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Funções Oxigenadas (Parte 01) 
 

Questão 01 - (Mackenzie SP)     
O etinilestradiol é um estrogênio derivado do estradiol. É um 
contraceptivo e um dos medicamentos mais usados no mundo, 
sendo o primeiro estrogênio sintético ativo por via oral. 

 
De acordo com a fórmula estrutural do etinilestradiol, ilustrada 
acima, é correto afirmar que 

 
a) é um hidrocarboneto formado por quatro ciclos, sendo um 

aromático. 
b) apresenta dois grupos funcionais álcool. 
c) possui cadeia carbônica mista, insaturada, heterogênea e 

ramificada. 
d) possui 6 carbonos terciários e um quaternário. 
e) possui fórmula molecular C20H23O2. 

 
Questão 02 - (UECE)     

Os fenóis encontram diversas aplicações práticas, tais como: em 
desinfetantes, na preparação de resinas e polímeros, do ácido 
pícrico, de explosivos e na síntese da aspirina e de outros 
medicamentos. Possuem o grupo hidroxila (–OH) em sua 
composição química, mas não são álcoois. Atente para o que se diz 
a seguir sobre fenóis e assinale a afirmação verdadeira. 

 
a) Quando a hidroxila estiver ligada diretamente ao 

ciclohexano, é um fenol. 
b) Quando a hidroxila estiver ligada diretamente ao carbono sp 

do anel aromático, é um fenol. 
c) No fenol, o grupo hidroxila está ligado diretamente ao 

carbono saturado do anel aromático. 
d) No fenol, o grupo hidroxila está ligado diretamente ao 

carbono sp2 do anel aromático. 
 
Questão 03 - (UECE)     

É estimado que, no planeta Terra, existam mais de 19 milhões de 
substâncias orgânicas classificadas com nomenclaturas 
específicas. Os nomes oficiais seguem a nomenclatura IUPAC. 
Considere as seguintes substâncias orgânicas: 
I. Usado na limpeza de telas de computadores. 

 
II. Usado como solvente anestésico. 

 
 

Pela nomenclatura IUPAC, essas substâncias são identificadas 
como: 
a) I – álcool isopropílico; II – etoxietano. 
b) I – propan-2-ol; II – etoxietano. 
c) I – propan-2-ol; II – éter dietílico. 
d) I – álcool propílico; II – éter etílico. 

 
Questão 04 - (UniCESUMAR PR)     

O eugenol, conhecido como óleo de cravo, é um antisséptico 
utilizado em aplicações restaurativas dentárias quando misturado 
com óxido de zinco. 

 

 
 

A massa molar do eugenol é I g/mol e em sua molécula observam-
se os grupos funcionais II e III. 
Completam, correta e respectivamente, as lacunas I, II e III: 
Dados: 
Massas molares (g/mol) 
H = 1,0 
C = 12,0 
O = 16,0 
a) 152 – álcool – éster 
b) 152 – álcool – éter 
c) 155 – fenol – cetona 
d) 164 – álcool – cetona 
e) 164 – fenol – éter 

 
Questão 05 - (UFU MG)     

Número de vítimas de bebida alcóolica adulterada na Índia sobe 
para mais de 150 

No início de fevereiro de 2019, 99 pessoas morreram em um 
fim de semana vítimas de bebida alcoólica adulterada. Muitas 
outras foram hospitalizadas em uma região entre os estados de 
Uttar Pradesh e Uttarakhand, no norte, a 150 km da capital Nova 
Delhi. 

A polícia iniciou, na ocasião, uma grande operação contra os 
produtos clandestinos. Centenas de indianos pobres morrem a 
cada ano vítimas do consumo de bebidas adulteradas. Os 
contrabandistas misturam, com frequência, água, metanol e 
etanol para a produção da bebida. 

