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LISTA 01 
Introdução à química orgânica 

 
Questão 01 - (FPS PE)    Nanotubos de carbono são folhas de grafeno enroladas 
de maneira a formar uma peça cilíndrica com diâmetro próximo de 1nm. 
Dependendo de como a folha de grafeno é enrolada, os nanotubos podem 
apresentar propriedades metálicas ou semicondutoras. 

 
É correto afirmar que os carbonos do grafeno têm hibridação 

a) sp.   b) sp2. 
c) sp3.   d) sp3d. 
e) sp3d2. 
 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 2   :A mandioca contém linamarina em todas as 
partes da planta. A decomposição da linamarina por enzimas produz o ácido 
cianídrico (HCN), que é um ácido fraco com constante de ionização (Ka) igual a 5

10–10 a 25 ºC. A fabricação de farinha da mandioca é feita com a prensagem 
da massa obtida por meio da ralação das raízes descascadas. A água resultante 
desse processo arrasta a linamarina e os seus produtos de decomposição, 
podendo causar contaminação do meio ambiente e intoxicação em animais e 
plantas.  

 
(https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=PMC3475106_1476-
511X-11-74-1&req=4. Adaptado) 
 

Questão 02 - (FGV SP)    Sobre o tipo de ligação dos átomos de carbono na 
molécula da linamarina, aquele identificado por I e o átomo de carbono 
identificado por II fazem, respectivamente, 
a)quatro ligações sigma – duas ligações sigma e duas ligações pi. 
b)quatro ligações sigma – três ligações sigma e uma ligação pi. 
c)quatro ligações sigma – uma ligação sigma e três ligações pi. 
d)quatro ligações pi – duas ligações sigma e duas ligações pi. 
e)quatro ligações pi – uma ligação sigma e três ligações pi. 
 
Questão 03 - (UFRGS RS)    Considere o composto representado abaixo. 

 
Os ângulos aproximados, em graus, das ligações entre os átomos representados 
pelas letras a, b e c, são, respectivamente, 
a)109,5 – 120 – 120.   b)109,5 – 120 – 180. 
c)120 – 120 – 180.   d)120 – 109,5 – 120. 
e)120 – 109,5 – 180. 
 
Questão 04 - (UFJF MG)   O Comitê Olímpico Internacional, durante as 
Olimpíadas Rio 2016, estava bastante atento aos casos de doping dos atletas. A 
nandrolona, por exemplo, é um hormônio derivado da testosterona muito 
utilizado pela indústria farmacêutica para a produção de derivados de 

esteróides anabólitos. Quantos carbonos terciários com hibridação sp3 possui 
esse hormônio na sua estrutura molecular? 

 
a)1    b)2 
c)3    d)4 
e)5 
 

Questão 05 - (ENEM)    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 06 - (UFAM)    Um dos passatempos modernos prediletos é tirar fotos 
próprias, as chamadas selfies. Há exatos 50 anos, a cristalógrafa Dorothy 
Crowfoot Hodgkin recebeu o Prêmio Nobel de Química pelas fotos que tirava, 
mas não dela própria, e também não com uma máquina fotográfica 
convencional. Suas análises de raios-x permitiram a elucidação de estruturas 
complexas de moléculas importantes, como a penicilina e a Vitamina B12. 
Moléculas mais simples têm sua estrutura tridimensional definida segundo 
critérios de hibridização. Observando as moléculas a seguir, analise as 
afirmativas: 1 - H2CNH       2 - H3CNH2       3 - H3CCN 

I. A molécula 1 possui duas ligações do tipo pi () e carbono com hibridização 
sp2; 

II.A molécula 2 possui somente ligações do tipo sigma () e carbono com 
hibridização sp3; 

III.A molécula 3 possui duas ligações do tipo pi () e somente um carbono com 
hibridização sp3; 

IV.As moléculas 1 e 2 possuem ligações do tipo sigma () e carbono com 
hibridização sp2 e sp3, respectivamente; 

V. As moléculas 2 e 3 não possuem ligações do tipo pi () e carbono do 
tipo sp2. 

Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas 
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas 
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas 
d) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas 
e) Somente as afirmativas IV e V estão corretas 
 

Questão 07 - (UFPE)  O ácido acetil salicílico (AAS) é um importante analgésico 
sintético: 

 
Sobre este ácido e os átomos de carbono assinalados na figura acima, podemos 
afirmar que: 

00. o carbono 1 tem hibridação sp3 
01. a ligação entre o carbono 2 e o oxigênio é do tipo sp2-p. 

02. existem ao todo 4 ligações  (pi). 
03. o carbono 3 forma ligações com ângulos de 120 graus entre si. 
04. o carbono 4 pertence a um grupamento ácido carboxílico. 

 
Questão 08 - (UNCISAL)    Um sabor pode nos trazer lembranças agradáveis da 
infância, quando por exemplo comemos um doce de abóbora caseiro, aquele 
em pedaços e que tem cravo-da-índia. O sabor característico do cravo-da-índia é 
devido ao eugenol, estrutura representada na figura. 
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O número de átomos de carbono sp3 na molécula de eugenol é igual a 

a) 1.    b) 2. 
c) 3.    d) 4. 
e) 6. 
 

