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Funções Orgânicas 
(Funções com halogênios e enxofre) 

 

Questão 01 - (UECE)     
Sobre o composto diclorodifluorometano usado em 
refrigerantes e como propelente de aerossol, pode-se 
afirmar corretamente que ele tem 

a) quatro pares de elétrons compartilhados. 
b) um total de 26 elétrons de valência não 
ligantes. 
c) hibridação sp para o átomo de carbono. 
d) todas as ligações covalentes com a mesma 
energia. 

 
Questão 02 - (UNIC MT)     

 
 
O flurbiprofeno, composto químico representado pela 
estrutura química e de massa molar 244gmol–1, é um 
fármaco antiinflamatório indicado como antimicótico 
e utilizado em pastilhas que aliviam dores de garganta. 
Como todo fármaco, deve ser usado com cautela 
devido aos efeitos colaterais. 
Considerando-se a análise da informação e da 
estrutura química que representa o flurbiprofeno, é 
correto afirmar: 

01. A cadeia carbônica do fármaco representado é 
alicíclica, heterogênea e saturada. 
02. O percentual de flúor, em massa, no 
flurbiprofeno é de, aproximadamente, 3,7%. 
03. A classe funcional dos haletos orgânicos está 
representada na estrutura química do fármaco. 
04. O número de átomos de hidrogênio no 
flurbiprofeno é maior do que o número de 
átomos de carbono. 
05. O átomo de carbono do grupo carboxila utiliza 
orbitais híbridos do tipo sp3 para a formação das 
ligações covalentes. 

 
Questão 03 - (UECE)     

Um exemplo de tiol importante é o butan-1-tiol que é 
adicionado ao gás de cozinha. O gás de cozinha é 
fundamentalmente formado pelos gases butano e 
propano, que não possuem cheiro. A presença do 
butan-1-tiol faz com que se sinta o cheiro quando há 
algum vazamento de gás, o que evita a ocorrência de 

acidentes. Assinale a opção que corresponde à 
fórmula estrutural desse composto. 
 

a)

  
b) H3C – CH2 – CH2 – CH2 – SH 
c) H3C – CH2 – SH2 – CH2 – OH 
d)

  
 
Questão 04 - (UniRV GO)     

O lança-perfume é um produto desodorizante com 
aroma aproximado do perfume L'Air Du Temps de Nina 
Ricci em forma de um spray. O líquido, que é a base de 
cloreto de etila e acondicionado sob pressão em 
ampolas de vidro, devido a combinação do gás e 
perfume, ao ser liberado, forma um fino jato com 
efeito congelante. A respeito do composto orgânico 
citado no texto acima, responda V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 

a) O cloreto de etila é classificado como haleto 
orgânico. 
b) Sua fórmula molecular pode ser representada 
por: H5C2Cl. 
c) O cloreto de etila, também, pode ser usado na 
produção de chumbo tetraetila, um aditivo da 
gasolina. 
d) O cloreto de etila é um ácido carboxílico. 

 
Questão 05 - (UECE)     

Com relação às funções orgânicas, assinale a 
afirmação verdadeira.  

a) Os álcoois são compostos que apresentam 
grupos oxidrila (OH) ligados a átomos de carbono 
saturados com hibridização sp2, enquanto os 
fenóis são compostos que apresentam grupos 
oxidrila (OH) ligados ao anel aromático.  
b) O éter é uma substância que tem dois grupos 
orgânicos ligados ao mesmo átomo de oxigênio, 
R-O-R1. Os grupos orgânicos podem ser alquila ou 
arila, e o átomo de oxigênio só pode fazer parte 
de uma cadeia fechada.  
c) Os tióis (R-S-H) e os sulfetos (R-S-R1) são 
análogos sulfurados de álcoois e ésteres.  
d) Os ésteres são compostos formados pela troca 
do hidrogênio presente na carboxila dos ácidos 
carboxílicos por um grupo alquila ou arila.  