Dos 5 bilhões de litros de bebidas alcoólicas consumidas por 
ano na Índia, quase 40% são produzidos ilegalmente, segundo a 
International Spirits and Wine Association of India. Vários estados 
indianos proibiram a venda de bebida alcoólica ou anunciaram a 
intenção de adotar a medida. As vozes mais críticas a esse tipo de 
veto afirmam que isso vai apenas aumentar a produção e a venda 
de álcool clandestino. 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/02/25/numero-de-vitimas-
de-bebida-alcoolica-adulteradana-india-sobe-para-mais-de-

150.ghtml. 
Acesso em 08.mar.2019. (Adaptado) 

A notícia, publicada na imprensa mundial, revelou a produção 
clandestina de bebidas alcoólicas na Índia. A morte de indianos 
que consumiram essas bebidas ocorreu porque 

 
a) o metanol, adicionado à mistura e largamente utilizado 

como solvente industrial, é altamente tóxico. 
b) o etanol, presente na mistura, apesar de ser atóxico, deve 

ser utilizado apenas como biocombustível. 
c) a mistura metanol-etanol, que forma um sistema 

heterogêneo, estava em alta concentração no produto 
comercializado. 

d) a água, responsável pela diluição da bebida, faz interações 
fortes com a mistura etanol-metanol, aumentando sua 
toxidez. 

 
Questão 06 - (UCB DF)     

Não são apenas as mulheres que sofrem com alterações 
hormonais ao longo da vida: um estudo feito pela Sociedade 
Brasileira de Urologia, em parceria com a Escola de Saúde do 
Exército do Rio de Janeiro, avaliou 1623 homens de 24 a 87 anos 
de idade e concluiu que cerca de 20% dos participantes 
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apresentavam índice de testosterona abaixo do adequado para 
sua faixa etária. Entre as hipóteses para o declínio estão a redução 
testicular e problemas na hipófise, a glândula responsável pela 
produção do hormônio masculino. A pesquisa, feita a partir de 
amostras de sangue, mostrou também que os participantes com 
mais de 70 anos de idade apresentaram maior queda de 
testosterona. Cientistas ressaltam que nem todos os homens têm 
diminuição hormonal. Segundo ele, após os 40 anos de idade, um 
declínio anual de 1% nos níveis de testosterona é considerado 
normal, mas alguns homens podem nunca apresentar diminuição. 
Por um longo período, baixos índices de testosterona eram 
conhecidos por andropausa, termo recentemente substituído por 
distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, por não 
haver uma parada hormonal completa. 

Disponível em: 
<http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/baixos_niveis_de_ 

testosterona_ameacam_a_saude.html>. Acesso em: 4 dez. 2017, 
com adaptações. 

 

 
Com base no texto citado, na fórmula estrutural da testosterona 
(apresentada a seguir) e considerando a química dos compostos 
de carbono, assinale a alternativa correta. 
a) A molécula da testosterona é aromática e heterogênea. 
b) Na testosterona existe a função fenol. 
c) Existem as funções cetona e álcool, além de três carbonos 

trigonais e dois carbonos quaternários na estrutura da 
testosterona. 

d) O hidrogênio ligado ao oxigênio nesta molécula é 
expressivamente ácido. 

e) Os anéis de seis membros são todos planares e há dois 
carbonos primários na testosterona. 

 
Questão 07 - (UNITAU SP)     

O glicerol (propanotriol) está presente nos animais e nas plantas, 
formando ésteres de ácidos graxos chamados triglicerídeos. Em 
relação ao glicerol, analise as afirmativas abaixo. 
I. O glicerol é classificado como álcool, e apresenta três 

hidroxilas na sua estrutura. 
II. O glicerol apresenta 3 carbonos na sua estrutura, unidos por 

dupla ligação covalente. 
III. O glicerol não apresenta hidrogênios na sua estrutura. 
Está CORRETO o que se afirma em 
a) I, apenas. 
b) II, apenas. 
c) III, apenas. 
d) I e II, apenas. 
e) II e III, apenas. 

 
Questão 08 - (FMSanta Casa SP)     

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou em 
16.05.17 a inclusão da Cannabis sativa L., nome científico da 
maconha, em sua relação de plantas medicinais. O 
tetraidrocanabinol (THC), um dos principais componentes da 
Cannabis, é o responsável pelas propriedades medicinais. 

(http://agenciabrasil.ebc.com.br. Adaptado.) 
 

