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LISTA 10 
Isomeria Óptica 

Questão 01 - (UFGD MS)     

O diclorodifenilnitrocloroetano (DDT) é o mais conhecido entre os 

inseticidas do grupo dos organoclorados. Ele foi usado na Segunda 

Guerra Mundial, para prevenção do tifo em soldados, que o utilizavam 

na pele para combater os piolhos; posteriormente, seu uso passou a 

ser agropecuário. Esse tipo de inseticida atua sobre o sistema nervoso 

central, ocasionando distúrbios sensoriais e problemas relacionados à 

respiração. Segundo notícia veiculada na Revista Exame, 1 em cada 4 

cidades está com sua água contaminada pelo DDT. 

Disponível em: <https://exame.abril.com.br/brasil/1-em-4- 

municipios-tem-coquetel-comagrotoxicos-na-agua-consulte-o-

seu/>. 

Acesso em: 19 set. 2019. (Adaptado). 

Observe, a seguir, a figura da estrutura do DDT. 

 

 
 

Disponível em: <https://i.stack.imgur.com/yWmDB.png>. 

Acesso em: 19 set. 2019. 

Sobre o DDT, é correto afirmar que 

a) é um composto de cadeia aberta. 

b) este apresenta dez insaturações em sua cadeia carbônica. 

c) a sua fórmula molecular é C13H9Cl5. 

d) este apresenta dois centros quirais. 

e) o seu composto pertence à classe dos haletos orgânicos. 

 

Questão 02 - (UFPR)     

Ao tentar identificar todas as possibilidades de fórmulas estruturais do 

composto 1,2-diclorociclo-hexano, um estudante propôs as quatro 

estruturas mostradas na figura abaixo. Entretanto, seu professor 

apontou que havia um engano, porque apenas três estruturas distintas 

são possíveis. 

 
O estudante propôs uma estrutura a mais porque considerou em sua 

resposta que:  

a) 1 e 2 são moléculas diferentes.  

b) 1 e 3 são diasteoisômeros.  

c) 1 e 4 não são sobreponíveis.  

d) 2 e 3 são isômeros constitucionais.  

e) 3 e 4 são enantiômeros. 

 

Questão 03 - (Unioeste PR)     

A Efedrina é uma droga sintética comumente utilizada como 

estimulante, auxiliar na concentração mental, descongestionante e 

inibidor de apetite. A efedrina promove uma modesta perda de peso a 

curto prazo, especificamente perda de gordura, e é usada por alguns 

fisiculturistas para reduzir a gordura corporal antes de uma 

competição. No entanto, provoca alguns efeitos colaterais tais como 

ansiedade, inquietação, nervosismo e taquicardia. A respeito da 

molécula da Efedrina mostrada abaixo, são feitas algumas afirmações. 

Assinale a alternativa que apresenta a afirmativa CORRETA. 

 
a) A estrutura da efedrina apresenta as funções orgânicas éter 

e amina, e contém apenas um carbono quiral. 

b) A estrutura da efedrina apresenta as funções orgânicas 

álcool e amida, e contém dois carbonos quirais. 

c) A estrutura da efedrina apresenta as funções orgânicas 

fenol e amida, e contém apenas um carbono quiral. 

d) A estrutura da efedrina apresenta as funções orgânicas 

álcool e amina, e contém dois carbonos quirais. 

e) A estrutura da efedrina apresenta uma amina primária e 

não contém carbono quiral. 

 

Questão 04 - (FCM MG)     

Medicamentos quirais sintéticos eram comercializados na forma de 

misturas racêmicas. Entretanto, um dos enantiômeros bloqueia o sítio 

receptor biológico e reduz a atividade do outro, ou até mesmo pode 

apresentar uma atividade totalmente diferente da desejada e, algumas 

vezes, tóxica. Exemplo trágico é o da Talidomida, cuja estrutura é: 

 
(VOLLHARDT,K.P.C, E SCHORE,N.E. Quimica Orgânica-Estrutura e 

função. 

Porto Alegre: Bookman, 2004 p.188, 4 ed. Adaptado.) 

