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LISTA 06 

Funções Orgânicas 
(Funções Nitrogenadas) 

 
Questão 01 - (UECE)     

As funções orgânicas são determinadas pelas estruturas e 

agrupam compostos orgânicos com características 

semelhantes. Compostos oxinitrogenados pertencem às 

funções de 

a) aminas. 

b) nitrilas. 

c) amidas.  

d) isonitrilos. 

 

Questão 02 - (UNITAU SP)     

A figura abaixo representa uma molécula importante na 

síntese da vitamina B9 (ácido fólico) realizada pelas 

bactérias intestinais. 

 
Com relação a essa molécula, afirma-se: 

I. É um composto de função mista e que apresenta uma 

função aldeído. 

II. O nome é ácido p-aminobenzoico. 

III. Apresenta um anel aromático, com duas 

ramificações. 

IV. Apresenta uma função nitrila. 

Está CORRETO o que se afirma em 

a) I e IV, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) II e IV, apenas. 

d) I, II e III, apenas. 

e) I, II, III e IV. 

 

Questão 03 - (IFMT)     

O amor ocorre à base de compostos químicos, você sabia? 

A atuação de neurotransmissores permite sensações tais 

como confiança, crença e prazer, deixando as pessoas 

apaixonadas. Por exemplo, a substância dopamina produz 

a sensação de felicidade; a adrenalina causa aceleração do 

coração e a excitação. Já a noradrenalina é responsável 

pelo desejo sexual entre um casal. Observando, a seguir, as 

fórmulas dessas substâncias, é possível considerar que: 

 
a) apenas a dopamina e a noradrenalina têm o grupo 

funcional das aminas. 

b) a função álcool está presente apenas na 

noradrenalina. 

c) todos os átomos de carbono da noradrenalina fazem 

entre si ligações duplas. 

d) a adrenalina é a única que não apresenta cadeia 

carbônica heterogênea. 

e) todas apresentam a função fenol em suas estruturas. 

 

Questão 04 - (IME RJ)     

Assinale, dentre as alternativas, aquela que corresponde às 

funções orgânicas geradas após a hidrólise ácida total da 

molécula abaixo: 

 
a) Ácido carboxílico, amina, álcool. 

b) Amina, ácido carboxílico, álcool, aldeído. 

c) Álcool, cetona, éster, éter. 

d) Amida, aldeído, cetona. 

e) Éter, amida, ácido carboxílico. 

 

Questão 05 - (UFU MG)     

 
https://s5.static.brasilescola.uol.com.br/img/2013/03/enfisema

.jpg. 

Acesso em 15.fev.2019. 
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A figura ilustra os efeitos do uso contínuo do cigarro 

que contém vários materiais, dentre eles: o monóxido de 

carbono (CO), que possui alta afinidade com a 

hemoglobina do sangue; a amônia (NH3), que auxilia na 

liberação da nicotina; o alcatrão, um resíduo negro 

composto por centenas de substâncias químicas que ficam 

impregnadas nos pulmões e a nicotina, essa última 

representada pela fórmula estrutural abaixo, que eleva a 

pressão arterial e causa dependência química e doenças 

pulmonares. 

 
Um estudante, a partir da análise da figura e das 

informações acima, concluiu que 

a) o alcatrão é uma substância simples que dissolve o 

septo alveolar e deixa a cavidade cheia de depósitos 

de carbono. 

b) o monóxido de carbono é a substância menos 

danosa, liberada pelo cigarro e pouco interfere na 

circulação do oxigênio no sangue. 

c) a nicotina é uma substância do grupo orgânico das 

aminas, cujo efeito no organismo leva ao vício 

químico e contribui para o enfisema pulmonar. 

d) a amônia dificulta a absorção da nicotina pelo 

organismo, apesar de ser uma substância inflamatória 

dos alvéolos. 

 

Questão 06 - (Univag MT)     

Analise a fórmula estrutural da asparagina, um composto 

essencial na síntese de um grande número de proteínas. 

 
 

As classes funcionais presentes nesse composto são 

a) amida, amina e ácido carboxílico. 

b) aldeído, amida e ácido carboxílico. 

c) cetona, amida e álcool. 

d) cetona, amina e aldeído. 

e) amida, amina e aldeído. 

 

Questão 07 - (Univag MT)     

Considere as fórmulas estruturais dos compostos 

orgânicos 1, 2 e 3. 

1) CH3 — CH2 — OH 

2) CH3 — CO — NH2 

3) CH3 — CH2 — CHO 

As classes funcionais presentes nesses compostos são, 

respectivamente, 

a) álcool, amida e aldeído. 

b) álcool, cetona e éter. 

c) éter, cetona e amina. 

d) aldeído, éter e álcool. 

e) éter, amida e aldeído. 

 

Questão 08 - (FAMERP SP)     

Tetraciclina e cefalosporina são antibióticos clássicos, cujas 

fórmulas estruturais estão representadas a seguir. 

 

 
As duas estruturas têm em comum as funções orgânicas 

a) fenol e ácido carboxílico. 

b) cetona e amina. 

c) cetona e amida. 

d) amina e amida. 

e) amina e ácido carboxílico. 

