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REAÇÕES DE ELIMINAÇÃO 
(Lista 16) 

 
Questão 01 - (Mackenzie SP)     

As reações orgânicas de eliminação são aquelas em que átomos 
ou grupos de átomos de uma molécula são eliminados dela, 
formando-se um novo composto orgânico, além de um composto 
inorgânico. Um tipo de reação de eliminação é a desidratação, em 
que a molécula inorgânica eliminada é a da água. A desidratação 
dos álcoois, em meio ácido e sob aquecimento, pode se dar de duas 
formas: intramolecular e intermolecular. Sendo assim, os produtos 
obtidos nas desidratações intra e intermolecular do etanol, sob 
condições adequadas são, respectivamente, 

a)
  

b)
  

c)
  

d)  

e)  

 

Questão 02 - (UEM PR)     

O composto A tem fórmula molecular C3H8O e, quando aquecido 
na presença de H2SO4 concentrado, produz o composto B e água. 
A adição do composto B em uma solução de Br2 em CCl4 não 
causa a descoloração da solução. Com base nessas informações, 
assinale o que for correto. 

01.Se o composto A é a propanona, o composto B é o ácido 
propanoico. 

02.Se o composto A é o propan-2-ol, o composto B é o propeno. 

04.Se o composto A é o propan-1-ol, o composto B é o éter 
dipropílico. 

08.A conversão do composto A no composto B é uma reação de 
desidratação intermolecular. 

16.O composto B é menos solúvel em água do que o composto A. 

Questão 03 - (UECE)     

Normalmente na desidratação de ácido carboxílico há formação 
de 

a) éter. 

b) éster. 

c) aldeído. 

d) anidrido. 

Questão 04 - (FMSanta Casa SP)     

O quadro do pintor Robert Hinckley, de 1882, representa a cena 
da primeira intervenção cirúrgica da história realizada com 
anestesia geral, em 16.10.1846. 

 

(Joffre Marcondes de Rezende. “Breve história da anestesia 
geral”. 

In: À sombra do plátano: crônicas de história da medicina, 
2009.) 

No início, o médico fez suspense sobre qual era a substância 
utilizada como anestésico, mas revelou mais tarde que se tratava 
do éter sulfúrico, também conhecido como éter etílico, com nome 
IUPAC etoxietano. Na indústria, em condições de temperatura 
controlada, o éter etílico é obtido a partir da reação de desidratação 
do etanol na presença do catalisador H2SO4. 

a) Represente e escreva o nome da principal interação que 
ocorre entre uma molécula de éter etílico e uma 
molécula de água. 

b) Escreva a equação da reação de obtenção do éter etílico 
a partir do etanol. Que tipo de desidratação ocorreu 
nesta reação? 

Questão 05 - (UECE)     

Atente à seguinte reação química: 

 

Considerando a reação química acima, assinale a opção que 
completa corretamente as lacunas do seguinte enunciado: 

O terc-butanol (reagente), quando aquecido na presença de um 
catalisador____________1, por meio de uma reação 
de____________2, produz o isobutileno (produto) cujo nome pela 
IUPAC é ____________3. 

a) básico1; condensação2; 1,1-dimetileteno3 

b) ácido1, eliminação2; 2-metilpropeno3 

c) ácido1, desidratação2; 1,1-dimetileteno3 

d) básico1, desidratação2; 2-metilpropeno3 
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Questão 06 - (UERJ)     

Para um experimento, quantidades iguais de propan-1-ol e de 
ácido sulfúrico foram adicionadas em dois reatores idênticos, A e 
B, mantidos em temperaturas diferentes. Ao final das reações, em 
cada reator, formaram-se um produto orgânico distinto e 
diferentes quantidades de água, conforme apresentado na tabela a 
seguir. 

 

Considerando o reator B, calcule a concentração inicial de propan-
1-ol, em g.L–1, nomeie o produto orgânico Y e classifique a reação. 
Em seguida, apresente a fórmula estrutural do produto orgânico 
X. 

