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REAÇÕES DE ADIÇÃO 

(Lista 15) 

 
Questão 01 - (UERJ)    A reação química de adição entre haletos 

orgânicos e magnésio produz compostos de Grignard. Um 

exemplo desses compostos é o brometo de etilmagnésio. Em um 

experimento, a pentan-2-ona reagiu com o brometo de 

etilmagnésio. Posteriormente, o produto dessa reação foi 

submetido à hidrólise.Apresente a fórmula estrutural do reagente 

oxigenado, empregando a notação em linha de ligação. 

Considerando os dois produtos formados ao final da hidrólise, 

nomeie o produto orgânico e indique a fórmula química do 

produto inorgânico. 

 

Questão 02 - (UNIFOR CE)    Uma importante classe de 

compostos orgânicos são aqueles que apresentam átomos de 

halogênio e magnésio, conhecidos como haletos de organo-

magnésio, ou compostos de Grignard, que hoje possuem uma 

importante aplicabilidade laboratorial, destacando-se o cloreto de 

etilmagnésio (CH3CH2MgCl), o brometo de propilmagnésio 

(CH3CH2CH2MgBr) e o brometo de fenilmagnésio (C6H5MgBr). 

Os compostos de Grignard possuem mecanimos reacionais bem 

definidos. Considerando a reação entre a propanona (CH3COCH3) 

e o cloreto de metilmagnésio (CH3MgCl) em meio ácido, o 

composto orgânico resultante da reação é um 

a) éster.    b)    hidrocarboneto. 

c) álcool primário.   d)    álcool terciário. 

e) haleto de aquila. 

 

Questão 03 - (UniRV GO)    A reação de Grignard é utilizada 

principalmente na obtenção de álcoois superiores (álcoois de 

cadeia longa ou álcoois terciários ou álcoois secundários). Esta 

reação ocorre em duas etapas sendo a primeira reação de adição 

do reagente de Grignard (haleto de organomagnésio) a uma cetona 

ou aldeído, e a segunda reação de hidrólise.  Considerando a 

reação a seguir, analise as alternativas e marque V para verdadeiro 

e F para Falso. 

pentan-2-ona + R-MgBr  X  

 
a) O produto X da primeira reação é um composto iônico. 

b) O reagente de Grignard para a reação acima é o brometo 

de propilmagnésio. 

c) O reagente pentan-2-ona possui três isômeros de 

posição e um isômero de função. 

d) O produto orgânico formado possui apenas dois 

isômeros opticamente ativos. 

 

Questão 04 - (UFG GO)  Em um experimento, um químico 

analisou duas amostras, A e B. O primeiro procedimento foi 

realizar a combustão total de 1 mol de cada amostra, isoladamente, 

obtendo como produto 132 g de gás carbônico e 54 g de água, em 

cada combustão, conforme esquema abaixo: 

 
Após a combustão, a fim de determinar a qual função orgânica 

pertencia A e B, o químico submeteu a amostra A a uma reação 

de redução e a uma reação de Grignard,cada uma isoladamente, e 

obteve como produto da redução um álcool secundário e como 

produto da reação de Grignard um álcool terciário. Ao submeter a 

amostra B às mesmas reações, obteve como produto da redução 

de B um álcool primário e como produto da reação de Grignard 

um álcool secundário, conforme esquema abaixo: 

 
Mediante o exposto, 

a) determine a fórmula molecular de A e B; 

b) determine a fórmula estrutural plana de A e B. 

 

Questão 05 - (UFG GO)    Reagentes de Grignard (RMgX, em 

que R é um grupo alquila) reagem com aldeídos para produzir 

álcoois secundários, de acordo com a seguinte equação química 

genérica. 

 
Para produzir o composto 3-pentanol, R e R´ devem ser 

a) etil e metil.   b) metil e metil. 

c) etil e propil.   d) metil e propil. 

e) etil e etil. 

 

Questão 06 - (UEG GO)  O esquema abaixo mostra a importância 

de cetonas como matéria-prima para a obtenção de álcoois.  

 
Isso ocorre porque 

a) I e II são respectivamente eletrófilos e nucleófilos. 

b) I encontra-se em equilíbrio cetoenólico. 

c) III apresenta um centro esterogênico. 

d) III é o 3,5-dimetil-3-heptanol. 

