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LISTA 04 

Funções oxigenadas 01 

 

Questão 01 - (UECE)    Os fenóis encontram diversas aplicações práticas, tais 
como: em desinfetantes, na preparação de resinas e polímeros, do ácido pícrico, 
de explosivos e na síntese da aspirina e de outros medicamentos. Possuem o 
grupo hidroxila (–OH) em sua composição química, mas não são álcoois. Atente 
para o que se diz a seguir sobre fenóis e assinale a afirmação verdadeira. 

a) Quando a hidroxila estiver ligada diretamente ao ciclohexano, é um 
fenol. 

b) Quando a hidroxila estiver ligada diretamente ao carbono sp do 
anel aromático, é um fenol. 

c) No fenol, o grupo hidroxila está ligado diretamente ao carbono 
saturado do anel aromático. 

d) No fenol, o grupo hidroxila está ligado diretamente ao carbono sp2 
do anel aromático. 

 

Questão 02 - (UECE)    É estimado que, no planeta Terra, existam mais de 19 
milhões de substâncias orgânicas classificadas com nomenclaturas específicas. 
Os nomes oficiais seguem a nomenclatura IUPAC. Considere as seguintes 
substâncias orgânicas: 

I. Usado na limpeza de telas de computadores. 

 

II. Usado como solvente anestésico. 

 

Pela nomenclatura IUPAC, essas substâncias são identificadas como: 

a) I – álcool isopropílico; II – etoxietano. 

b) I – propan-2-ol; II – etoxietano. 

c) I – propan-2-ol; II – éter dietílico. 

d) I – álcool propílico; II – éter etílico. 

 

Questão 03 - (UniCESUMAR PR)    O eugenol, conhecido como óleo de cravo, é 
um antisséptico utilizado em aplicações restaurativas dentárias quando 
misturado com óxido de zinco. 

 

A massa molar do eugenol é I g/mol e em sua molécula observam-se os grupos 
funcionais II e III. 

Completam, correta e respectivamente, as lacunas I, II e III: 

a) 152 – álcool – éster 

b) 152 – álcool – éter 

c) 155 – fenol – cetona 

d) 164 – álcool – cetona 

e) 164 – fenol – éter 

 

Questão 04 - (UNITAU SP)    O glicerol (propanotriol) está presente nos animais 
e nas plantas, formando ésteres de ácidos graxos chamados triglicerídeos. Em 
relação ao glicerol, analise as afirmativas abaixo. 

 

I. O glicerol é classificado como álcool, e apresenta três hidroxilas na 
sua estrutura. 

II. O glicerol apresenta 3 carbonos na sua estrutura, unidos por dupla 
ligação covalente. 

III. O glicerol não apresenta hidrogênios na sua estrutura. 

Está CORRETO o que se afirma em 

a) I, apenas.   b) II, apenas. 

c) III, apenas.   d) I e II, apenas. 

e) II e III, apenas. 

 

Questão 05 - (FMSanta Casa SP)    A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) divulgou em 16.05.17 a inclusão da Cannabis sativa L., nome científico 
da maconha, em sua relação de plantas medicinais. O tetraidrocanabinol (THC), 
um dos principais componentes da Cannabis, é o responsável pelas 
propriedades medicinais. (http://agenciabrasil.ebc.com.br. Adaptado.) 

 

As funções orgânicas presentes na estrutura do THC são 

a) éster e fenol.   b) éter e fenol. 

c) éster e álcool.  d) fenol e álcool. 

e) éter e álcool. 

 

Questão 06 - (UEA AM)      A figura representa a estrutura molecular do álcool 
isoamílico, empregado na fabricação de perfumes e, também, como solvente de 
tintas. 

 

O nome sistemático IUPAC do álcool isoamílico é 

a) 1,1-dimetilpropan-3-ol. 

b) 3,3-dimetilpropan-1-ol. 

c) 1-butanol-3-metil. 

d) 3-metilbutan-1-ol. 

d) 3-metilbutanol. 

 

Questão 07 - (IFPE)   Mercadorias como os condimentos denominados cravo da 
índia, noz-moscada, pimenta do reino e canela tiveram uma participação 
destacada na tecnologia de conservação de alimentos 500 anos atrás. Eram 
denominadas especiarias. O uso caseiro do cravo da índia é um exemplo de 
como certas técnicas se incorporam à cultura popular. As donas de casa, 
atualmente, quando usam o cravo da índia, não o relacionam com a sua função 
conservante, mas o utilizam por sua ação flavorizante ou por tradição. Sabendo 
que o princípio ativo mais abundante no cravo da índia é o eugenol, estrutura 
representada abaixo, assinale a única alternativa CORRETA. 

 

a) O eugenol apresenta fórmula molecular C8H12O2.  

