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LISTA 05 
Funções oxigenadas 02 

 
Questão 01 - (Mackenzie SP)    A pata de vaca é uma árvore que possui folhas 

levemente coriáceas, parecendo bipartidas, dando semelhança a pata de 

bovino, daí o nome popular pata de vaca. São conferidas à pata de vaca as 

atividades diurética, hipoglicemiante e atividade redutora dos níveis de 

triglicerídeos em sangue de animais. Esses resultados sugerem a validade do uso 

clínico de pata de vaca no tratamento do diabetes tipo 2. Os flavonoides, tais 

como a campferol presente nas folhas da pata de vaca são os responsáveis pela 

ação de permeabilidade dos vasos capilares. 

 
Assim, de acordo com a fórmula estrutural do campferol acima ilustrada, são 

feitas as seguintes afirmações. 

I. a molécula apresenta os grupos funcionais éster, fenol e cetona. 

II. possui ligações pi ressonantes. 

III. apresenta um átomo de carbono tetraédrico. 

IV. possui heteroátomo e somente dois átomos de carbono terciário. 

Estão corretas somente as afirmações 

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

c) III e IV    d) II e IV. 

e) I e III. 

 

Questão 02 - (UFRGS RS)    O donepezil, representado abaixo, é um fármaco 

utilizado contra a doença de Alzheimer cujo sintoma inicial mais comum é a 

perda de memória de curto prazo, ou seja, a dificuldade de recordar eventos 

recentes. 

 
Essa molécula apresenta as funções orgânicas 

a) amina e éster.   b)   cetona e álcool. 

c) éter e éster.    d)   amina e álcool. 

e) cetona e éter. 

 

Questão 03 - (Fac. Israelita de C. da Saúde Albert Einstein SP)    A planta 

Cannabis sativa possui vários componentes canabinoides, sendo que o princípio 

ativo mais potente é o tetra-hidrocanabinol (THC). Nos últimos anos ocorreu um 

aumento significativo tanto no interesse quanto na utilização do THC para fins 

medicinais. A fórmula estrutural do THC está representada a seguir: 

 
A respeito dessa molécula foram feitas as seguintes observações: 

I. Apresenta as funções orgânicas fenol e éster. 

II. Possui três radicais metil e 1 radical pentil. 

III. Possui três anéis aromáticos condensados. 

IV. É uma cadeia insaturada e ramificada. 

As afirmativas corretas são: 

a) I e II.    b) II e III. 

c) II e IV.    d) I e IV. 

 

Questão 04 - (PUC Camp SP)    Na cultura de produtos orgânicos é proibido o 

uso de agrotóxicos, como o herbicida metalaxil que, segundo a Anvisa, já foi 

banido do Brasil. Faz parte da estrutura desse herbicida a função orgânica 

representada por 

 
Essa função orgânica é denominada 

a) álcool.    b) cetona. 

c) ácido carboxílico.   d) aldeído. 

e) éster. 

 

Questão 05 - (Mackenzie SP)    Associe o composto orgânico à sua fórmula 

molecular. 

1) benzaldeido 

2) ácido benzoico 

3) álcool t-butílico 

4) butanona 

5) acetato de etila 

6) ácido fênico 

(   ) C4H8O 

(   ) C6H6O 

(   ) C4H8O2 

(   ) C7H6O 

(   ) C7H6O2 

(   ) C4H10O 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para 

baixo, é 

a) 3, 6, 5, 1, 2 e 4.   b) 3, 2, 4, 6, 5 e 1. 

c) 4, 1, 5, 6, 2 e 3.   d) 5, 6, 4, 1, 3 e 2. 

e) 4, 6, 5, 1, 2 e 3. 

 

Questão 06 - (UEA AM)      A figura representa a estrutura molecular da 

sinvastatina, fármaco utilizado para redução dos níveis de colesterol no sangue. 

 
As funções orgânicas oxigenadas presentes na sinvastatina são 

a) aldeído e éter.   b) aldeído e éster. 

c) álcool e cetona.   d) álcool e éter. 

e) álcool e éster. 

 

Questão 07 - (FGV SP)    Na equação, representa-se a reação da interação da 

molécula orgânica, substância I, com o hidrogenocarbonato de sódio em meio 

aquoso. 

 
É correto afirmar que a substância I apresenta o grupo funcional característico 

da função orgânica 

a) éter.    b) éster. 

c) álcool.    d) aldeído. 

e) ácido carboxílico. 
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Questão 08 - (Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública)    O ácido sórbico, 

composto orgânico sólido pouco solúvel em água e representado pela estrutura 

química, e o sorbato de potássio, um dos seus derivados, são utilizados como 

conservantes na indústria de alimentos porque inibem a formação de micro-

organismos em derivados de leite, cremes, sucos de frutas, geleias, enlatados, 

pescados e embutidos, e preservam a cor vermelha em carnes. 

