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LISTA 03 

Hidrocarbonetos 

Questão 01 - (UECE)    A substância responsável pelo sabor amargo da cerveja é 
o mirceno, C10H16. Assinale a opção que corresponde à fórmula estrutural dessa 
substância. 

a)   b)

 

c)

   

d)

 

 

Questão 02 - (UECE)    Esqualeno, encontrado em grande quantidade no óleo de 
fígado de bacalhau, com possível efeito anticarcinogênico, é um hidrocarboneto 
que contém seis ligações duplas entre átomos de carbono. Como em sua 
molécula existem 30 átomos de carbono, sua fórmula mínima é  

a) C10H17.     b) C8H13.  

c) C5H8.      d) C3H5.  

 

Questão 03 - (PUC MG)    Sobre o composto que apresenta a estrutura de linha 
abaixo, fazem-se as seguintes afirmativas: 

 

I. É um hidrocarboneto alifático e ramificado. 

II. Apresenta 6 carbonos sp3 e 4 carbonos sp2. 

III. Possui fórmula molecular C15H28. 

IV. A nomenclatura correta, segundo a IUPAC, é 3-etil-7-metil-4-
propil-nona-2,6-dieno. 

V. Possui interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. 

São VERDADEIRAS: 

a) I, III e IV, apenas.   b) II, III e IV, apenas. 

c) I, II, III e IV.    d) I, III, IV e V. 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 4    O Ibuprofeno é um remédio indicado para o 
alívio da febre e da dor, como dor de cabeça, dor muscular, dor de dentes, 
enxaqueca ou cólica menstrual. Além disso, também pode ser usado para aliviar 
a dor no corpo e febre, em caso de sintomas de gripes e resfriados comuns. 

Disponível em: <https://www.tuasaude.com/ibuprofeno-alivium/>. 
Acesso em: 10 jul. 2018. Adaptado. 

Questão 04 - (FM Petrópolis RJ)    Radicais orgânicos são espécies ou conjunto 
de átomos ligados entre si e que apresentam um ou mais elétrons livres 
chamados valências livres. Os radicais monovalentes são provenientes da cisão 
homolítica, a qual forma o radical com valência livre. A estrutura do Ibuprofeno 
apresenta dois radicais monovalentes, abaixo assinalados. 

 

Os radicais alquilas assinalados na estrutura são: 

a) metila e isobutila   b) etila e propila 

c) metila e secbutila   d) etila e tercbutila 

e) metila e butila 

 

Questão 05 - (UFRGS RS)    Octanagem ou índice de octano serve como uma 
medida da qualidade da gasolina. O índice faz relação de equivalência à 
resistência de detonação de uma mistura percentual de isoctano e n-heptano. 

O nome IUPAC do composto isoctano é 2,2,4-trimetilpentano e o número de 
carbono(s) secundário(s) que apresenta é 

a) 0.     b) 1. 

c) 2.     d) 3. 

e) 5. 

 

Questão 06 - (UFPR)    A qualidade de um combustível é caracterizada pelo grau 
de octanagem. Hidrocarbonetos de cadeia linear têm baixa octanagem e 
produzem combustíveis pobres. Já os alcanos ramificados são de melhor 
qualidade, uma vez que têm mais hidrogênios em carbonos primários e as 
ligações C-H requerem mais energia que ligações C-C para serem rompidas. 
Assim, a combustão dos hidrocarbonetos ramificados se torna mais difícil de ser 
iniciada, o que reduz os ruídos do motor. O isoctano é um alcano ramificado que 
foi definido como referência, e ao seu grau de octanagem foi atribuído o valor 
100. A fórmula estrutural (forma de bastão) do isoctano é mostrada abaixo. 

 

Qual é o nome oficial IUPAC desse alcano? 

a) 2,2,4-trimetilpentano.  

b) 2-metil-4-terc-butil-pentano. 

c) 1,1,1,3,3-pentametilpropano. 

d) 1-metil-1,3-di-isopropilpropano. 

e) 1,1,1-trimetil-4,4-dimetil-pentano. 

 

Questão 07 - (UEPG PR)    Em se tratando de hidrocarbonetos acíclicos e 
saturados, assinale o que for correto. 

01. São compostos que têm cadeia aberta e apresentam apenas ligações simples 
entre seus carbonos. 

02. Apresentam fórmula geral CnH2n + 2. 

04. Podem ser obtidos com o refino do petróleo. 

08. O 3-etil-2-metilexano é um exemplo deste tipo de composto. 

16. A parafina é uma mistura de hidrocarbonetos acíclicos e saturados de massa 
molecular elevada. 

 

Questão 08 - (UFRGS RS)    Considere a representação tridimensional da 
molécula orgânica mostrada abaixo. 