 
Questão 06 - (UNESP SP)     

A degradação anaeróbica de matéria orgânica 
contendo enxofre pode levar à formação de 

H3C CH2 CH2 CH OH

OH

  

H3C CH CH2 CH3

SH
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substâncias com odores altamente desagradáveis. 
Dentre essas substâncias estão o gás sulfídrico (H2S) e 
as mercaptanas, como a pentamercaptana (1-
pentanotiol). 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente a 
geometria molecular do gás sulfídrico e a fórmula 
molecular do 1-pentanotiol. 

a) Angular e C5H4S. 
b) Linear e CH4S. 
c) Angular e CH4S. 
d) Angular e C5H12S. 
e) Tetraédrica e C5H12S. 

 
 
Questão 07 - (UECE)   

O propano e o butano, que constituem o gás 
liquefeito do petróleo, são gases inodoros. Contudo, 
o cheiro característico do chamado “gás butano” 
existente em nossas cozinhas deve-se à presença de 
várias substâncias, dentre as quais o 
butilmercaptana, que é adicionado ao gás para 
alertar-nos quanto a possíveis vazamentos. Sobre o 
butilmercaptana, cuja fórmula estrutural é H3C – CH2 
– CH2 – CH2 – S – H, é correto afirmar-se que  

a) devido à presença do enxofre, sua cadeia 
carbônica é heterogênea.  
b) a hibridização que ocorre no carbono dos 
grupos CH2 é do tipo sp2.  
c) sua função orgânica é denominada de tiol.  
d) pertence à família dos hidrocarbonetos.  

 
Questão 08 - (UNEMAT MT)     

No processo de obtenção do biodiesel, hoje 
largamente difundido no estado de Mato Grosso, 
utiliza-se a reação química de transesterificação, que 
consiste na reação de óleos extraídos de oleaginosas, 
principalmente a soja, dando origem a ésteres etílicos 
dos ácidos graxos da soja, que são chamados de 
biodiesel, fonte de energia renovável e de capacidade 
poluidora menor que o óleo diesel mineral. Nesse 
processo obtém-se ainda a glicerina, um triálcool de 
nome 1, 2, 3 – propanotriol, como sub-produto da 
transesterificação. 
Assinale abaixo a fórmula molecular correta da 
glicerina. 

a) C6 H6OH 
b) C2H6O 
c) C3H6O3 
d) C3H8O3 
e) C3H8OH 

 
Questão 09 - (UECE)     

A alicina, composto oxissulfurado, é a substância que 
confere odor de alho. Por seus efeitos medicinais, o 

alho baixa o nível de colesterol no sangue e reduz as 
probabilidades de se contrair câncer gástrico. Ademais, 
um “pão de alho” é muito gostoso. A seguir, temos a 
estrutura da alicina: 
 

 
De acordo com essa estrutura, a alicina pertence à 
família dos 

a) tio-álcoois. 
b) tio-cetonas. 
c) dissulfetos orgânicos. 
d) tio-ésteres. 

 
Questão 10 - (UFAM)     

A opção que apresenta, respectivamente, a 
nomenclatura correta dos compostos abaixo, usual ou 
oficial, é: 

 

 
a) tioetano, o-hidroxi-benzeno, metanoato de etila, 2-
pentinol-4, etanal 
b) metilmercaptana, fenol, acetato de acetila, 2-hexin-
4-ol, aldeído acético 
c) etanotiol, hidroxi-benzeno, formiato de propila, 4-
hexin-3-ol, ácido etanóico 
d) etanotiol, fenol, propanoato de metila, 4-hexin-3-ol, 
propionaldeído 
e) hidrosulfureto etânico, fenol, metanoato de propila, 
3-pentin-3-ol, etanal 

 
GABARITO:   

1) Gab: A 
2) Gab: 03 
3) Gab: B 
4) Gab: VVVF 
5) Gab: D 
6) Gab: D 
7) Gab: C 
8) Gab: D 

9) Gab: C 
10) Gab: D 

 

 
Dúvidas através do direct do Instagram. 

@alexdiniz1402q 
Bons estudos!!! 
#fiqueemcasa 
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