando seus predadores. Um dos feromônios responsáveis 

por esse odor é uma substância que apresenta isomeria trans e 

um grupo tiol ligado à sua cadeia. A estrutura desse feromônio, 

que ajuda na proteção do zorrilho, é 

a) 

  

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 
 

Questão 16 - (ENEM/2016)    Os feromônios são substâncias 

utilizadas na comunicação entre indivíduos de uma espécie. O 

primeiro feromônio isolado de um inseto foi o bombicol, 

substância produzida pela mariposa do bicho-da-seda. 

 

 
 

O uso de feromônios em ações de controle de insetos-praga 

está de acordo com o modelo preconizado para a agricultura do 

fruto. São agentes altamente específicos e seus compostos 

químicos podem ser empregados em determinados cultivos, 

conforme ilustrado no quadro. 

 
FERREIRA, J. T. B.; ZARBIN, P. H. G.  

Amor ao primeiro odor: a comunicação química entre os 

insetos.  

Química Nova na Escola, n. 7, maio 1998 (adaptado). 

Considerando essas estruturas químicas, o tipo de 

estereoisomeria apresentada pelo bombicol é também 

apresentada pelo feromônio utilizado no controle do inseto 

a) Sitophilus spp. 

b) Migdolus fryanus. 

c) Anthonomus rubi. 

d) Grapholita molesta. 

e) Scrobipalpuloides absoluta. 

 

Questão 17 - (ENEM/2016)    A busca por substâncias 

capazes de minimizar a ação do inseto que ataca as plantações 

de tomate no Brasil levou à síntese e ao emprego de um 

feromônio sexual com a seguinte fórmula estrutural: 

 
Uma indústria agroquímica necessita sintetizar um derivado 

com maior eficácia. Para tanto, o potencial substituto deverá 

preservar as seguintes propriedades estruturais do feromônio 

sexual: função orgânica, cadeia normal e a isomeria 

geométrica original. 

A fórmula estrutural do substituto adequado ao feromônio 

sexual obtido industrialmente é: 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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Questão 18 - (ENEM/2014)    A talidomida é um sedativo 

leve e foi muito utilizado no tratamento de náuseas, comuns no 

início da gravidez. Quando foi lançada, era considerada segura 

para o uso de grávidas, sendo administrada como uma mistura 

racêmica composta pelos seus dois enantiômeros (R e S). 

Entretanto, não se sabia, na época, que o enantiômero S leva à 

malformação congênita, afetando principalmente o 

desenvolvimento normal dos braços e pernas do bebê. 

COELHO, F. A. S. Fármacos e quiralidade.  

Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola,  

São Paulo, n. 3, maio 2001 (adaptado). 

Essa malformação congênita ocorre porque esses enantiômeros 

a) reagem entre si. 

b) não podem ser separados. 

c) não estão presentes em partes iguais. 

d) interagem de maneira distinta com o organismo. 

e) são estruturas com diferentes grupos funcionais. 

 

Questão 19 - (ENEM/2014)    A forma das moléculas, como 

representadas no papel, nem sempre é planar. Em um 

determinado fármaco, a molécula contendo um grupo não 

planar é biologicamente ativa, enquanto moléculas contendo 

substituintes planares são inativas. 

O grupo responsável pela bioatividade desse fármaco é 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

  

e)

  
 

Questão 20 - (ENEM/2014)    O estudo de compostos 

orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e 

químicas responsáveis pelas características de cada substância 

descoberta. Um laboratório investiga moléculas quirais cuja 

cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada. 

A fórmula que se enquadra nas características da molécula 

investigada é 

a) CH3–(CH)2–CH(OH)–CO–NH–CH3. 

b) CH3–(CH)2–CH(CH3)–CO–NH–CH3. 

c) CH3–(CH)2–CH(CH3)–CO–NH2. 

d) CH3–CH2–CH(CH3)–CO–NH–CH3. 

e) C6H5–CH2–CO–NH–CH3. 

 

Questão 21 - (ENEM/2013)  O citral, substância de odor 

fortemente cítrico, é obtido a partir de algumas plantas como o 

capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 

80%, em massa, da substância. Uma de suas aplicações é na 

fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do 

gênero Apis, pois seu cheiro é semelhante a um dos feromônios 

liberados par elas. Sua fórmula molecular é C10H16O, com uma 

cadeia alifática de oito carbonos, duas insaturações, nos 

carbonos 2 e 6 e dois grupos substituintes metila, nos carbonos 

3 e 7. O citral possui dois isômeros geométricos, sendo o trans 

o que mais contribui para o forte odor. Para que se consiga 

atrair um maior número de abelhas para uma determinada 

região, a molécula que deve estar presente em alta 

concentração no produto a ser utilizado é: 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

Questão 22 - (ENEM/2009)    Sabe-se que a ingestão 

frequente de lipídos contendo ácidos graxos (ácidos 

monocarboxílicos alifáticos) de cadeia carbônica insaturada 

com isomeria trans apresenta maior risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, sendo que isso 

não se observa com os isômeros cis. Dentre os critérios 

seguintes, o mais adequado à escolha de um produto alimentar 

saudável contendo lipídeos é: 

a) se houver bases nitrogenadas, estas devem estar 

ligadas a uma ribose e a um aminoácido. 

b) se contiver sais, estes devem ser de bromo ou de 

flúor, pois são essas as formas frequentes nos 

lipídios cis. 

c) se estiverem presentes compostos com ligações 

peptídicas entre os aminoácidos, os grupos amino 

devem ser esterificados. 

d) se contiver lipídios com duplas ligações entre os 

carbonos, os ligantes de maior massa devem estar do 

mesmo lado da cadeia. 

e) se contiver polihidroxialdeídos ligados 

covalentemente entre si, por ligações simples, esses 

compostos devem apresentar estrutura linear. 

 

 

GABARITO:   

1) Gab: C  2) Gab: A  3) Gab: B 

4) Gab: B  5) Gab: B  6) Gab: D 

7) Gab: E  8) Gab: A  9) Gab: A 

10) Gab: E  11) Gab: E  12) Gab: C 

13) Gab: D  14) Gab: D  15) Gab: B 

16) Gab: E  17) Gab: E  18) Gab: D 

19) Gab: A  20) Gab: B  21) Gab: A 

22) Gab: D 

 

 

 

 

 

S

H

O