 

 
 

Isoctano
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Sobre essa molécula, é correto afirmar que 

a) é um hidrocarboneto saturado de cadeia homogênea e ramificada. 

b) possui todos os átomos de carbono com geometria trigonal plana. 

c) tem, na nomenclatura oficial IUPAC, o nome 2-metilbut-1-eno. 

d) apresenta isomeria geométrica. 

e) possui fórmula molecular C5H12. 

 

Questão 09 - (UFRR)    O Menteno, é um hidrocarboneto encontrado na hortelã, 
tem o nome sistemático 1 – isopropil – 4 – metilciclohexeno. Com base nessa 
informação, assinale a alternativa em que aparece a fórmula molecular: 

a) C9H16     b) C10H18O 

c) C9H18     d) C10H17  

e) C10H18  

 

Questão 10 - (UDESC SC)  Analise o composto representado na figura abaixo: 

 

Sobre o composto, é incorreto afirmar que: 

a) o seu nome é 2,2,4- trimetil-4-penteno. 

b) apresenta dois carbonos com hibridização sp2. 

c) é um alceno ramificado de cadeia aberta. 

d) é um hidrocarboneto ramificado de cadeia aberta. 

e) apresenta seis carbonos com hibridização sp3. 

 

Questão 11 - (UEM PR)    Assinale a(s) alternativa(s) que apresenta(m) uma 
descrição correta da molécula orgânica: 

 

01. Na molécula, a cadeia principal contém o maior número de átomos de 
carbono em sequência possível de ser obtido. 

02. A cadeia principal não apresenta carbonos quaternários, mas apresenta 
carbonos com hibridização sp3, sp2 e sp. 

04. A cadeia principal contém 4 radicais. 

08. A cadeia principal contém um radical iso-hexil. 

16. A cadeia principal contém um radical iso-heptil. 

 

Questão 12 - (UERJ)    A exposição ao benzopireno é associada ao aumento de 
casos de câncer. Observe a fórmula estrutural dessa substância: 

 

 

Com base na fórmula, a razão entre o número de átomos de carbono e o 
de hidrogênio, presentes no benzopireno, corresponde a: 

a)     b)  

c)     d)  

 

Questão 13 - (IFPE)    Há algumas décadas, fumar era moda. Nessa época, o 
cigarro não era considerado um vilão, até profissionais de saúde, como médicos, 
eram garotos-propaganda de marcas de cigarro e incentivavam o vício de fumar. 
Com o passar dos anos, pesquisas mostraram que o cigarro é sim extremamente 
prejudicial à saúde. Estudos mostram que existem mais de 4000 substâncias 
químicas no cigarro, das quais, 50 são comprovadamente cancerígenas, dentre 
elas, podemos citar: arsênio, polônio-210, DDT, benzeno e benzopireno. Abaixo 
temos as fórmulas estruturais de duas dessas substâncias que estão na lista das 
50 substâncias cancerígenas, o benzeno e o benzopireno. 

  

                           Benzopireno 

Em relação às substâncias benzeno e benzopireno, assinale a única alternativa 
CORRETA. 

a) Tanto o benzeno quanto o benzopireno são hidrocarbonetos aromáticos. 

b) O benzopireno apresenta hibridação sp3 em todos os seus carbonos. 

c) O benzeno, por ser polar, é uma molécula insolúvel na água já que a mesma é 
apolar. 

d) Ambos são hidrocarbonetos que apresentam apenas carbonos secundários. 

e) O benzopireno apresenta fórmula molecular C20H16. 

 

Questão 14 - (UFRGS RS)    Observe a estrutura do p-cimeno abaixo. 

 

Abaixo são indicadas três possibilidades de nomenclatura usual para 
representar o p-cimeno. 

I. p-isopropiltolueno. 

II. 1-isopropil-4-metil-benzeno. 

III. terc-butil-benzeno. 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I.   b) Apenas II. 

c) Apenas III.   d) Apenas I e II. 

e) I, II e III. 

 

GABARITO:   

1) Gab: C  2) Gab: D 3) Gab: A 4) Gab: A 

5) Gab: B  6) Gab: A 7) Gab: 31 8) Gab: C 

9) Gab: E  10) Gab: A 11) Gab: 22 12) Gab: D 

13) Gab: A  14) Gab: D 
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