 

Questão 07 - (Unimontes MG)    A adição de Grignard, RMgX, 

a aldeídos e cetonas constitui um método de preparação de álcool. 

Ao se planejar uma síntese de Grignard, deve-se escolher 
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corretamente o composto de Grignard, assim como o aldeído e a 

cetona em função do álcool desejado.  Se o álcool a ser preparado 

é o 3-fenil-3-pentanol, todos os reagentes abaixo podem ser 

escolhidos, EXCETO 

a) brometo de fenil magnésio. 

b) 3-Pentanona. 

c) etil fenil cetona. 

d) brometo de benzil magnésio. 

 

Questão 08 - (UERJ)       Um dos processos mais utilizados para 

obtenção de álcoois consiste na reação de compostos de 

Grignard com substâncias carboniladas, seguida de hidrólise. 

Observe a seqüência reacional a seguir, que exemplifica essa 

obtenção, onde R representa um radical alquila. 

 
a) Nomeie o composto de Grignard utilizado e apresente 

sua fórmula estrutural plana. 

b) Foram determinadas as porcentagens em massa dos 

elementos químicos da propanona e de seus isômeros, a 

fim de diferenciá-los. 

Explique por que esse procedimento não é considerado 

adequado e apresente a fórmula estrutural plana de um 

isômero da propanona que possua somente carbonos 

secundários.  

 

Questão 09 - (ESCS DF)    Na prática, nem sempre é possível 

preparar um composto orgânico por meio de uma única 

reação química; em realidade quase sempre utilizam-se várias 

etapas de reações. A descrição de todas as reações envolvidas 

num processo é conhecida como ROTA SINTÉTICA. A 

seguir, é apresentado exemplo de obtenção de um 

determinado álcool, nas suas diferentes etapas: 

I.   + HBr    X 

II.   + H2O → Y 

III.  X + Mg  Z 

IV.  Y  W 

V.  Z + W → T  ÁLCOOL + Mg(OH)Br 

Com base na rota sintética e nos compostos orgânicos 

representados pelas letras X, Y, Z, W e T, é correto afirmar 

que: 

a) X é o 2-bromo butano. 

b) Y pode reagir com ácido etanóico formando etanoato de 

propila e água. 

c) Z reage com água formando, além do brometo de 

magnésio, o 1-butanol. 

d) W é isólogo de Y. 

e) o álcool formado é o 2-metil-2-hexanol 

 

Questão 10 - (UFF RJ)       Por meio da reação de butanona com 

cloreto de metilmagnésio ( H3C – MgCl ) , obtém-se o 

composto X que, por sua vez, em reação com  a água, origina 

o composto denominado: 

a) 2-metil-2-butanol   b)  2-pentanona 

c) pentanal    d)  3-metil-2-butanol 

e) 2-pentanol 

 

GABARITO:   

1) Gab:  

Reagente oxigenado: 

 
Produto orgânico: 3-metil-hexan-3-ol. 

Produto inorgânico: MgOHBr. 

2) Gab: D      

3) Gab: VFFV 

4) Gab: a) como a combustão fornece 132 g de gás carbônico 

e 54 gramas de água, determinada a estequiometria da reação 

como sendo 1 mol de A ou B produzindo 3 mols de gás 

carbônico e 3 mols de água, vem que temos que esses valores 

são oriundos de 58 gramas da amostra A ou B. Assim a 

fórmula molecular de A ou B é C3H6O conforme equação 

química abaixo.C3H6O + 4O2  →  3CO2 + 3 H2O 

b) 

 
5) Gab: E      

6) Gab: A 

7) Gab: D 

8) Gab:a) cloreto de isopropil-magnésio ou cloreto de 

secpropil-magnésio.  

Fórmula estrutural plana  

 
b) Sendo isômeros, possuem a mesma fórmula molecular 

e, conseqüentemente, apresentam as mesmas 

porcentagens em massa de seus elementos químicos. 

Fórmula estrutural plana 

 
9) Gab: E 

10) Gab: A 

 

 

 

 

 

Dúvidas através do direct do Instagram. 

@alexdiniz1402q 

Bons estudos!!! 

#fiqueemcasa 

 

R-MgCl   +   propanona                 X

X                2,3-dimetil-2-butanol  +  Mg(OH)Cl
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