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LISTA 06 
Isomeria Geométrica 

Questão 01 - (UERJ)     

Observe abaixo as fórmulas estruturais espaciais dos 

principais compostos do óleo de citronela, produto 

empregado como repelente de mosquitos. 

 
Considerando essas fórmulas estruturais, a quantidade de 

compostos que apresentam isômeros espaciais 

geométricos é igual a:  

a) 1  

b) 2  

c) 3  

d) 4 

 

Questão 02 - (UNITAU SP)     

Considere os isômeros a seguir e os relacione com seus 

respectivos tipos. 

I. Propanona e prop-1-en-2-ol 

II. 1,4 Dimetilbenzeno e 1,2 dimetilbenzeno 

III. Ácido hexanoico e butanoato de etila 

IV. Cis-pent-2-eno e trans-pent-2-eno 

(A) Isomeria de posição 

(B) Isomeria funcional 

(C) Isomeria geométrica 

(D) Tautomeria 

Assinale a alternativa que apresenta as relações 

CORRETAS. 

a) I/A; II/B; III/C; IV/D 

b) II/A; IV/B; III/C; I/D 

c) III/A; II/B; IV/C; I/D 

d) II/A; III/B; I/C; IV/D 

e) II/A; III/B; IV/C; I/D 

 

Questão 03 - (UEPG PR)     

Considere os seguintes pares de compostos:  

I. orto-nitrobenzaldeído e para-nitrobenzaldeído  

II. cis-1-bromo-2-fenileteno e trans-1-bromo-2-

fenileteno  

III. 2-buteno e 2-metilpropeno  

Assinale o que for correto.  

01. O par III não representa isômeros.  

02. O par I apresenta isomeria de posição.  

04. O par II apresenta isomeria geométrica.  

08. O isômero cis do par II apresenta plano de simetria.  

16. O par I é um exemplo de tautomeria. 

Questão 04 - (FMSanta Casa SP)     

O fluxograma representa a obtenção de dois compostos 

orgânicos por meio da cloração do acetileno (C2H2), em 

condições experimentais adequadas. Os produtos dessa 

reação são usados como intermediários químicos na 

síntese de compostos e solventes clorados. 

 
Os compostos 1 e 2 são isômeros __________. Dentre 

esses dois compostos, aquele que apresenta maior 

temperatura de ebulição é o __________ e aquele 

apresenta menor solubilidade em água é o __________. 

Assinale a alternativa cujos termos devem preencher, 

respectivamente, as lacunas do texto. 

a) ópticos – composto 2 – composto 2 

b) geométricos – composto 2 – composto 1 

c) geométricos – composto 1 – composto 1 

d) ópticos – composto 2 – composto 1 

e) geométricos – composto 1 – composto 2 

 

Questão 05 - (UECE)     

Atente para as seguintes estruturas de compostos: 

 
Considerando as estruturas acima apresentadas, é correto 

afirmar que formam um par de isômeros 

a) ópticos. 

b) de função. 

c) geométricos. 

d) de compensação. 

 

Questão 06 - (FPS PE)     

O ácido linoleico é um lipídeo essencial encontrado em 

óleos vegetais como os de soja, milho e girassol. Sua 

fórmula estrutural é: 

 
 

Sobre o ácido linoleico, considere as afirmações a seguir. 

1) É um ácido graxo insaturado. 
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2) É insolúvel em água. 

3) É uma gordura trans. 

Está(ão) correta(s),apenas: 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 1 e 2. 

e) 2 e 3. 

 

Questão 07 - (UniRV GO)     

O anetol (estrutura a seguir) é um óleo essencial 

encontrado em vegetais como o anis, o funcho e o anis-

estrelado. Quando em pequenas concentrações, apresenta 

um cheiro agradável característico da flor de anis e tem um 

sabor adocicado, em geral, é usado na culinária e na 

indústria de produtos de higiene. 

 
Com base na estrutura do anetol, analise as alternativas e 

assinale V (verdadeiro) ou F (falso). 

a) A função orgânica do anetol é um fenol. 

b) A massa molecular do anetol é igual a 148.12 g.mol–1. 

c) O isômero geométrico complementar do anetol da 

figura tem configuração cis. 

d) O anetol possui 1 carbono sp, 7 carbonos sp2 e os 

demais carbonos sp3. 