 

Questão 07 - (UEM PR)     

Observe as duas reações com álcoois e assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 

2 CH3CH2OH  CH3CH2OCH2CH3 + H2O 

1 CH3CH2OH  H2C=CH2 + H2O 

01. Nas duas reações, o ácido sulfúrico exerce o papel de 
redutor do álcool etílico aos seus produtos. 

02. O éter dietílico é formado por uma reação de 
desidratação intermolecular do etanol. 

04. As duas reações podem ser realizadas em reator aberto 
pois o ponto de ebulição do ácido sulfúrico é de 337 ºC. 

08. O 2,2-dimetil-propanol-1 não sofre reação de 
desidratação intramolecular. 

16. A formação do etileno se dá através do processo 
chamado desidratação intramolecular, sendo o ácido 
sulfúrico o agente desidratante. 

 

Questão 08 - (UEFS BA)     

I. 2CH3CH2OH(l)    (CH3CH2)2O(g) + 
H2O(g) 

II. CH3CH2OH(l)    CH2=CH2(g) + 
H2O(g) 

A desidratação do etanol, CH3CH2OH(l), na presença do 
ácido sulfúrico, H2SO4(aq), pode levar a produtos diferentes, 
a depender da temperatura do meio reacional. A 140°C, há 
formação do etoxietano, reação representada pela equação 
química I, enquanto a 180°C, o produto orgânico formado é 
o eteno, representado na equação química II. 

Considerando-se essas informações, é correto afirmar: 

a) O etoxietano obtido na reação I é um éster de cadeia 
carbônica heterogênea e saturada. 

b) A desidratação do etanol na reação II é um processo 
químico exotérmico que ocorre em meio ácido. 

c) A desidratação intramolecular de 2,0mol de etanol 
produz 1,0mol de etoxietano na reação química I. 

d) A massa de eteno obtida pela desidratação de 92g de 
etanol, com um rendimento de 90%, é, 
aproximadamente, de 50g. 

e) O aumento da temperatura, na reação II, em relação à 
reação I, está associado à energia necessária para a 
formação de ligações duplas. 

 

Questão 09 - (UFPE)     

Quando o 2-bromopentano sofre reação de eliminação, os 
produtos A e B, abaixo, podem ser formados: 

 

Com base nessa informação, analise as proposições a seguir.  

00. O produto B é o majoritário, de acordo com a regra de 
Saytzeff.  

01. Os produtos A e B são trans e cis, respectivamente.  

02. O composto de partida é um haleto orgânico que possui 
um centro assimétrico.  

03. Os produtos A e B são isômeros de posição.  

04. O subproduto desta reação é o bromo (Br2).  

 

Questão 10 - (UEPG PR)   

Dados os seguintes reagentes: propano, acetato de metila, 
cloroetano, 1-buteno, água, KOH (solução alcoólica), HCl, 
H2SO4, gás cloro e etanol, analise as alternativas e assinale o que 
for correto. 

01. O composto 1-buteno reage com HCl por reação de 
adição. 

02. Acetato de metila reage com água em meio ácido, por 
reação de hidrólise. 

04. O cloroetano reage com solução alcoólica de KOH por 
reação de substituição. 

08. O propano reage com gás cloro por reação de 
eliminação. 

16. No tratamento de etanol por H2SO4 sob aquecimento 
ocorre desidratação. 

 

Questão 11 - (UEM PR)     

Considere o esquema a seguir e assinale o que for correto. 

 

Cº140

SOH 42 ¾¾¾ ®¾

Cº170

SOH 42 ¾¾¾ ®¾

¾¾¾¾¾¾ ®¾ Cº140/)aq(SOH 42

¾¾¾¾¾¾ ®¾ Cº180/)aq(SOH 42

O OH
H2SO4

140ºC 180ºC

H2SO4
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01. O propeno e o éter dipropílico foram obtidos, 
respectivamente, por reações de eliminação e 
substituição. 

02. Os álcoois possuem caráter ácido mais forte que os 
fenóis, isto é, têm maior facilidade de se ionizar em 
solução aquosa. 

