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LISTA 02 

Classificação de Cadeias 

 

Questão 01 - (UEPG PR)    Com relação à cadeia carbônica da molécula 
apresentada abaixo, assinale o que for correto. 

 

01. É alifática.   02. É insaturada. 

04. É ramificada.   08. É heterogênea. 

 

Questão 02 - (PUC SP)    O Tamiflu ou fosfato de oseltamivir, utilizado 
para o tratamento da gripe, é produzido do composto ativo do anis-
estrelado, também conhecido como ácido shikimico. Esse ácido é um 
potente antiviral. Sua fórmula estrutural está representada abaixo. 

 

Sobre esse composto, é CORRETO afirmar que 

a) é um composto aromático. 

b) possui apenas carbonos secundários e terciários. 

c) possui cadeia carbônica homocíclica. 

d) possui cadeia carbônica ramificada. 

 

Questão 03 - (UEFS BA)    Camisas térmicas têm sido utilizadas para 
banhos de mar por proporcionar proteção térmica e proteção contra a 
radiação solar. Uma das fibras utilizadas na confecção dessas camisas é 
a de neoprene, obtida a partir da polimerização do cloropreno. 

 

A cadeia carbônica do cloropreno é classificada como 

a) homogênea, insaturada e normal. 

b) homogênea, insaturada e ramificada. 

c) homogênea, saturada e normal. 

d) heterogênea, insaturada e ramificada. 

e) heterogênea, saturada e ramificada. 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 4    Considere o álcool isopropílico, cuja 
fórmula estrutural está representada a seguir. Esse composto é 
empregado em muitos produtos utilizados para a limpeza de 
equipamentos eletrônicos, como telas de TV, monitores e celulares. 

 

 

Questão 04 - (UEA AM)    A cadeia carbônica do álcool isopropílico é 

a) aberta, homogênea e saturada. 

b) aberta, homogênea e insaturada. 

c) aberta, heterogênea e saturada. 

d) fechada, homogênea e saturada. 

e) fechada, heterogênea e insaturada. 

 

Questão 05 - (UECE)    Nos compostos orgânicos, os átomos de carbono 
se ligam entre si ou com outros átomos e formam as cadeias 
carbônicas, que podem ser: abertas, fechadas ou mistas; normais ou 
ramificadas; saturadas ou insaturadas; homogêneas ou heterogêneas. 
O composto 3,7-dimetil-2,6-octadienal, conhecido como citral, usado 
na indústria alimentícia e para fortalecer o óleo de limão, possui a 
seguinte fórmula molecular: C9H15COH.  

A classificação correta da sua cadeia carbônica é 

a) aberta, insaturada, heterogênea e ramificada. 

b) mista, saturada, heterogênea e normal. 

c) aberta, insaturada, homogênea e ramificada. 

d) aberta, saturada, homogênea e ramificada. 

 

Questão 06 - (UEPG PR)    Sobre a molécula do geraniol, assinale o que 
for correto. 

 

01. Apresenta cadeia acíclica. 

02. Apresenta cadeia saturada. 

04. Apresenta cadeia ramificada. 

08. Apresenta cadeia heterogênea. 

 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 7    Considere o β-caroteno, um 
pigmento natural presente em diversos vegetais, que é transformado 
em vitamina A no nosso organismo. 

 

Questão 07 - (UEA AM)    A cadeia carbônica do -caroteno é 

classificada como 

a) heterogênea, ramificada e saturada. 

b) heterogênea, normal e insaturada. 

c) homogênea, normal e saturada. 

d) homogênea, ramificada e saturada. 

e) homogênea, ramificada e insaturada. 
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Questão 08 - (UFRR)    A sacarose é extensivamente utilizada em 
alimentos e bebidas como adoçante, e como nutriente em processos 
fermentativos. Ela é produzida a partir da beterraba ou da cana-de-
açúcar, sendo esta última sua fonte natural mais importante. O açúcar 
invertido (xarope de glicose e frutose) é amplamente utilizado na 
indústria de confeitos, na panificação e produtos afins, na formulação 
de cremes para recheio e de geleias. 

 

 

Com relação a cadeia carbônica da glicose e da frutose, podemos 
classificá-las como sendo ambas: 

a) aberta, heterogênea, simples e insaturada; 

b) fechada, heterogênea, ramificada e saturada; 

c) fechada, homogênea, ramificada e saturada; 

d) fechada, heterogênea, ramificada e insaturada; 

e) aberta, homogênea, ramificada e saturada. 

 

Questão 09 - (Unievangélica GO)    Nos momentos de tensão, medo e 
pânico, são liberados no organismo do ser humano uma determinada 
quantidade de adrenalina (fórmula a seguir), que aumenta a pulsação 
cardíaca. 

 

De acordo com os critérios de classificação de compostos orgânicos, 
esse composto pode ser classificado como 

a) aromático, ramificado e heterogêneo. 

b) aromático, saturado e heterogêneo. 

c) alifático, normal e homogêneo. 

d) alicíclico, ramificado e heterogêneo. 

 

Questão 10 - (ENEM)  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 11 - (IFGO)  Assinale a alternativa que contém a classificação 
correta da seguinte cadeia carbônica:   CH3CHCH3CH2CCH 

a) acíclica, saturada e ramificada. 

b) cíclica, insaturada e ramificada. 

c) cíclica, saturada e sem ramificação. 

d) acíclica, insaturada e ramificada. 

e) heterocíclica, insaturada e ramificada. 

 

Questão 12 - (UFG GO)    Monoterpenos, substâncias de origem vegetal 
e animal, podem ser divididos em acíclicos, monocíclicos e bicíclicos. 
São exemplos de monoterpenos as estruturas a seguir. 

 

 

Entre os monoterpenos representados, são acíclico, monocíclico e 
bicíclico, respectivamente: 

a)  1, 2 e 3    b)  1, 3 e 5 

c)  2, 3 e 5    d)  2, 4 e 6 

e)  2, 4 e 5 

 

 

 

GABARITO:   

1) Gab: 07   2) Gab: C 

3) Gab: A    4) Gab: A 

5) Gab: C    6) Gab: 05 

7) Gab: E    8) Gab: B 

9) Gab: A    10) Gab: A 

11) Gab: D   12) Gab:D 
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