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REAÇÕES DE ADIÇÃO 

(Lista 14) 

 

Questão 01 - (UECE)     

Na reação representada por 

, 

X pode ser substituído por 

a) but-2-ino. 

b) ciclobutano. 

c) but-1-eno. 

d) butano. 

 

Questão 02 - (PUC Camp SP)     

A margarina é produzida a partir de óleo vegetal, por 

meio da hidrogenação. Esse processo é uma reação de 

I na qual uma cadeia carbônica II se transforma em 

outra III saturada. 

As lacunas I, II e III são correta e respectivamente 

substituídas por 

a) adição − insaturada − menos 

b) adição − saturada − mais 

c) adição − insaturada − mais 

d) substituição − insaturada − menos 

e) substituição − saturada − mais 

 

Questão 03 - (UFU MG)     

Em países cuja produção da cana não é 

economicamente viável, utiliza-se reações do eteno 

(C2H4) em meio ácido para produção do álcool. 

Essa reação ocorre, porque 

a) a tripla ligação entre os carbonos, em presença de 

catalisador, é atacada por gás hidrogênio. 

b) a dupla ligação entre os carbonos, quimicamente 

ativa, é atacada por água em meio ácido. 

c) a ligação simples, entre os carbonos, presente na 

estrutura, é instável e sofre uma adição. 

d) as ligações da molécula, entre hidrogênio e 

carbono, sofrem adição do grupo OH, 

característico do álcool. 

 

Questão 04 - (Faculdade Santo Agostinho BA)     

Algumas reações químicas são regiosseletistas, isto é, 

uma das direções da reação na formação do produto 

ocorre, preferencialmente, em relação à outra direção. 

Isso ocorre na adição do ácido clorídrico ao propeno 

resultando como produto o 

a) 1-cloropropano. 

b) 1-cloropropeno. 

c) 2-cloropropano. 

d) 2-cloropropeno. 

 

Questão 05 - (UEPG PR)     

Com relação aos compostos abaixo, assinale o que for 

correto. 

 
01. A estrutura do composto III é mais tensionada que 

a do composto I. 

02. O composto IV não reage com H2. 

04. O composto IV é mais estável que o composto II. 

08. Os ângulos entre as ligações para os compostos I e 

II apresentam os mesmos valores. 

16. Em uma reação com H2, o composto I é mais 

reativo que o composto III. 

 

Questão 06 - (UCS RS)     

Um estudante de Química da 3a série do Ensino 

Médio foi incumbido por seu professor de descartar 

corretamente duas substâncias químicas, líquidas e 

incolores (uma de cicloexeno e, outra, de benzeno) que 

se encontravam em dois frascos. A separação de 

substâncias químicas em um laboratório é 

extremamente importante do ponto de vista da 

sustentabilidade e da gestão ambiental, uma vez que 

cada uma delas deve ser acondicionada em um 

contêiner específico para receber o tratamento 

adequado. Aqui, nessa situação em particular, o 

cicloexeno deve ser separado do benzeno, pois este 

último é um hidrocarboneto aromático. 

O problema é que os rótulos dos dois frascos, que 

continham as substâncias, estavam completamente 

danificados, tornando impossível a respectiva 

identificação por simples leitura. Ao relembrar de suas 

aulas sobre reações orgânicas, o estudante resolveu 

realizar um experimento bastante simples, sob a 

supervisão do professor, para descobrir em que frasco 

estava cada uma dessas substâncias. 

O experimento consistiu em adicionar à temperatura 

ambiente cerca de 1,0 mL de uma solução de coloração 

laranja de Br2 em  a um mesmo volume de líquido 

de cada uma das substâncias identificadas pelos 

acrônimos (A) e (B) e, na sequência, em agitar os tubos 

de ensaios por alguns segundos. No tubo de ensaio (A), 

a solução de Br2 descoloriu quase que 

instantaneamente, enquanto que, no tubo de ensaio (B), 

o sistema ficou com a coloração laranja. O esquema da 

figura abaixo ilustra, de forma simplificada, o 

experimento realizado pelo estudante. 
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Em relação ao experimento realizado, assinale a 

alternativa correta. 

a) A substância química no tubo de ensaio (A) é o 

benzeno. 

b) A substância química no tubo de ensaio (B) é o 

cicloexeno. 

c) A reação que ocorre no tubo de ensaio (A) dá 

origem ao 1,2-dibromocicloexano. 

d) A reação que ocorre no tubo (B) dá origem ao 1,2-

dibromobenzeno. 

e) As fórmulas mínimas do cicloexeno e do benzeno 

são, respectivamente, C6H8 e C6H6. 

 

Questão 07 - (UEPG PR)     

Sobre as reações de adição em alcenos, identifique 

onde a adição segue a regra de Markovnikov e assinale 

o que for correto. 

