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Lista 04-  Funções Orgânicas 

(Identificação de funções) 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 1     

Considere a liotironina, um hormônio produzido pela 

glândula tireoide, também conhecido como T3. 

 

liotironina

massa molar = 650 g/mol

IHO

O

I

O

OHH2NI

 

 

 
 

Questão 01 - (FAMERP SP)     

Dentre as funções orgânicas presentes na molécula de 

liotironina, encontra-se a função 

 

a) éster. 

b) amida. 

c) fenol. 

d) aldeído. 

e) cetona. 

 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 2     

Experiência – Escrever uma mensagem secreta no 

laboratório 

 

Materiais e Reagentes Necessários 

• Folha de papel 

• Pincel fino 

• Difusor 

• Solução de fenolftaleína 

• Solução de hidróxido de sódio 0,1 mol/L ou solução 

saturada de hidróxido de cálcio 

 

Procedimento Experimental 

Utilizando uma solução incolor de fenolftaleína, escreva 

com um pincel fino uma mensagem numa folha de papel. 

A mensagem permanecerá invisível. 

Para revelar essa mensagem, borrife a folha de papel com 

uma solução de hidróxido de sódio ou de cálcio, com o 

auxílio de um difusor. 

A mensagem aparecerá magicamente com a cor vermelha. 

 

 

 

 

Explicação 

A fenolftaleína é um indicador que fica vermelho na 

presença de soluções básicas, nesse caso, uma solução de 

hidróxido de sódio ou de cálcio. 

<http://tinyurl.com/o2vav8v> Acesso em: 31.08.15. Adaptado. 

 

Questão 02 - (FATEC SP)     

Observe a estrutura da fenolftaleína. 

 

 
 

Além da função fenol, identificamos o grupo funcional 

pertencente à função 

 

a) ácido carboxílico. 

b) aldeído. 

c) álcool. 

d) éster. 

e) éter. 

 

Questão 03 - (UFSC)     

Ataque com arma química é registrado no norte do 

Iraque 

Estado Islâmico é acusado de ataque com gás mostarda, 

uma arma proibida. 

 

Fragmentos de bombas disparadas por militantes do Estado 

Islâmico contra combatentes curdos no norte do Iraque no 

início de agosto foram analisados em um campo militar dos 

Estados Unidos, revelando sinais de arma química – o gás 

mostarda. O gás mostarda é um agente químico asfixiante 

que, se for inalado, pode provocar a morte. 

O gás mostarda (III) foi sintetizado em 1860 por Frederick 

Guthrie a partir da reação entre os compostos I e II. 

 

 
 

O gás mostarda penetra na pele e concentra-se no tecido 

adiposo. A reação com a água dos tecidos (hidrólise) produz 

os compostos V e VI. Embora possa ser utilizado em 
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conflitos armados, o gás mostarda é também uma molécula 

precursora de fármacos, como alguns quimioterápicos. 

 

 
Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/08/ 

teste-em-bombas-do-estado-islamico-revela-indicio-de-

arma-quimica.htmln>. [Adaptado]. 

Acesso em: 26 ago. 2015. 

 

Sobre o assunto tratado acima, é CORRETO afirmar que: 

 

01. o composto I é o eteno. 

02. a molécula II é polar. 

04. o composto VI é o ácido perclórico. 

08. cada uma das moléculas de III e de V apresenta quatro 

átomos de carbono secundários. 

16. nos compostos III e V, as cadeias carbônicas são 

classificadas como alifáticas, insaturadas e 

homogêneas. 

32. no composto II, o número de oxidação do átomo de 

enxofre é +2. 

 

Questão 04 - (UFSCAR SP)     

Uma das formas de se obter tinta para pintura corporal 

utilizada por indígenas brasileiros é por meio do fruto verde 

do jenipapo. A substância responsável pela cor azul intensa 

dessa tinta é a genipina, cuja estrutura está representada a 

seguir. 

 

 
 

A estrutura assinalada mostra que a genipina possui, entre 

outras, a função orgânica 

 

a) aldeído. 

b) álcool. 

c) cetona. 

d) ácido carboxílico. 

e) éter. 