A respeito da Talidomida, é CORRETO afirmar que: 

a) Possui fórmula molecular C13H9N2O4 e 1 anel aromático. 

b) Possui sete insaturações e apenas um carbono terciário. 

c) Apresenta apenas 1 carbono quiral e 2 isômeros óticos. 

d) Apresenta apenas as funções amina, amida e cetona. 

 

Questão 05 - (Mackenzie SP)     

A tetrahidrobiopterina é uma substância própria do organismo humano 

que atua no metabolismo do aminoácido fenilalanina, convertendo-o 

em um outro aminoácido, denominado tirosina. Dessa forma, combate 

o acúmulo de fenilalanina, o que evita o desenvolvimento da 

fenilcetonúria. 
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De acordo com a fórmula estrutural tetrahidrobiopterina, 

representada acima, são feitas as seguintes afirmações: 

I. apresenta os grupos funcionais amina, cetona e álcool. 

II. possui 8 isômeros opticamente ativos. 

III. apresenta característica básica. 

IV. possui 5 átomos de carbono primário. 

Estão corretas somente as afirmações 

a) I e IV. 

b) I, II e III. 

c) II e III. 

d) III e IV. 

e) II, III e IV. 

 

Questão 06 - (UECE)     

Na Química Orgânica, é normal existir isomeria entre dois compostos. 

Os isômeros são tão parecidos que muitas vezes são confundidos, o 

que pode ser trágico em se tratando da saúde. Na década de 1960 foi 

produzido um medicamento com efeito tranquilizante e sonífero 

nomeado de Talidomida. As gestantes da época procuraram por este 

efeito calmante sem ter ideia do que poderia ocorrer ao feto em 

gestação. Foi então que se registrou o nascimento de bebês com 

membros atrofiados (mãos, pés, pernas). Esse efeito teratogênico foi 

resultado do uso da Talidomida. Na época, o tema ficou conhecido 

como “Tragédia da talidomida”, que foi um divisor de águas na 

regulamentação de medicamento. A Talidomida apresenta dois 

isômeros, cujas estruturas são as seguintes: 

 
 

Estrutura R = medicamento sedativo e hipnótico; 

Estrutura S = medicamento causador da anomalia. 

Com relação a esses dois isômeros, é correto afirmar que 

a) são isômeros geométricos porque apresentam ligações 

duplas em suas estruturas. 

b) o isômero da estrutura R é o levógiro e o isômero da 

estrutura S é o dextrógiro. 

c) as duas estruturas diferem no posicionamento do N central 

– um para frente e outro para trás. 

d) não existe mistura racêmica. 

 

Questão 07 - (UEM PR)     

Assinale o que for correto. 

01. O 2-bromopentano pode existir como um par de 

enantiômeros. 

02. O 2,3-diclorobutano apresenta três isômeros ópticos, um 

dos quais é do tipo meso. 

04. O 1,2-dimetilcicloexano não apresenta isomeria 

geométrica, pois esse tipo de isomeria não ocorre em 

compostos cíclicos. 

08. Como o cis-1,2-dicloroeteno e o trans-1,2-dicloroeteno são 

isômeros, eles possuem o mesmo ponto de ebulição. 

16. Uma mistura equimolar composta de cis-2-buteno e de 

trans-2-buteno é uma mistura racêmica. 

 

 

Questão 08 - (FPS PE)     

Observe as estruturas abaixo e assinale a alternativa incorreta. Os 

compostos representados são: 

a)  tautômeros 

b)  isômeros cis trans 

c)  enantiômeros 

d)  isômeros de posição 

e)  isômeros de função 

 

Questão 09 - (Mackenzie SP)     

Algumas substâncias químicas possuem a propriedade de desviar o 

plano de luz polarizada. Por isso, são denominadas opticamente ativas. 

As condições para que isso ocorra são: a presença de pelo menos um 

centro quiral ou assimétrico e também apresentar assimetria 

molecular. Uma das maneiras utilizadas para representar compostos 

orgânicos é a projeção de Fischer. Abaixo, estão as representações de 

Fischer de quatro compostos orgânicos. 

 
Assim, são feitas as seguintes afirmações. 

I. o composto X não apresenta atividade óptica. 

II. o composto Y possui dois carbonos quirais, mas é 

opticamente inativo, por compensação interna. 