 
 

As funções orgânicas presentes na estrutura do THC são 
a) éster e fenol. 
b) éter e fenol. 
c) éster e álcool. 
d) fenol e álcool. 
e) éter e álcool. 

 
Questão 09 - (UEA AM)       

A figura representa a estrutura molecular do álcool isoamílico, 
empregado na fabricação de perfumes e, também, como solvente 
de tintas. 

 

 
 

O nome sistemático IUPAC do álcool isoamílico é 
a) 1,1-dimetilpropan-3-ol. 
b) 3,3-dimetilpropan-1-ol. 
c) 1-butanol-3-metil. 
d) 3-metilbutan-1-ol. 
d) 3-metilbutanol. 

 
Questão 10 - (UCB DF)     

Sabe-se que a uva é uma fonte rica de compostos fenólicos, tais 
como os flavonóis, flavanóis e antocianinas. Essas substâncias são 
alvo de contínuas pesquisas; entre elas, destacam-se a 
compreensão das possíveis ações antioxidantes e anticancerígenas 
desses compostos no organismo humano.  

 
Os fenóis, classe de substâncias que possuem um anel aromático, 
substituído, no mínimo, por uma hidroxila, são ácidos de 
Arrhenius.  
Em relação a esse tema e às funções orgânicas, assinale a 
alternativa correta. 
a) O fenol é considerado um ácido, pois, na perda do íon 

hidrogênio, a carga negativa resultante da reação é 
estabilizada pela ressonância no anel aromático. O 
hidrogênio ácido é aquele presente no carbono na posição 
“para”, em relação à hidroxila. 

b) O fenol é classificado como um álcool secundário. 
c) A ressonância no anel aromático é um modo de 

representação da estrutura real da ligação química presente 
no anel benzênico. As ligações, na realidade, são alternadas 
espacialmente, isto é, há ligações simples e duplas entre os 
carbonos no anel de um fenol. 

d) Os ácidos orgânicos são, em regra geral, ácidos fracos, 
quando comparados a ácidos inorgânicos, tais como HCl e 
H2SO4. Uma forma que os químicos expressam a força dos 
ácidos é através da constante de equilíbrio Ka ou pKa. Neste 
caso, o pKa de um ácido fraco é menor que o pKa de um ácido 
forte. 

e) Os fenóis formam uma classe de substâncias, isto é, uma 
função orgânica, porque possuem propriedades químicas 
específicas que os diferenciam de outras funções, tais como 
éteres, ésteres, cetonas etc. 

 
Questão 11 - (UECE)     

Na composição dos enxaguantes bucais existe um antisséptico 
para matar as bactérias que causam o mau hálito. Um dos mais 
usados possui a seguinte estrutura: 
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Esse composto é identificado com a função química dos 
a) fenóis. 
b) álcoois. 
c) ácidos carboxílicos. 
d) aromáticos polinucleares. 

 
Questão 12 - (FCM MG)     

Observe a estrutura de uma substância orgânica: 
 

 
Analisando a estrutura apresentada, é FALSO afirmar que o 
composto 

 
a) contem cinco insaturações presentes. 
b) possui fórmula mínima igual a (C7H7O)n. 
c) apresenta apenas dois anéis insaturados. 
d) exibe grupos carbonila e hidroxila fenólica. 

 
Questão 13 - (IFPE)     

Mercadorias como os condimentos denominados cravo da índia, 
noz-moscada, pimenta do reino e canela tiveram uma participação 
destacada na tecnologia de conservação de alimentos 500 anos 
atrás. Eram denominadas especiarias. O uso caseiro do cravo da 
índia é um exemplo de como certas técnicas se incorporam à 
cultura popular. As donas de casa, atualmente, quando usam o 
cravo da índia, não o relacionam com a sua função conservante, 
mas o utilizam por sua ação flavorizante ou por tradição. Sabendo 
que o princípio ativo mais abundante no cravo da índia é o 
eugenol, estrutura representada abaixo, assinale a única 
alternativa CORRETA. 