04. Na síntese do éter, ocorre uma desidratação 
intermolecular e, na síntese do alceno, uma 
desidratação intramolecular. 

08. Se o metanol fosse colocado para reagir nas mesmas 
condições apresentadas no esquema acima, seria obtido 
um único produto de desidratação. 

16. É possível obter um éster a partir de uma reação de 
oxidação do éter dipropílico. 

 

Questão 12 - (UFSC)     

Observe as equações químicas do esquema abaixo, cujo reagente 
(A) é um composto orgânico muito importante na indústria 
química. Dentre suas várias aplicações, destacam-se sua utilização 
como agente responsável pelo amadurecimento de frutas e seu 
emprego na fabricação de polímeros. 

 

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 

01. O composto  A  pertence à função dos hidrocarbonetos 
de fórmula geral  CnH2n+2. 

02. Os nomes IUPAC de  B  e C  são, respectivamente, 
bromoetano e etanol. 

04. A obtenção de C ocorre a partir da reação de desidratação 
de A, catalisada por ácido sulfúrico. 

08. Os produtos  B e C  apresentam apenas átomos de 
carbono com hibridização  sp3. 

16. O composto  C  é um isômero funcional do éter etoxi-
etano. 

32. O nome IUPAC de  A  é eteno. 

 

Questão 13 - (FATEC SP)     

Dadas as reações: 

I– 2 H3C-CH2OH  H3C-CH2-O-CH2-CH3 + H2O 

II– H3C-CH2OH  H2C = CH2 + H2O 

São feitas as seguintes afirmações. 

I. A reação I é uma desidratação intermolecular. 

II. O nome oficial do produto orgânico formado na reação I 
é o éster etoxi etano . 

III. A reação II é uma desidratação intramolecular. 

IV. O principal produto formado na reação II é o alceno de 
menor massa molar. 

Está correto o que se afirma em 

a) I e II, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) I, III e IV, apenas. 

d) II, III e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV. 

 

Questão 14 - (UFRRJ)     

O consumo de bebidas alcoólicas tem crescido assustadoramente, 
causando grande preocupação às autoridades do país. A ingestão 
de grandes quantidades de álcool causa danos irreversíveis ao 
cérebro, ao coração e ao fígado, além de provocar alterações de 
comportamento. Muitos jovens têm-se envolvido em acidentes de 
trânsito que os deixam com algum tipo de dano permanente ou os 
levam à morte. O álcool encontrado nas bebidas é o etanol, obtido 
a partir da cana-de-açúcar. Os álcoois podem sofrer dois tipos de 
reação de desidratação, dependendo das condições de reação. A 
partir do álcool citado, observe o esquema e indique: 

 

a) Os nomes (oficiais) dos compostos A e C. 

b) A fórmula estrutural de um isômero de compensação do 
composto A. 

 

Questão 15 - (UFOP MG)     

Quando o 2-clorobutano sofre uma reação de eliminação na 
presença de KOH alcoólico, a quente, forma-se o 2-buteno como 
produto principal. É correto afirmar que essa eliminação segue a 
regra de: 

a) Hofmann. 

b) Markovnikov. 

c) Zaitsev. 

d) Alfred Nobel. 

 

 

 

 

H2C CH2

(A)

HBr

H2O/H2SO4

H3C CH2Br
(B)

H3C CH2OH
(C)

 
 

C140º

SOH 42 ¾¾¾ ®¾

C170º

SOH 42 ¾¾¾ ®¾
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TEXTO: 1 - Comum à questão: 16      

Considere os seguintes dados: 

 

 

Questão 16 - (FUVEST SP)      

A desidratação do álcool 

 

em presença de ácido, produz cerca de 90% de um determinado 
alceno. Qual deve ser a fórmula estrutural desse alceno? 
Justifique. 

 

Questão 17 - (UNIRIO RJ)      

A desidratação de um álcool exige a presença de um ácido e 
aplicação de calor. Por exemplo, ácido fosfórico e temperatura da 
ordem de 200ºC. Há casos em que ocorre a formação de alguns 
produtos isômeros, onde um deles predomina sobre os demais, por 
possuir maior estabilidade.Escreva a reação de desidratação do 3-
metil-1-butanol, indicando, apenas, o isômero mais estável. 