III. o comporto W possui apenas um átomo de carbono 

assimétrico. 

IV. o composto Z possui os grupos funcionais aldeido e álcool e 

4 isômeros ópticos. 

Das afirmações acima, estão corretas 

a) somente I e II. 

b) somente I, II e III. 

c) somente III e IV. 

d) somente I, III e IV. 

e) I, II, III e IV. 

 

Questão 10 - (UFT TO)     

O ácido úsnico (do inglês ‘usnic acid’) é um composto abundante em 

várias espécies de líquens que foi isolado inicialmente pelo cientista 

alemão Knop em 1844. Nas últimas décadas, vários usos para o ácido 

úsnico foram descobertos desde a atividade antifúngica até a 

habilidade deste composto em aumentar o metabolismo de gordura. A 

estrutura do ácido úsnico é fornecida abaixo: 
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Sobre o ácido úsnico é INCORRETO afirmar que: 

a) a molécula possui átomos de carbono com hibridização sp2 

e sp3. 

b) a molécula é capaz de fazer ligação de hidrogênio (pontes 

de hidrogênio). 

c) a molécula não apresenta atividade óptica por não 

apresentar carbono quiral. 

d) na molécula do ácido úsnico estão presentes os grupos 

funcionais enol, fenol, cetona e éter. 

 

Questão 11 - (Fac. Israelita de C. da Saúde Albert Einstein SP)     

Examine a estrutura do glutamato monossódico, composto utilizado 

para realçar o sabor de alimentos. 

 
O número de átomos de carbono quiral presente na estrutura do 

glutamato monossódico é 

a) 3. 

b) 2. 

c) 4. 

d) 5. 

e) 1. 

 

Questão 12 - (PUC SP)     

O resveratrol, molécula que protege contra males associados ao 

envelhecimento – como doenças cardiovasculares, osteoporose, 

formação de catarata e perda de memória –, é capaz também de 

reduzir o nível de glicose em pacientes com diabetes tipo 2. O grande 

mérito da substância é que ela diminui o nível de glicose no sangue 

sem produzir os efeitos colaterais dos medicamentos para diabetes 

disponíveis no mercado.Presente na uva e em plantas como a azedinha 

(Rumex acetosa), o resveratrol está na base de um novo fármaco 

contra diabetes desenvolvido por pesquisadores da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), sob a 

coordenação do químico André Souto. 

Fonte: http://www.cienciahoje.org.br/noticia/v/lerid/1708/ 

n/inspirado_no_vinho 

Observe a fórmula do resveratrol e assinale a alternativa CORRETA. 

 
a) O resveratrol não possui isomeria geométrica. 

b) O isômero representado é o cis-resveratrol. 

c) Um composto com função orgânica fenol e com a mesma 

fórmula molecular representaria um isômero de função do 

resveratrol. 

d) O resveratrol não possui carbono quiral e, portanto, não 

possui isomeria óptica. 

 

 

Questão 13 - (ENEM)    Várias características e propriedades de 

moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando sua fórmula 

estrutural. Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma 

fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. São os chamados 

isômeros, como ilustrado nas estruturas. 

 
Entre as moléculas apresentadas, observa-se a ocorrência de isomeria 

a) ótica. 

b) de função. 

c) de cadeia. 

d) geométrica. 

e) de compensação. 

 

Questão 14 - (UERJ)    O ecstasy é uma droga cujo princípio ativo 

apresenta a seguinte fórmula estrutural: 

 
Esse composto corresponde a uma mistura racêmica com número de 

isômeros ópticos igual a: 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

Questão 15 - (UniRV GO)    A tubercidina é um antibiótico do tipo 

ribonucleosídeo púrico, e a sua atuação no organismo é por se 

assemelhar à estrutura dos nucleosídeos naturais. A estrutura da 

tubercidina é mostrada abaixo. 

 
Baseando-se na estrutura da tubercidina, assinale V (verdadeiro) ou F 

(falso) para as alternativas. 

a) A tubercidina é uma substância que apresenta estruturas 

de ressonância. 

b) A tubercidina apresenta um total de três carbonos quirais. 

c) A tubercidina tem um total de cinco carbonos com 

geometria tetraédrica. 

d) A tubercidina é uma substância de caráter alcalino. 