 

01.
  

02.
  

04.
  

08.
  

16.
  

 

Questão 08 - (UEM PR)     

Assinale o que for correto sobre a reatividade do but-

1-eno, do but-1,3-dieno e do benzeno. 

01. O but-1-eno sofre adição na presença de HBr, 

formando o 2-bromobutano. 

02. O 1-bromo-but-2-eno é um dos produtos obtidos 

pela reação de um mol de but-1,3-dieno com um 

mol de HBr. 

04. O benzeno sofre adição na presença de Br2, 

formando o 1,2-dibromobenzeno. 

08. O benzeno não reage com HBr, mas reage com 

HF, que é um ácido mais forte. 

16. O but-1-eno reage com Br2 na ausência de um 

catalisador. 

 

Questão 09 - (UFU MG)     

A química dos compostos aromáticos é de grande 

importância para a produção de corantes, de 

inseticidas, de detergentes, de explosivos etc. Vários 

desses materiais são produzidos por meio de reações de 

adição ao benzeno. Dadas as entalpias de hidrogenação 

das reações representadas pelas equações químicas a 

seguir. 

  

  

  

A diferença nas entalpias de hidrogenação das reações 

apresentadas pode ser explicada pela 

a) ausência de catalisadores para acelerar o processo. 

b) liberação de calor das reações exotérmicas. 

c) estabilidade do benzeno devido a sua ressonância. 

d) energia de ressonância presente nos compostos 

alifáticos. 

 

Questão 10 - (UECE)     

Obtido pelo petróleo, o eteno é o alceno mais simples, 

porém muito importante por ser um dos produtos mais 

fabricados no mundo. Analise o que acontece quando o 

eteno é tratado com os seguintes reagentes: 

 
De acordo com o esquema acima, é correto afirmar que 

a reação do eteno com 

a) H2O produzirá, em meio ácido, o etanol. 

b) H2 é uma redução e não requer catalisador para 

ocorrer. 

c) Br2 / CCl4 requer energia radiante (luz) para que 

possa ocorrer. 

d) HCl é uma reação de substituição. 

 

Questão 11 - (FM Petrópolis RJ)     

O estireno é um hidrocarboneto obtido a partir da 

destilação fracionada do petróleo, tem odor 

característico e seu ponto de ebulição é baixo, a ele 

conferindo uma volatilidade elevada. É empregado 

industrialmente como isolante térmico e nas reações de 

polimerização para a fabricação de plásticos e 

borrachas. 

 
O produto da reação de adição do ácido clorídrico à 

parte alifática do estireno está representado em 

 

a)

  

H2
  mol/kJ 120ºH −=

H2
  mol/kJ 231ºH −=

H2  mol/kJ 208ºH −=

Estireno 
 

Cl
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b)

  

c)

  

d)

  

e)

  
 

Questão 12 - (IFGO)     

Numa reação de adição, como a que é apresentada 

abaixo, se espera como produto principal: 

CH3-CH=CH2 + HBr    ? 

a) 1-bromopropano. 

b) 2-bromopropano. 

c) hidrogenobromopropano. 

d) 3-bromopropano. 

e) 2-bromopropeno. 

 

Questão 13 - (FPS PE)     

Álcoois, haletos de alquila e dihaletos de alquila podem 

ser preparados a partir de alcenos, através de reações de 

adição à ligação dupla. Com base nessa informação, 

assinale a alternativa correta.  

a) A reação de hidratação catalisada por ácido do 1-

penteno gera como produto o 1-pentanol.  

b) A adição de HBr ao 1-metil-cicloex-1-eno segue a 

regra de Markovnikov, gerando 1-bromo-1-

metilcicloexano.  

c) A reação 1-hexeno com bromo (Br2), em um 

solvente apolar, como o tetracloreto de carbono, 

gera como produto o 2,2-dibromohexano.  

d) A reação de hidrogenação catalítica do 1-hexeno 

não é um exemplo de reação de adição à ligação 

dupla.  

e) Alcinos não sofrem reação de hidrogenação 

catalítica. 

 

Questão 14 - (UFU MG)     

O propeno, matéria prima de plásticos, pode ser 

utilizado como combustível e apresenta reatividade 

com HI.  

O mecanismo dessa reação pode ser explicado pela 

adição do  

a) hidrogênio ao carbono que já está mais 

hidrogenado.  

b) haleto orgânico, formando organometálicos.  

c) iodo ao carbono que está mais hidrogenado.  

d) halogênio ao carbono primário.  

 

Questão 15 - (UNIUBE MG)     

Os álcoois são compostos que apresentam muitas 

aplicações em nosso cotidiano. O etanol, obtido pela 

fermentação da sacarose da cana-de-açúcar, é o mais 

conhecido e amplamente utilizado. Os demais álcoois 

são obtidos de maneira sintética e apresentam 

importantes aplicações industriais. A seguir, está 

representada a reação de hidratação de um alceno 

(hidrocarboneto insaturado) em meio ácido na síntese 

de um álcool. 