Questão 18 - (UNIFOR CE)        

O  3–metil–1,3–butanodiol, por perda intramolecular de duas 
moléculas de água para cada molécula de reagente, produz um 
hidrocarboneto 

a) insaturado com duas duplas ligações. 

b) saturado com cinco átomos de carbono. 

c) insaturado com uma dupla ligação. 

d) saturado com quatro átomos de carbono. 

e) insaturado com uma tripla ligação. 

 

Questão 19 - (UEPB)        

Apesar de todos os álcoois apresentarem o grupo hidroxila, OH, 
suas aplicações são bastante diversificadas. Dependendo do tipo 
de cadeia e/ou da posição em que o grupo OH se encontre ligado, 
diferentes reações químicas podem ser produzidas com 
conseqüente obtenção de uma grande variedade de produtos 
químicos. Por exemplo, alcenos são importantes na fabricação de 

plásticos, ácidos carboxílicos e ésteres são usados na indústria de 
cosméticos e de alimentos e éteres são muito usados como 
solventes e intermediários de sínteses orgânicas. Alcenos e éteres 
são outros exemplos de compostos que podem ser obtidos a partir 
de álcoois. Dependendo das condições da reação, um determinado 
álcool poderá sofrer desidratação intramolecular ou 
intermolecular.Especificamente, no caso do 2 –butanol 
(CH3CHOHCH2CH3), equacione a reação de: 

a) desidratação intramolecular. 

b) desidratação intermolecular. 

 

Questão 20 - (UFPI)        

Indique, entre as alternativas abaixo, o alceno que é obtido a partir 
da reação de eliminação (desidratação) do 3-metil-1-butanol, cuja 
fórmula molecular é C5H12O. 

a) 2-metil-3-buteno. 

b) 3-metil-2-buteno. 

c) 2-metil-2-buteno. 

d) 3-metil-1-buteno. 

e) 2-metil-1-buteno. 

 

GABARITO:   

1) Gab: E 

2) Gab: 28 

3) Gab: D 

4) Gab:  

a) 

 

b) H3C–CH2OH + HO–CH2–CH3  

 H3C–CH2–O–CH2–CH3 + H2O 

                     desidratação intermolecular 

5) Gab: B 

6) Gab:  

 

60 g  18 g 

C  36 g.L–1  

CH2
(A)

+ H2

CH3

H = -117 kJ/mol

 

 

CH3
(B)

+ H2

CH3

H = -105 kJ/mol

 

 

CH3HO
  

,

D
¾¾¾ ®¾ 42SOH

D
¾¾¾ ®¾ 42SOH

®

®
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C = 120 g.L–1 

Produto Y: propeno. 

Classificação: reação de eliminação. 

 

7) Gab: 26 

8) Gab: D 

9) Gab: FFVVF 

10) Gab: 19 

11) Gab: 13 

12) Gab: 42 

13) Gab: C 

14) Gab:  

a) A = Etóxi-etano ou etano-óxi-etano  CH3-CH2-O-
CH2-CH3  

C = Cloro-etano  CH3-CH2-Cl 

b) CH3-O-CH2-CH2-CH3 e CH3-O-CH(CH3)-CH3  

15) Gab: C 

16) Gab:  

b) O alceno predominante (90%) é o mais estável: 

 

17) Gab:  

 

18) Gab: A 

19) Gab:  

a) CH3CHOHCH2CH3   CH3CH=CHCH3 (prod. 
Principal) 2-buteno 

   CH3CHOHCH2CH3   CH2 = CHCH2CH3 (prod. 
secundário) 1-buteno 

b)  

20) Gab: D 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dúvidas através do direct do Instagram. 
@alexdiniz1402q 
Bons estudos!!! 
#fiqueemcasa 

 

®

®

CH3

(B)

 
 

OH +  H2OH+

200 ºC
 

 

¾¾®¾
+H

¾¾®¾
+H