 

 

 

Questão 05 - (Mackenzie SP)     

Um professor solicitou aos alunos que escrevessem uma 

sequência de compostos orgânicos, que contivesse, 

respectivamente, um álcool, um éster, uma cetona e um 

aldeído. A sequência correta está representada em 

 

a) H3C–OH, H3C–O–CH3, H3C–CH2–COO–CH3, H3C–

CHO. 

b) OH, H3C–CH2–COO–CH2–CH3, 

H3C–CO–CH3, H3C–CHO. 

c) H3C–CHO, H3C–CO–CH3, HCOOH, H3C–OH. 

d) H3C–CHO, H3C–COO–CH3, H3C–CO–NH2, H3C–

CH2–COO–CH3. 

e) CH2–OH, H3C–COO–CH3, H3C–CO–

CH3, H3C–CHO. 

 

Questão 06 - (UEFS BA)     

 
A varfarina, representada pela estrutura química, é utilizada 

como anticoagulante e, como todo medicamento tem efeitos 

colaterais e seu uso deve ter acompanhamento médico. 

Considerando-se a estrutura química da varfarina e com base 

nos conhecimentos sobre as propriedades dos compostos 

orgânicos, é correto afirmar: 

 

a) Os anéis condensados na varfarina são constituídos por 

átomos de carbono com orbitais híbridos sp. 

b) A quantidade de átomos de carbono e de hidrogênio na 

estrutura representada são iguais. 

c) O grupo funcional das cetonas está presente na estrutura 

química da varfarina. 

d) O grupo –OH, presente na estrutura da varfarina, indica 

que a substância química tem caráter básico. 

e) A ação anticoagulante do fármaco está associada ao 

grupo funcional da classe dos fenóis presente na 

estrutura. 

 

TEXTO: 3 - Comum à questão: 7     

O espectro solar que atinge a superfície terrestre é 

formado predominantemente por radiações ultravioletas 

(UV) (100 – 400 nm), radiações visíveis (400 – 800 nm) e 

radiações infravermelhas (acima de 800 nm). A faixa da 

radiação UV se divide em três regiões: UVA (320 a 400 nm), 

UVB (280 a 320 nm) e UVC (100 a 280 nm). Ao interagir 

com a pele humana, a radiação UV pode provocar reações 
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fotoquímicas, que estimulam a produção de melanina, cuja 

manifestação é visível sob a forma de bronzeamento da pele, 

ou podem levar à produção de simples inflamações até 

graves queimaduras. 

Um filtro solar eficiente deve reduzir o acúmulo de lesões 

induzidas pela radiação UV por meio da absorção das 

radiações solares, prevenindo assim uma possível 

queimadura. São apresentados a seguir as fórmulas 

estruturais, os nomes e os espectros de absorção de três 

filtros solares orgânicos. 

 

 
(Juliana Flor et al. “Protetores solares”. Quím. Nova, 2007. 

Adaptado.) 

 

Questão 07 - (UNESP SP)     

Os filtros solares orgânicos absorvem apenas parte da 

radiação eletromagnética; dessa forma, deve-se fazer a 

combinação entre diferentes filtros a fim de se obter um bom 

protetor solar. Na formulação de um protetor solar, um 

fabricante necessita escolher um dentre os três filtros 

orgânicos apresentados cujo máximo de absorção ocorra na 

região do UVA. A molécula do filtro solar escolhido 

apresenta as funções orgânicas 

 

a) amina e ácido carboxílico. 

b) cetona e éter. 

c) amina e éster. 

d) amida e éter. 

e) cetona e álcool. 

 

Questão 08 - (UNIFOR CE)     

Uma questão que vem sendo amplamente estudada e 

discutida no campo do abastecimento de água são as 

cianobactérias e as cianotoxinas. Cianotoxinas são toxinas 

produzidas por algumas espécies de cianobactérias em água 

doce ou salgada e podem ter efeitos hepatotóxicos 

(microcistina), neurotóxicos (anatoxina-a, e saxitoxina), 

citotóxicos (cilindrospermopsina) e dermatóxicos 

(lingbiatoxina). Abaixo apresentase a estrutura molecular de 

uma microcistina. 

 

 
 

Assinale a alternativa que identifica os grupos funcionais 

presentes na molécula de microcistina. 

 

a) Cetona, Éter, Amina e Éster. 

b) Álcool, Éter, Amina e Cetona. 

c) Tiol, Ácido Carboxílico, Éster e Amida. 

d) Álcool, Ácido Carboxílico, Amina e Cetona. 

e) Álcool, Ácido Carboxílico, Amina e Amida. 