 

Questão 16 - (UniRV GO)    Assim como nos animais, os vegetais 

produzem hormônios para controlar seus metabolismos. Um exemplo 

é o ácido abscísico (figura a seguir), que é usado pelo vegetal para 

regular os metabolismos de crescimento, de movimento dos 

estômatos, de dormência das sementes, entre outros. 
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Baseando-se na estrutura do ácido abscísico, analise as 

alternativas e assinale V (verdadeiro) ou F (falso). 

a) A estrutura do ácido abscísico apresenta a fórmula 

molecular C15H20O4. 

b) O ácido abscísico apresenta apenas um carbono quiral. 

c) A cadeia principal do ácido abscísico apresenta um total de 

seis carbonos. 

d) O ácido abscísico não apresenta isomeria geométrica. 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 17     

O ácido málico é um dos componentes da maçã ao qual são atribuídos 

diversos benefícios dessa fruta à saúde humana. 

 
Esse ácido participa de uma das etapas do processo de respiração 

celular, sendo formado no ciclo de Krebs pela hidratação do ácido 

fumárico, catalisada pela enzima fumarase. 

 
 

Questão 17 - (Univag MT)    O número de átomos de carbono quiral 

presente no ácido málico é 

a) 0. 

b) 3. 

c) 1. 

d) 4. 

e) 2. 

 

Questão 18 - (UEL PR)      Leia a charge a seguir. 

 
(Disponível em: <portaldoprofessor.mec.gov.br>.  

Acesso em: 15 jun. 2016.) 

A charge evidencia uma situação cotidiana relacionada à compra de 

medicamentos, na qual ocorrem dúvidas por parte da consumidora, 

tendo em vista os diferentes medicamentos comercializados: os de 

marca, os similares e os genéricos. Essa dúvida, no entanto, não 

deveria existir, pois os diferentes tipos de medicamentos devem 

apresentar o mesmo efeito terapêutico. O que não se sabe, por parte 

da população em geral, é que muitos medicamentos são vendidos na 

forma de dois isômeros ópticos em quantidades iguais, mas apenas um 

deles possui atividade terapêutica. Por exemplo, o ibuprofeno é um 

anti-inflamatório que é comercializado na sua forma (S)+ (ativa) e (R)- 

(inativa), conforme mostram as figuras a seguir. 

 

 
Com base nessas informações, considere as afirmativas a seguir. 

I. O ibuprofeno é comercializado na forma de racemato. 

II. Os dois isômeros são diasteroisômeros. 

III. Os dois isômeros apresentam isomeria de posição. 

IV. Os dois isômeros possuem pontos de fusão iguais. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 19    O estireno, matéria-prima 

indispensável para a produção do poliestireno, é obtido 

industrialmente pela desidrogenação catalítica do etilbenzeno, que se 

dá por meio do seguinte equilíbrio químico: 

 

 

Questão 19 - (UNESP SP)    O etilbenzeno e o estireno 

a) são hidrocarbonetos aromáticos. 

b) apresentam átomos de carbono quaternário. 

c) são isômeros funcionais. 

d) apresentam átomos de carbono assimétrico. 

e) são isômeros de cadeia. 

 

Questão 20 - (Mackenzie SP)    Os alcanos, sob condições adequadas 

de reação, reagem com o gás cloro (halogenação) formando uma 

mistura de isômeros de posição monoclorados. Assim, o número de 

isômeros de posição, com carbono quiral, obtidos a partir da 

monocloração do 2,5-dimetilexano, em condições adequadas é 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

GABARITO:   

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

5) Gab: E 6) Gab: C 7) Gab: 03 8) Gab: E 

9) Gab: E 10) Gab: C 11) Gab: E 12) Gab: D 

13) Gab: A 14) Gab: B 15) Gab: VFVV 16) Gab: VVFF 

17) Gab: C 18) Gab: B 19) Gab: A 20) Gab: B 

 

 

 

Dúvidas através do direct do Instagram. 

@alexdiniz1402q 

Bons estudos!!! 

#fiqueemcasa 

(g) catalisador (g) + H2 (g)

 

 

etilbenzeno estireno

mol/kJ 121H =