 

Questão 09 - (FMSanta Casa SP)     

O Lexotan® é um ansiolítico que tem como princípio ativo 

o bromazepam. Esse medicamento é indicado para o 

tratamento de distúrbios emocionais: estados de tensão e 

ansiedade, humor depressivo-ansioso, tensão nervosa, 

agitação e insônia. 

 
Na estrutura do bromazepam, o grupo I e a função 

orgânica II correspondem, respectivamente, a 

a) carbonila e amida. 

b) cetona e amida. 

c) carbonila e amina. 

d) cetona e amina. 

e) amida e amina. 
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Questão 10 - (FPP PR)     

Os medicamentos são constituídos por diversas 

substâncias químicas que apresentam em sua estrutura 

inúmeras funções orgânicas. Podemos definir função 

orgânica como um conjunto de substâncias que possuem 

sítios reativos com propriedades químicas semelhantes. 

Cada função orgânica apresenta um átomo ou grupo de 

átomos que caracteriza a função a que o composto 

pertence. Esses átomos ou grupos de átomos são 

chamados grupos funcionais. A Codeína, estrutura química 

a seguir, é um analgésico usado para o alívio da dor 

moderada. 

 
Em conformidade com o enunciado, assinale a alternativa 

CORRETA com as funções orgânicas presentes na Codeína. 

a) Álcool, éster e amina. 

b) Fenol, éter e amida. 

c) Álcool, éter e amina. 

d) Enol, éster e amina. 

e) Álcool, éter e amida. 

 

Questão 11 - (FCM PB)     

A asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada 

por hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e por 

limitação variável ao fluxo aéreo, reversível 

espontaneamente ou com tratamento, manifestando-se 

clinicamente por episódios recorrentes de sibilância, 

dispnéia, aperto no peito e tosse, particularmente à noite 

e pela manhã ao despertar. O carmaterol, cuja estrutura é 

mostrada abaixo, está em fase de testes clínicos para o uso 

no tratamento de asma. 

 
Assinale a alternativa que contém funções orgânicas 

presentes no carmaterol  

a) Aldeído, amina e éter  

b) Ácido carboxílico, éter e fenol  

c) Álcool, éster e fenol  

d) Amina, amida e fenol  

e) Álcool, amina e éster 

 

Questão 12 - (PUC Camp SP)     

Estudando documentos da época da Segunda Guerra, um 

jornalista alemão descobriu que a metanfetamina era de 

uso corrente entre os soldados de Hitler. Mesmo diante das 

evidências de que ela causava dependência, surtos 

psicóticos e até a morte em alguns casos, a energia que 

dava aos soldados, que sentiam menos fome, sede e sono, 

manteve sua prescrição ativa até o final da guerra. 

(Adaptado de: Revista Galileu, agosto de 2018, p. 71) 

 
A fórmula molecular da metanfetamina é: 

a) C8H11N 

b) C10H13N 

c) C10H15N 

d) C12H15N 

e) C12H17N 

 

Questão 13 - (UFMS)     

A erva mate (Ilex paraguariensis), originária da América do 

Sul, é utilizada como bebida tônica e estimulante. O 

produto obtido através do beneficiamento das folhas da 

erva mate pode ser utilizado para o preparo de chimarrão 

e tereré, entre outras bebidas de consumo habitual e 

cultural em regiões da Argentina, Paraguai e Brasil. O 

grande interesse na erva mate deve-se aos compostos 

químicos presentes, em função de suas propriedades 

antioxidante, estimulante e diurética. 

(Disponível em: 

http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/3158/1/

PG_PPGEP_Henrique%2C%20 

Flavia%20Aparecida_2018.pdf. Acesso em: 01 nov.2018. 

Adaptado). 

As propriedades estimulantes da erva mate estão 

relacionadas aos seus teores de metilxantinas, sendo uma 

das principais a cafeína, estrutura apresentada a seguir: 

 
Ao analisar a fórmula estrutural da cafeína, é correto 

afirmar que ela possui as funções orgânicas e 

propriedades: 

a) aldeído e amida, básicas. 

b) amina e amida, alcalinas. 

c) amina e cetona, alcalinas. 

d) cetona e amida, anfóteras. 

e) ácido carboxílico e amina, básicas. 

 

Questão 14 - (EsPCEX)     

Na ração operacional do Exército Brasileiro, é fornecida 

uma cartela contendo cinco comprimidos do composto 
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dicloro isocianurato de sódio, também denominado de 

dicloro-s-triazinotriona de sódio ou trocloseno de sódio, 

dentre outros. Essa substância possui a função de 

desinfecção da água, visando a potabilizá-la. Instruções na 

embalagem informam que se deve adicionar um 

comprimido para cada 1 L água a ser potabilizada, 

aguardando-se o tempo de 30 minutos para o consumo. A 

estrutura do dicloro isocianurato de sódio é representada 

a seguir: 

 
dicloro isocianurato de sódio 

Considerando a estrutura apresentada e o texto, são feitas 

as seguintes afirmativas: 

I. em sua estrutura encontra-se o grupo funcional 

representativo da função nitrocomposto. 