 

Questão 09 - (UNISC RS)     

A Ritalina®, medicamento largamente utilizado para atenuar 

sintomas de inquietação e hiperatividade, principalmente por 

jovens e estudantes, apresenta a seguinte estrutura molecular 

 

 
 

Em relação à estrutura da Ritalina é incorreto afirmar que 

 

a) apresenta as funcionalidades éster e amina secundária. 

b) possui fórmula molecular C14H19NO2. 
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c) apresenta 3 carbonos assimétricos. 

d) possui 7 carbonos com hibridização sp2. 

e) possui 2 carbonos terciários. 

 

Questão 10 - (EsPCEX)     

O composto denominado comercialmente por Aspartame é 

comumente utilizado como adoçante artificial, na sua versão 

enantiomérica denominada S,S-aspartamo. A nomenclatura 

oficial do Aspartame especificada pela União Internacional 

de Química Pura e Aplicada (IUPAC) é ácido 3-amino-4-

[(1-benzil-2-metóxi-2-oxoetil)amino]-4-oxobutanóico e sua 

estrutura química de função mista pode ser vista abaixo. 

 

 
 

A fórmula molecular e as funções orgânicas que podem ser 

reconhecidas na estrutura do Aspartame são: 

 

a) C14H16N2O4; álcool; ácido carboxílico; amida; éter. 

b) C12H18N3O5; amina; álcool; cetona; éster. 

c) C14H18N2O5; amina; ácido carboxílico; amida; éster. 

d) C13H18N2O4; amida; ácido carboxílico; aldeído; éter. 

e) C14H16N3O5; nitrocomposto; aldeído; amida; cetona. 

 

Questão 11 - (UDESC SC)     

A piperina e a capsaicina são duas substâncias químicas 

responsáveis pela sensação de ardor causada pelas pimentas. 

A piperina é um alcaloide que pode ser encontrado na 

pimenta do reino e que estimula receptores na língua que são 

sensíveis à dor, dando um sabor picante aos alimentos. A 

capsaicina pode ser encontrada nas pimentas verdes e 

vermelhas e age de modo semelhante à piperina, atribuindo 

um sabor picante aos alimentos, de modo que quanto maior 

o teor destas substâncias, maior a sensação de ardência ao 

paladar. 

 

 

 

 

Assinale a alternativa correta em relação às duas substâncias. 

 

a) A capsaicina e a piperina podem ser classificadas nas 

seguintes funções químicas: fenol, amida e éster. 

b) Ambas podem ser classificadas como éter e amina, 

além de possuírem carbonos com hibridização sp2 e 

serem consideradas bases de Lewis. 

c) Ambas podem ser classificadas como éter e amida, 

além de possuírem carbonos com hibridização sp2 e 

serem consideradas como ácidos de Lewis. 

d) Ambas apresentam a função química éter e amida, além 

de possuírem carbonos com hibridização sp2 e serem 

consideradas bases de Lewis. 

e) A piperina pode ser considerada um ácido de Lewis e a 

capsaicina pode ser classificada como base de Lewis. 

 

Questão 12 - (IME RJ)     

A eritromicina é uma substância antibacteriana do grupo dos 

macrolídeos muito utilizada no tratamento de diversas 

infecções. Dada a estrutura da eritromicina abaixo, assinale 

a alternativa que corresponde às funções orgânicas presentes. 

 

 
 

a) Álcool, nitrila, amida, ácido carboxílico. 

b) Álcool, cetona, éter, aldeído, amina. 

c) Amina, éter, éster, ácido carboxílico, álcool. 

d) Éter, éster, cetona, amina, álcool. 

e) Aldeído, éster, cetona, amida, éter. 

 

Questão 13 - (ENEM)     

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. 
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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 14 - (PUC MG)     

O aspartame é um aditivo alimentício muito utilizado para 

substituir o açúcar. A estrutura dessa substância está 

representada abaixo. 

 

 
 

São funções orgânicas presentes na estrutura desse adoçante, 

EXCETO: 

 

a) Aldeído 

b) Amina 

c) Ester 

d) Amida 

 

Questão 15 - (PUC MG)     

A Penicilina G é um antibiótico natural obtido do fungo 

Penicillium chrysogenum. A estrutura química está 

apresentada abaixo. 

 

 
 

É CORRETO afirmar que a penicilina G possui: 

 

a) um grupo funcional aldeído. 

b) fórmula estrutural C16H18N2O4S. 

c) 6 carbonos sp3. 

d) um heterocíclico aromático. 

 

Questão 16 - (PUC RJ)     

 

 
 

Nas estruturas de ambas as substâncias I e II, está presente a 

função orgânica: 

 

a) álcool. 

b) aldeído. 

c) cetona. 

d) éster. 

e) éter. 