H3CO

HO
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b) O eugenol apresenta as funções éter e fenol.  

c) O eugenol apresenta cinco carbonos sp2.  

d) O eugenol apresenta cadeia fechada alicíclica.  

e) O eugenol apresenta quatro ligações sigmas. 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 8     

“Aditivo alimentar" é qualquer ingrediente adicionado aos alimentos, com o 
objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais 
do alimento. Esses aditivos alimentares são indicados nos rótulos dos produtos, 
mas sem informação dos seus efeitos na saúde humana, assim não possibilitam 
ao consumidor mais preocupado com seu bem estar escolher alternativas mais 
saudáveis. Essas restrições se devem ao conhecimento dos males que alguns 
aditivos podem causar como, por exemplo, os antioxidantes BHT e BHA 
(Estruturas abaixo), que são substâncias genotóxicas e causam danos aos genes 
de uma célula ou de um organismo. Estudos realizados em cobaias, como 
camundongos e macacos, mostraram que os compostos causam problemas 
hepáticos, provocam aumento do metabolismo e reduzem, desse modo, o 
tecido adiposo. Reduz a reserva hepática de vitamina A e é encontrado em 
alimentos ricos em óleos e gorduras como manteiga, carnes, cereais, bolos, 
biscoitos, cerveja, salgadinhos, batatas desidratadas, gomas de mascar. 

  

 

Questão 08 - (UEPA)    A respeito da química destes antioxidantes, avalie as 
afirmativas abaixo. 

I. A estrutura I possui 7 carbonos primários. 

II. A estrutura II possui 3 carbonos primários. 

III. Ambos são compostos fenólicos. 

IV. A estrutura I possui 24 átomos de Hidrogênio e 01 átomo de 
oxigênio. 

V. A estrutura II possui 15 átomos de Hidrogênio e 02 átomos de 
oxigênio. 

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é: 

a) I, II, III e IV   b) I, II, III e V 

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

e) I, III, IV e V 

 

Questão 09 - (UFPR)    A nomenclatura de substâncias orgânicas segue um 
rigoroso conjunto de regras que levam em consideração a função orgânica, a 
cadeia principal e a posição dos substituintes. Dar o nome oficial a uma 
substância orgânica muitas vezes não é algo trivial, e o uso desse nome no dia a 
dia pode ser desencorajador. Por conta disso, muitas substâncias são 
conhecidas pelos seus nomes populares. Por exemplo, a estrutura orgânica 
mostrada ao lado lembra a figura de um pinguim, sendo por isso popularmente 
conhecida como pinguinona. 

 

(Fonte da Imagem: <http://falen.info/usapimage-pinguim.acp>. 
Acessado em 09/08/2018.) 

O nome oficial dessa substância é: 

a) metilcicloexanona. 

b) tetrametilcicloexanodienona. 

c) 3,4,4,5-tetrametilcicloexanona. 

d) 3,4,4,5-metilcicloexanodienona. 

e) 3,4,4,5-tetrametilcicloexano-2,5-dienona. 

 

Questão 10 - (UEM PR)    O citronelal é um dos principais constituintes do óleo 
de citronela e possui propriedades repelentes contra insetos. Sobre o citronelal, 
assinale o que for correto. 

 

01. Possui apenas 2 elétrons . 

02. É um composto alifático de cadeia carbônica ramificada. 

04. Apresenta cadeia carbônica insaturada e homogênea. 

08. Apresenta um grupo funcional aldeído. 

16. Também pode ser denominado de 3,7-dimetil-oct-6-enal. 

 

Questão 11 - (FAMERP SP)    A fórmula representa a estrutura do geranial, 
também conhecido como citral A, um dos compostos responsáveis pelo aroma 
do limão. 

 

O geranial é um composto pertencente à função orgânica 

a) cetona.   b) éter. 

c) éster   d) ácido carboxílico. 

e) aldeído. 

 

Questão 12 - (UFPR)    Poucos meses antes das Olimpíadas Rio 2016, veio a 
público um escândalo de doping envolvendo atletas da Rússia. Entre as 
substâncias anabolizantes supostamente utilizadas pelos atletas envolvidos 
estão o turinabol e a mestaterona. Esses dois compostos são, estruturalmente, 
muito similares à testosterona e utilizados para aumento da massa muscular e 
melhora do desempenho dos atletas. 

 

Quais funções orgânicas oxigenadas estão presentes em todos os compostos 
citados? 

a) Cetona e álcool.  b) Fenol e éter. 

c) Amida e epóxido.  d) Anidrido e aldeído. 

e) Ácido carboxílico e enol. 

 

GABARITO:   

1) Gab: D  2) Gab: B 

3) Gab: E  4) Gab: A 

5) Gab: B  6) Gab: D 

7) Gab: B  8) Gab: A 

9) Gab: E  10) Gab: 30 

11) Gab: E  12) Gab: A 

 

 

OH

Estrutura I:

BHT (Butil-Hidroxitolueno)

 
 

OCH3

OH

Estrutura I:

BHA (Butil-Hidroxianisol)

 

 