 
Analisando-se a reação acima, o álcool obtido como 

produto principal dessa reação, segundo Markovnikov, 

é o: 

a) Butan-1-ol 

b) Hexan-1-ol 

c) Hexan-2-ol 

d) Butan-2-ol 

e) Pentan-2-ol 

 

Questão 16 - (UFPE)     

Considere os cicloalcanos ilustrados a seguir: 

                
e as massas atômicas C = 12 g mol-1 e H = 1 g mol-1. 

Com relação a esses compostos, analise os itens 

seguintes: 

00. uma molécula de ciclobutano possui 48% da 

massa referente ao elemento carbono. 

01. o menos estável é o ciclopropano devido ao fato 

de ser aquele com o anel mais tensionado. 

02. todos possuem a mesma fórmula empírica. 

03. o ciclopentano deve ser mais solúvel em água do 

que em n-hexano. 

04. o ciclo-hexano é mais estável na conformação 

cadeira. 

 

Questão 17 - (UEM PR)     

Assinale o que for correto. 

 

01. A reação de halogenação do 2-buteno com Cl2 

deve gerar como produtos dois isômeros 

geométricos. 

02. A desidratação intermolecular de uma mistura 

equimolar de etanol e 1-propanol deve gerar como 

produto três éteres diferentes, que não apresentam 

nenhum tipo de isomeria entre si. 

04. A reação de adição completa de HCl em 

ciclohexino deve gerar dois isômeros geométricos 

Cl
Cl

 

 

Cl

 

Cl

Cl

 

 

Cl

 

→
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do ciclohexano diclorado, segundo a regra de 

Markovnikov. 

08. As reações de redução do propanal e da propanona 

com H2 devem gerar dois álcoois isômeros de 

posição entre si. 

16. A reação de hidrogenação do 2-metil-but-1-eno 

deve gerar um composto que apresenta isomeria 

ótica. 

 

Questão 18 - (UFT TO)     

A figura a seguir descreve três reações de adição ao 

alceno propeno, obtendo como produto principal de 

reação os compostos A, B e C. 

 
Sobre os processos descritos na figura acima podemos 

afirmar:  

a) O produto A possui insaturação.  

b) O produto C é o brometo de isopropila  

c) O produto C obedece a regra de Markownikoff.  

d) O produto A é uma adição anti Markownikoff.  

e) O produto B é o cloreto de isopropila.  

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 19     

Alguns restaurantes, visando unicamente auferir 

lucros, não dão importância devida à qualidade de seus 

serviços. Um exemplo claro está na re-utilização de 

óleos e gorduras utilizados na fritura, onde a glicerina 

(uma substância de cadeia carbônica saturada) 

decompõe-se por aquecimento levando à formação da 

acroleína (uma substância de cadeia carbônica 

insaturada). Abaixo estão representadas as estruturas 

das duas substâncias envolvidas no processo (não 

necessariamente na ordem citada no texto). 

 
 

Questão 19 - (UEPA)     

A substância A pode sofrer reação química conforme a 

equação química representada abaixo: 

 
 

Sobre as estruturas acima, julgue as afirmativas abaixo. 

I. A reação segue a regra de Markovnikov. 

II. O produto da reação é o propenal. 

III. A substância C é o 1-hidroxi-propanal. 

IV. O intermediário de reação é um carbocátion. 

De acordo com as afirmativas acima, a alternativa 

correta é: 

 

 

a) I, III e IV 

b) II, III e IV 

c) I e IV 

d) I e III 

e) III 

 

Questão 20 - (UFPE)   

A adição de 1 mol de cloro gasoso a 1 mol de um 

alquino forneceu uma mistura de isômeros cis e trans 

de um alqueno diclorado. O alquino utilizado pode ser 

o: 

00. etino 

01. 1-propino 

02. 1-cloro-1-butino 

03. 1,4-dicloro-2-butino 

04. 1-cloro-1-pentino 

 

GABARITO:   

1) Gab: C 

2) Gab: C 

3) Gab: B 

4) Gab: C 

5) Gab: 22 

6) Gab: C 

7) Gab: 15 

8) Gab: 19 

9) Gab: C 

10) Gab: A 

11) Gab: C 

12) Gab: B 

13) Gab: B 

14) Gab: A 

15) Gab: C 

16) Gab: FVVFV 

17) Gab: 10 

18) Gab: E 

19) Gab: C 

20) Gab: VVFVF 

 

 

 

 

 

 

 

Dúvidas através do direct do Instagram. 

@alexdiniz1402q 

Bons estudos!!! 

#fiqueemcasa 

 