 

Questão 17 - (UFRGS RS)     

Recentemente, cientistas sintetizaram um híbrido curcumin-

talidomida. A estrutura desse híbrido está mostrada abaixo, 

em que a parte à esquerda da ligação em negrito vem do 

curcumin, e a parte à direita vem da talidomida. Essa 

combinação permitiu obter um composto muito mais eficaz 

contra células cancerosas que o curcumin ou a talidomida 

sozinhos, ou que uma mistura dos dois. 

 

 
 

As funções orgânicas presentes na estrutura desse híbrido são 

 

a) hidroxila fenólica, éter e cetona. 

b) amina, éster e hidroxila fenólica. 

c) amida, éster e cetona. 

d) amida, hidroxila fenólica e éster. 

e) ácido carboxílico, amina e cetona. 

 

Questão 18 - (UNIUBE MG)     

Antibiótico é o nome genérico dado a uma substância que 

tem a capacidade de interagir com microrganismos que 

causam infecções no organismo. Os antibióticos interferem 

com os microrganismos, matando-os ou inibindo seu 
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metabolismo e/ou sua reprodução, permitindo ao sistema 

imunológico combatê-los com maior eficácia. 

As tetraciclinas são um grupo de antibióticos usados no 

tratamento das infecções bacterianas. A terramicina, 

posteriormente denominada oxitetraciclina, é um antibiótico 

pertencente à classe das tetraciclinas, produzido pelo fungo 

Streptomyces rimosus, muito utilizado contra infecções. A 

fórmula estrutural desse composto está representada a seguir: 

 

 
 

As principais funções orgânicas presentes no antibiótico 

terramicina e a fórmula molecular desse composto são: 

 

a) Aldeído, álcool, amina, amida e éster; C22H24N2O8. 

b) Cetona, álcool, amina, amida e éter; C22H28N2O8. 

c) Aldeído, álcool, amina, amida e éter; C22H20N2O8. 

d) Cetona, álcool, amina, amida e éster; C22H24N2O8. 

e) Cetona, álcool, fenol, amina e amida; C22H24N2O8. 

 

Questão 19 - (UNEMAT MT)     

Devido ao aspecto dourado do fungo que a produz, a 

clortetraciclina é conhecida também como aureomicina, um 

antibiótico pertencente à classe das tetraciclinas. A estrutura 

química é apresentada a seguir: 

 

 
 

As funções orgânicas presentes na molécula são: 

 

a) Aldeído, álcool, cetona, amina, enol, fenol. 

b) Álcool, amina, amida, cetona, enol, fenol. 

c) Ácido carboxílico, álcool, amina, éster, éter, fenol. 

d) Aldeído, amida, cetona, éster, éter, enol. 

e) Álcool, amina, cetona, éter, éster, enol. 

 

Questão 20 - (UNCISAL)     

Nas substâncias polifuncionais HO2CCH(NH2)CH2CO2H, 

H2NCOCH(OH)CO2C2H5, OHCCH(OH)CH2COCH3 e 

HOC6H4CH2OCH2COCl, podem-se identificar os grupos 

funcionais, em cada uma delas, e na sequência: 

 

I. ácido, amina ácido; amida, álcool, éster; aldeído, 

álcool, cetona; fenol, éter, cloreto de acila; 

II. ácido, amida, ácido; amina, álcool, éter; ácido, álcool, 

cetona; álcool, éster, cloreto de acila; 

III. aldeído, amina, aldeído; amida, álcool, éster; aldeído, 

álcool, éter; álcool, éter, cloreto de acila; 

IV. ácido, amida, ácido; amina, álcool, éster; aldeído, 

álcool, cetona; fenol, éster, cloreto de acila. 

 

Dos itens acima, verifica-se que está(ão) correto(s) 

 

a) I, II, III e IV. 

b) I, apenas. 

c) II, III e IV, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) I, II e III, apenas. 

 

GABARITO:   

1) Gab: C 

2) Gab: D 

3) Gab: 35 

4) Gab: B 

5) Gab: E 

6) Gab: C 

7) Gab: B 

8) Gab: E 

9) Gab: C 

10) Gab: C 

11) Gab: D 

12) Gab: D 

13) Gab: A 

14) Gab: A 

15) Gab: B 

16) Gab: E 

17) Gab: A 

18) Gab: E 

19) Gab: B 

20) Gab: B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dúvidas através do direct do Instagram. 

@alexdiniz1402q 

Bons estudos!!! 

#fiqueemcasa 
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