 

Questão 08 - (UERJ)     

O ácido linoleico, essencial à dieta humana, apresenta a 

seguinte fórmula estrutural espacial: 

 
Como é possível observar, as ligações duplas presentes nos 

átomos de carbono 9 e 12 afetam o formato espacial da 

molécula. 

As conformações espaciais nessas ligações duplas são 

denominadas, respectivamente: 

a) cis e cis 

b) cis e trans 

c) trans e cis 

d) trans e trans 

 

Questão 09 - (UPE PE)     

O (Z)-9-tricoseno (C23H46) é um hidrocarboneto insaturado, 

produzido pelas moscas domésticas fêmeas para atrair 

machos da mesma espécie. Caso se deseje utilizá-lo para 

capturar moscas machos, deve-se usar uma armadilha 

contendo a substância representada por 

a) CH3(CH2)7 – C  C – (CH2)12CH3 

b)
  

 

c)
  

d)

  

e)  

 

Questão 10 - (UEMG)     

Observe o composto orgânico abaixo e as afirmações a seu 

respeito. 

 
I. É um álcool insaturado. 

II. É um isômero cis-trans. 

III. Apresenta 18 hidrogênios. 

IV. Apresenta 3 ramificações. 

O número de afirmação(ões) correta(s) é igual a 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

 

Questão 11 - (UDESC SC)     

O 3,4’,5-trihidroxiestilbeno, também conhecido como 

resveratrol, é uma molécula encontrada, principalmente, 

na casca da uva. Esta molécula apresenta atividade 

biológica antioxidante devido à presença dos grupos 

hidroxilas ligados ao anel aromático. 

 
Em relação à molécula do resveratrol, representada acima, 

assinale a alternativa correta. 

a) A dupla ligação apresenta configuração E, pois os 

substituintes de maior prioridade estão do mesmo 

lado do plano da dupla ligação. 

b) Possui somente carbonos com hibridização sp2. 

c) A dupla ligação apresenta configuração Z, pois os 

substituintes de maior prioridade estão em lados 

opostos do plano da dupla ligação. 

d) A Fórmula Molecular é C14H10O3. 

e) Pode ser classificada como um cresol, pois possui 

uma ou mais hidroxilas ligadas aos anéis aromáticos. 
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Questão 12 - (ENEM)     

Em algumas regiões brasileiras, é comum se encontrar 

um animal com odor característico, o zorrilho. Esse odor 

serve para a proteção desse animal, afastando seus 

predadores. Um dos feromônios responsáveis por esse 

odor é uma substância que apresenta isomeria trans e um 

grupo tiol ligado à sua cadeia. 

A estrutura desse feromônio, que ajuda na proteção do 

zorrilho, é 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 
 

Questão 13 - (UniRV GO)     

Os hidrocarbonetos são base para formar diversas funções 

orgânicas e, em geral, são considerados insolúveis em 

água. Baseando-se na estrutura abaixo analise as 

alternativas e marque V para verdadeiro e F para falso. 

 
a) O nome IUPAC da estrutura é 3-i-propilpent-2-eno. 

b) A estrutura possui isomeria espacial. 

c) O composto apresenta 23 ligações  e 1 ligação . 

d) Se o composto sofrer uma reação de hidratação o 

produto será um álcool terciário. 

 

Questão 14 - (UEPG PR)     

Assinale os compostos que podem existir como isômeros 

geométricos.  

01. 2-Hexeno  

02. 1-Bromo-2-clorociclobutano  

04. Ácido 2-butenoico  

08. p-Nitrofenol  

16. 1-Propeno 

 

Questão 15 - (Unimontes MG)     

Para separar os compostos de uma mistura de cis-but-2-

eno e trans-but-2-eno, utilizou-se a destilação fracionada: 

 

  
Em relação a esses dois compostos, é CORRETO afirmar 

que 

a) o isômero cis-but-2-eno apresenta forças 

intermoleculares mais intensas. 

b) o cis-but-2-eno e o trans-but-2-eno são isômeros 

ópticos. 

c) o composto trans-but-2-eno apresenta maior ponto 

de ebulição. 

d) o isômero mais volátil, cis-but-2-eno, destilará 

primeiro. 