 
Com base nessas informações e na análise da estrutura do ácido sórbico, é 

correto afirmar: 

a) O sorbato de potássio é representado pela fórmula C6H7O2K. 

b) A solubilidade do ácido sórbico em água é maior do que a do 

sorbato de potássio. 

c) O átomo de carbono que forma a carbonila utiliza orbitais híbridos 

de geometria tetrédrica. 

d) A estrutura química do ácido sórbico é representada por uma 

cadeia carbônica heterogênea e saturada. 

e) O composto obtido na hidrogenação das ligações duplas na cadeia 

carbônica do ácido sórbico é o ácido pentanoico. 

 

Questão 09 - (UFJF MG)    O gengibre é uma planta herbácea originária da Ilha 

de Java, da Índia e da China, e é utilizado mundialmente na culinária para o 

preparo de pratos doces e salgados. Seu caule subterrâneo possui sabor picante, 

que se deve ao gingerol, cuja fórmula estrutural é apresentada a seguir: 

 
Quais funções orgânicas estão presentes na estrutura do gingerol? 

a) Éster, aldeído, álcool, ácido carboxílico. 

b) Éster, cetona, fenol, ácido carboxílico. 

c) Éter, aldeído, fenol, ácido carboxílico. 

d) Éter, cetona, álcool, aldeído. 

e) Éter, cetona, fenol, álcool. 

 

Questão 10 - (UNIUBE MG)    Na indústria alimentícia, é comum designarem-se 

os aditivos de alimentos por meio de códigos, formados geralmente por letras e 

algarismos romanos. Quando aparece no rótulo de um produto alimentício a 

indicação “contém conservante P.I.”, isso significa que há benzoato de sódio, 

um sal orgânico. Os reagentes que representam corretamente a reação de 

obtenção desse sal são: 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

  

e)

  
 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 11  O ácido sórbico e seus sais de sódio e de 

potássio são usados, principalmente, como conservante na indústria de 

alimentos para prevenir o crescimento de fungos em queijos e derivados, bolos, 

sucos, refrigerantes e chocolates. A sua ação conservante depende do pH do 

meio, sendo mais efetiva até 6,5. 

Também, em muitos alimentos, esse ácido é usado como acidulante. 

 

 

Questão 11 - (UFPEL RS)    Assinale a alternativa que completa, corretamente, as 

lacunas na seguinte frase: 

O ácido sórbico, segundo as regras oficiais da IUPAC, tem o nome de 

__________ e apresenta o grupo funcional __________, numa cadeia 

__________. 

a) ácido 1,3-hexadienóico (ácido hexa-1,3-dienóico); hidroxila; 

homogênea, alifática e saturada 

b) ácido hexanóico; carboxila; heterogênea, alifática e insaturada 

c) ácido 2,4-hexadienóico (ácido hexa-2,4-dienóico); hidroxila; 

heterogênea, alifática e saturada 

d) ácido 2,4-hexadienóico (ácido hexa-2,4-dienóico); carboxila; 

homogênea, alifática e insaturada 

e) ácido 1,3-hexadienóico (ácido hexa-1,3-dienóico); carbonila; 

homogênea, alifática e saturada 

f) I.R. 

 

Questão 12 - (ESCS DF)    A natureza nos fornece uma extensa variedade de 

compostos eficazes na quimioterapia do câncer. A sarcomicina é uma substância 

natural que possui considerável ação contra tumores. Sua fórmula estrutural 

está representada a seguir: 

 
As funções orgânicas presentes na molécula desse composto são: 

a) éster e cetona; 

b) cetona e ácido carboxílico; 

c) aldeído e cetona; 

d) ácido carboxílico e éster; 

e) cetona e aldeído. 

 

Questão 13 - (Mackenzie SP)     Presente em algumas formigas vermelhas, o 

ácido fórmico é um líquido cáustico de cheiro característico e fórmula molecular 

CH2O2. A fórmula estrutural e o nome oficial dessa substância são 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

  

e)
  

 

GABARITO:   

1) Gab: D 

2) Gab: E 

3) Gab: C 

4) Gab: E 

5) Gab: E 

6) Gab: E 

7) Gab: E 

8) Gab: A 

9) Gab: E 

10) Gab: C 

11) Gab: D 

12) Gab: B 

13) Gab: B 

 

 
 

Sórbico Ácido
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e  metanal.   

H C

O

OH

e ácido metanóico.   

H3C C

O

OH

e ácido etanóico.   

H C

O

O CH3

e metanoato de metila.    

H3C OH e metanol.  