 
 

a) O eugenol apresenta fórmula molecular C8H12O2.  
b) O eugenol apresenta as funções éter e fenol.  
c) O eugenol apresenta cinco carbonos sp2.  
d) O eugenol apresenta cadeia fechada alicíclica.  
e) O eugenol apresenta quatro ligações sigmas. 

 
Questão 14 - (PUC SP)     

Mentol ocorre em várias espécies de hortelã e é utilizado em balas, 
doces e produtos higiênicos. 

 
Observe a estrutura do mentol e assinale a alternativa correta. 
a) A fórmula molecular do mentol é C10H19O. 
b) O mentol possui 3 carbonos secundários. 
c) Possui um radical isopropil. 
d) Possui a função orgânica fenol. 

 
Questão 15 - (UNIPÊ PB)     

Na década de 60, um cigarro de maconha continha 0,5% de THC. 
Atualmente, estudos apontam para níveis de até 5%. Há ainda o 
skank, a supermaconha desenvolvida em laboratório, com 20% de 
THC. Por causa dessas altas taxas de princípio ativo, a maconha 
hoje vicia mais e inflige danos ainda maiores ao organismo. 

 

 
Considerando-se a estrutura química do THC e as informações do 
texto, é correto afirmar: 

 
01) A massa do princípio ativo em 100,0g de skank corresponde, 

aproximadamente, a 5,4 10–2 mol. 
02) A molécula de THC apresenta os grupos funcionais da classe 

dos fenóis e dos éteres. 
03) Ao se dissolver em água, o THC é ionizado com a formação 

de íons OH–(aq). 
04) O THC possui pressão de vapor inferior a 1,0atm, ao entrar 

em ebulição ao nível do mar. 
05) A estrutura molecular exibe três anéis benzênicos 

condensados. 
 
Questão 16 - (PUC RS)     

A erva-mate (Ilex paraguaiensis) contém muitas substâncias 
orgânicas, as quais podem ter ação benéfica no organismo. As 
estruturas moleculares de algumas substâncias presentes nessa 
planta são mostradas a seguir: 

 
Vitamina A 

 
 

Ácido cafeico 

 
 

Ácido neoclorogênico 

 
Considerando essas estruturas, é correto afirmar que 
a) a vitamina A é um hidrocarboneto de cadeia cíclica e 

ramificada. 
b) os grupamentos OH nas três moléculas conferem a elas 

caráter marcadamente ácido. 
c) o aroma da erva-mate provém dos ácidos cafeico e 

neoclorogênico, porque apresentam anel aromático ou 
benzênico. 

d) o número de átomos de hidrogênio na molécula de vitamina 
A é maior do que na do ácido neoclorogênico. 

H3C

OH

CH3

CH3
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H3C CH3

 
 

O
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e) o ácido neoclorogênico é muito solúvel em óleo, por conta 
de seus numerosos grupamentos hidroxila, pouco polares. 

 
Questão 17 - (UEFS BA)     

 
A icaridina, representada pela estrutura química e com massa 
molar 229gmol–1, é uma substância química derivada da pimenta 
que atua como repelente de insetos, como o Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus. O 
repelente que apresenta a concentração de icaridina entre 20 e 
25% na sua composição possui ação de longa duração. 
Considerando-se essas informações, a estrutura química da 
icaridina e as propriedades dos compostos orgânicos, é correto 
afirmar: 
a) O grupo funcional das aminas é responsável pela atuação da 

icaridina como repelente. 
b) O tipo de orbital híbrido utilizado pelos átomos de carbono 

constituintes do hexágono é sp2. 
c) A percentagem de oxigênio, em massa, presente na icaridina 

é de, aproximadamente, 14,0%. 
d) A estrutura química da icaridina apresenta o grupo funcional 

da classe dos álcoois. 
e) O grupo derivado de hidrocarbonetos e ligado diretamente 

ao oxigênio é representado por –CH2CH(CH3)2. 
 