Questão 09 - (UCS RS)   Bactérias são microorganismos existentes em quase 
tudo ao nosso redor. No início do século XIX, os médicos enfrentavam um 
grande desafio. Cirurgias, por menores que fossem, eram extremamente 
perigosas para o paciente, pois o local da incisão poderia ser alvo de infecção 
causada por bactérias. Em 1867, um médico descobriu que soluções aquosas de 
fenol matavam bactérias. Iniciava-se assim o uso de anti-sépticos, substâncias 
capazes de matar bactérias quando aplicadas a uma superfície. Um exemplo de 
anti-séptico é o composto cuja estrutura química está representada abaixo. 

 
Com base na estrutura química desse anti-séptico, é correto afirmar que essa 
substância possui 

a) um carbono assimétrico. 
b) três átomos de carbono com hibridização sp3. 
c) fórmula molecular C9H10O. 
d) um radical isopropil ligado ao anel aromático. 

e) três ligações  e onze ligações . 
 
Questão 10 - (UECE)    O geraniol possui um odor semelhante ao da rosa, sendo, 
por isso, usado em perfumes. Também é usado para produzir sabores artificiais 
de pêra, amora, melão, maçã vermelha, lima, laranja, limão, melancia e abacaxi. 
Pesquisas o evidenciam como um eficiente repelente de insetos. Ele também é 
produzido por glândulas olfativas de abelhas para ajudar a marcar as flores com 
néctar e localizar as entradas para suas colméias. A seguir, temos a estrutura do 
geraniol, com seus átomos numerados de 1 a 10. 

 
Assinale a alternativa que contém a medida correta dos ângulos reais formados 
pelas ligações entre os átomos 2-3-4, 4-5-6 e 9-8-10, respectivamente, da 
estrutura do geraniol. 

a) 120º, 109º28’ e 109º28’. 
b) 120º, 109º28’ e 180º. 
c) 180º, 120º e 109º28’. 
d) 109º28’, 180º e 180º. 

 
Questão 11 - (UFV MG)    No hidrocarboneto de fórmula estrutural 
representada abaixo, os átomos de carbono estão numerados de 1 a 7. 

 
Sobre esse hidrocarboneto são feitas as seguintes afirmativas: 

I.O total de ligações  (pi) na estrutura é igual a 3. 

II.O átomo de carbono 2 forma 3 ligações  (pi) e 1 ligação  

(sigma). 
III.O átomo de carbono 5 forma 3 ligações  (sigma) e 1 ligação  

(pi). 
IV.O átomo de carbono 1 forma 4 ligações  (sigma). 

São CORRETAS apenas as afirmativas: 
a) I, III e IV. 
b) II e IV. 
c) I e II. 
d) I, II e IV. 

 
Questão 12 - (UFG GO)      

 

A distribuição eletrônica do carbono, no estado fundamental, entretanto, 
mostra que ele é bivalente. Para que o carbono atenda ao postulado de  
Kekulé, ele sofre: 

a) ressonância. 
b) isomeria. 
c) protonação. 
d) hibridização. 
e) efeito indutivo. 

 
Questão 13 - (EFEI SP)        
A morfina, uma droga utilizada em tratamento de câncer, tem a fórmula 
estrutural: 

 
 
Os carbonos assinalados possuem hibridização, respectivamente: 

a) 1-sp2 2-sp3 3-sp2. 
b) 1-sp 2-sp3 3-sp3. 
c) 1-sp2 2-sp 3-sp2. 
d) 1-sp 2-sp3 3-sp3. 

 
Questão 14 - (UNIRIO RJ)       "Segundo a WWF, três novos estudos 
científicos mostram que as mudanças biológicas nos sistemas hormonais e 
imunológicos dos ursos polares estão ligadas a poluentes tóxicos em seus 
corpos. Entre os produtos químicos mais perigosos estão os PCBs - 
bifenilas policloradas, substâncias industriais que foram banidas nos anos 
80, mas que ainda são encontradas nas águas, no gelo e no solo do Ártico." 
JB online, 2004 
A figura abaixo apresenta um exemplo de bifenila policlorada. 

 
Assinale a opção que apresenta o número total de átomos de carbono com 
hibridação sp2 no composto. 

a) 6    b) 8 
c) 10    d) 12 
e) 14 

 
Questão 15 - (UFRN)        
Enquanto Rivaldo estudava, sua irmã Rinete, perto da mesa, lavava a 
janela do quarto. Infelizmente, sem que notassem, respingou água 
sanitária sobre o livro de Química. Uma certa frase desse livro, atingida por 
algumas gotas da solução, teve então três palavras completamente 
apagadas. Essas três palavras encontram-se representadas por três 
reticências entre colchetes, na frase abaixo: 
“No acetileno (C2H2), molécula de geometria [ ... ], o carbono forma, com 
outro carbono, duas ligações [...], devido à hibridação do tipo [ ... ].” 
Então, Rivaldo identificou corretamente as três palavras apagadas pela 
água sanitária, como sendo, respectivamente, 

a) linear, sigma, sp. 
b) linear, pi, sp. 
c) angular, sigma, sp3. 
d) angular, pi, sp2. 

 
GABARITO:   

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

9) Gab: D     10) Gab: A 
11) Gab: A     12) Gab: D 
13) Gab: A     14) Gab: D 
15) Gab: B 
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