 

Questão 16 - (UFRGS RS)     

O fulvinol, cuja estrutura é mostrada abaixo, foi isolado de 

uma esponja marinha presente na costa da Espanha. 

 
Considere as afirmações abaixo, a respeito do fulvinol. 

I. É um hidrocarboneto acíclico insaturado. 

II. Apresenta ligações duplas trans e cis. 

III. Apresenta 4 carbonos com geometria linear. 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas II e III. 

e) I, II e III. 

 

Questão 17 - (UDESC SC)     

Os terpenos estão presentes nos óleos essenciais das 

plantas. Um exemplo de terpeno é o mirceno, presente no 

óleo de loureiro. 

 
Analise as proposições em relação à molécula de mirceno. 

I. Em todas as ligações duplas, os substituintes de maior 

prioridade estão do mesmo lado da ligação, assim 

todas as duplas apresentam configuração Z. 

II. Possui seis carbonos com configuração sp. 

III. Apresenta a fórmula molecular C10H16. 

ssinale a alternativa correta. 
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a) Somente a afirmativa III é verdadeira. 

b) Somente a afirmativa I é verdadeira. 

c) Somente a afirmativa II é verdadeira. 

d) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 

e) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 

 

Questão 18 - (UCS RS)     

O ácido oleico, cuja estrutura química está representada 

abaixo, forma-se durante a decomposição de formigas 

mortas, sendo um sinal químico para que as outras 

formigas as retirem do ninho. 

 

 
Analise a veracidade (V) ou falsidade (F) das proposições 

abaixo, sobre o ácido oleico. 

(  ) De acordo com a nomenclatura IUPAC, ele é 

denominado ácido cis-octadec-9-enoico. 

(  ) Ele possui dois átomos de carbono primário e 

quatorze átomos de carbono secundário. 

(  ) Ele apresenta cadeia aberta, normal, insaturada e 

heterogênea. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente os 

parênteses, de cima para baixo. 

a) F – V – V 

b) V – F – F 

c) V – F – V 

d) F – F – F 

e) V – V – F 

 

Questão 19 - (UFGD MS)     

Considere as seguintes afirmações sobre os compostos I e 

II apresentados a seguir:  

 
I. A molécula do composto I é apolar.  

II. Os compostos I e II apresentam propriedades físicas e 

químicas idênticas.  

III. Os compostos I e II são isômeros cis-trans.  

IV. Os nomes dos compostos I e II são, respectivamente, 

cis-1,2-dicloroeteno e trans-1,2- dicloroeteno.  

Está correto apenas o que se afirma em  

a) I e II.  

b) III e IV.  

c) I, II e III.  

d) II e III.  

e) II, III e IV.  

 

Questão 20 - (FATEC SP)     

O Brasil é o terceiro produtor mundial de perfumes e 

cosméticos e ocupa o primeiro lugar no consumo de 

perfumes. 

(fapesp.br/eventos/2011/08/química/Claudia_Rezende.pdf 

Acesso em: 04.05.2013.) 

Os compostos geranial, linalol e neral, representados a 

seguir, estão presentes na grande maioria dos perfumes 

disponíveis no mercado. 

 
Sobre os compostos representados, é correto afirmar que 

a) o composto II é um aldeído. 

b) o composto III é saturado. 

c) os compostos I e II são isômeros. 

d) os compostos I e III são isômeros. 

e) os compostos I, II e III são álcoois. 

 

GABARITO:   

1) Gab: A 

2) Gab: E 

3) Gab: 06 

4) Gab: B 

5) Gab: C 

6) Gab: D 

7) Gab: FVVF 

8) Gab: A 

9) Gab: B 

10) Gab: A 

11) Gab: B 

12) Gab: B 

13) Gab: FVVV 

14) Gab: 07 

15) Gab: A 

16) Gab: D 

17) Gab: A 

18) Gab: B 

19) Gab: B 

20) Gab: D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dúvidas através do direct do Instagram. 

@alexdiniz1402q 

Bons estudos!!! 

#fiqueemcasa 

 

 

 
 