Questão 18 - (Faculdade Guanambi BA)     

 
A gonorreia é uma DST causada pela bactéria Neisseria 
gonorrhoeae, que pode promover inflamação na uretra, na 
próstata e no útero. A doença ocasiona dor, ardência e secreções 
durante a micção. Em alguns casos, principalmente na mulher, não 
existem sintomas, entretanto, mesmo sem apresentá-los, uma 
pessoa pode transmitir a infermidade. O tratamento é feito pelo 
médico, através da prescrição de antibióticos, como a doxiciclina, 
na dosagem de 100 mg, duas vezes ao dia, durante sete dias. O 
fármaco é da família das tetraciclinas, de ação bacteriostática e 
inibidora da síntese proteica da bactéria. A transmissão da doença 
ocorre por via sexual e, quando tratada, adequadamente, a cura é 
rápida. 
A partir da estrutura química da doxiciclina, é correto afirmar: 
01. Os grupos, –OH, estão todos voltados para cima, fora do 

plano onde está situada a estrutura da molécula do 
antibiótico. 

02. O antibiótico, em meio aquoso, libera íons OH–(aq). 
03. A cadeia carbônica de 4 anéis condensados é formada 

apenas por carbono hibridizados sp3. 
04. A estrutura química do medicamento apresenta dois grupos 

metil, voltados para baixo do plano do papel em que está 
situada a estrutura da molécula do fármaco. 

05. A massa molecular da doxiciclina é calculada somando-se as 
unidades de massa atômica de todos os átomos presentes na 
estrutura química do fármaco. 

 
Questão 19 - (PUC Camp SP)     

Na revelação de uma fotografia analógica, ou seja, de película, 
uma das etapas consiste em utilizar uma solução reveladora, cuja 
composição contém hidroquinona. 

 
A função orgânica que caracteriza esse composto é 
a) álcool. 
b) fenol. 
c) ácido carboxílico. 
d) benzeno. 
e) cetona. 

 
Questão 20 - (UEL PR)  Christos e espiciarias! – por Cristo e especiarias – 
foi o grito jubiloso dos marinheiros de Vasco da Gama quando, em maio 
de 1498, eles se aproximaram da Índia e da meta de ganhar uma fortuna 
incalculável com condimentos que durante séculos haviam sido 
monopólio dos mercadores de Veneza. A sua demanda e a das 
fragrantes moléculas da pimenta, da canela, do cravo-da-índia, da noz-
moscada e do gengibre estimularam uma procura global que deu início 
à Era dos Descobrimentos. 

(Adaptado de: COUTEUR, P.; BURRESON, J. Os botões de Napoleão: as 
17 moléculas que mudaram a história. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2006. p.23.) 
Os efeitos especiais do isoeugenol presente na noz-moscada são 
conhecidos desde a antiga China. É notória a importância que essa 
molécula exerceu no comércio e na construção e destruição de cidades. 

 
Sobre essa molécula, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às 
afirmativas a seguir. 
(   ) A molécula apresenta estrutura alicíclica insaturada. 
(   ) Apresenta 2 carbonos primários, 7 carbonos secundários e 1 

carbono terciário. 
(   ) É uma estrutura com grupos funcionais compostos. 
(   ) O grupo funcional hidroxila é caracterizado como álcool. 
(   ) Segundo o conceito ácido-base de Arrhenius, essa molécula 

apresenta caráter básico. 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência 
correta. 
a) V, F, V, V, F. 
b) V, F, F, F, V. 
c) F, V, V, F, F. 
d) F, V, F, V, V. 
e) F, F, V, V, F. 

 
GABARITO:   
1) Gab: D  2) Gab: D  3) Gab: B  
4) Gab: E  5) Gab: A  6) Gab: C 
7) Gab: A  8) Gab: B  9) Gab: D  
10) Gab: E  11) Gab: A  12) Gab: C 
13) Gab: B  14) Gab: C  15) Gab: 02 
16) Gab: D  17) Gab: D  18) Gab: 05 
19) Gab: B  20) Gab: C 

 

Dúvidas através do direct do Instagram. 

@alexdiniz1402q 

Bons estudos!!! 

#fiqueemcasa 

 

N O

O

OH

 
 

icaridina

OHHO

Hidroquinona

  

CH3

OCH3

OH

Isoeugenol

  