II. todos os carbonos apresentados na estrutura 

possuem hibridização sp2. 

III. sua fórmula molecular é C3Cl2N3NaO3. 

IV. Considerando-se um cantil operacional contendo 

1000 mL de água, será necessário mais que uma 

unidade do comprimido para desinfecção completa 

dessa água. 

Das afirmativas feitas estão corretas apenas: 

a) I e II. 

b) III e IV. 

c) II e III. 

d) I, III e IV. 

e) I, II e III. 

 

Questão 15 - (PUC MG)     

A estrutura do cloranfenicol, antibiótico de elevado 

espectro de ação, encontra-se apresentada abaixo: 

 
Sobre o cloranfenicol, fazem-se as seguintes afirmativas: 

I. Apresenta 6 carbonos sp2 e 4 carbonos sp3. 

II. Possui a função amida em sua estrutura. 

III. Sua fórmula molecular é C11H12O5N2Cl2. 

IV. É um hidrocarboneto alifático e ramificado. 

V. Possui a função nitrila em sua estrutura. 

São INCORRETAS as afirmativas: 

a) I, III, IV e V 

b) II, III, IV e V 

c) I, IV e V, apenas 

d) II, III e IV, apenas 

 

Questão 16 - (UEA AM)     

O explosivo TNT (trinitrotolueno) é produzido pela reação 

de tolueno com ácido nítrico em presença de ácido 

sulfúrico concentrado. Considerando os efeitos indutivos 

dos grupos –CH3 e –NO2 no anel benzênico, é correto 

afirmar que a fórmula estrutural do TNT é 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

  

e)

  
 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 17     

Considere a nimesulida (4-nitro-2-fenoxi-

metanosulfonanilida), um fármaco amplamente utilizado 

como anti-inflamatório não-esteroide. 
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Questão 17 - (Fac. Santa Marcelina SP)     

Examinando-se a fórmula estrutural e o nome químico da 

nimesulida, pode-se concluir que este fármaco 

a) é um álcool. 

b) é um composto alifático. 

c) é um ácido carboxílico forte. 

d) apresenta ligação iônica em sua estrutura. 

e) apresenta o agrupamento característico dos 

nitrocompostos. 

 

TEXTO: 3 - Comum à questão: 18     

A seguir, tem-se uma relação de substâncias. 

I. H3CCN 

II. H3CO3 

III. H3CCO2H 

IV. H3C(CH2)4CH3 

V. H3C(CH2)3CH2NO2 

VI. CH4 

 

Questão 18 - (IFGO)     

Com base nas propriedades físicas e químicas das 

substâncias dadas, assinale a alternativa correta. 

a) A substância II é mais estável nas CNTP. 

b) Todas as substâncias reagem com hidróxido de sódio, 

produzindo sal e água. 

c) Todas as substâncias possuem hidrogênios ligados ao 

carbono. 

d) O metano (VI) apresenta menor ponto de ebulição, 

porém a substância IV deve apresentar o maior ponto 

de ebulição. 

e) Três substâncias possuem massas moleculares pares. 

 

Questão 19 - (FATEC SP)     

A capacidade de resiliência dos indivíduos está 

diretamente ligada ao controle e à administração das 

emoções. 

Em diversas situações cotidianas, o organismo produz 

moléculas capazes de influenciar as emoções e o 

comportamento humano. 

Observe as fórmulas estruturais de algumas dessas 

moléculas. 

 

 

 

 
As funções orgânicas comuns às moléculas ilustradas são 

a) álcool e amina. 

b) álcool e amida. 

c) fenol e amida. 

d) fenol e amina. 

e) fenol e nitrila. 

 

Questão 20 - (UDESC SC)     

Em um Laboratório de Química Orgânica existem diversas 

substâncias químicas, como metanol, acetato de etila, 

trietilamina e acetato de sódio. Considerando essas quatro 

substâncias, analise as proposições. 

I. A trietilamina não realiza ligações de hidrogênio entre 

suas moléculas. 

II. O acetato de sódio apresenta somente ligações 

covalentes polares. 

III. O acetato de etila é um éter e apresenta ligações 

covalentes polares. 

IV. O metanol apresenta ligações covalentes polares e 

não realiza ligações de hidrogênio entre suas 

moléculas. 

V. As quatro substâncias apresentam somente ligações 

covalentes polares e apolares. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas II e V são verdadeiras. 

c) Somente a afirmativa I é verdadeira. 

d) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

e) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras. 

 

GABARITO:   

1) Gab: C    2) Gab: B 

3) Gab: E    4) Gab: A 

5) Gab: C    6) Gab: A 

7) Gab: A    8) Gab: D 

9) Gab: C    10) Gab: C 

11) Gab: D    12) Gab: C 

13) Gab: B    14) Gab: C 

15) Gab: C    16) Gab: B 

17) Gab: E    18) Gab: E 

19) Gab: D    20) Gab: A 
 

 


