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REAÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO ELETROFÍLICA 
(Lista 16) 

 

Questão 01 - (USF SP)    Um medicamento bastante consumido 
pela sociedade é o ácido acetil salicílico (AAS). Ele tem como 
precursor o ácido salicílico e suas aplicações são inúmeras, 
variando de antitérmico até anticoagulante. A seguir são 
apresentadas suas estruturas. 

  

a) Qual é a classe funcional da química orgânica exclusiva 
do ácido salicílico e exclusiva do ácido acetil salicílico? 

b) Qual o reagente que propicia a reação química de 
transformação do ácido salicílico em ácido acetil 
salicílico? 

c) Considerando que o ácido salicílico pode ser produzido 
a partir do benzeno por meio de reações de 
substituições, qual substituinte deve ter sido inserido 
primeiro no anel aromático, a hidroxila (–OH) ou a 
carboxila (–COOH)? Justifique sua resposta utilizando 
conceitos relacionados a orto/para ou metadirigência. 

 

Questão 02 - (UEM PR)    Dada a seguinte reação, assinale o 
que for correto. 

 

01. O produto principal da reação é o composto C, pois o 
cloro é um orientador meta devido a sua 
eletronegatividade. 

02. Os compostos B e D são os produtos principais quando 
a reação é feita na ausência de AlCl3. 

04. Nas mesmas condições da reação acima, o benzeno é 
mais reativo que o clorobenzeno, pois o cloro exerce 
um efeito indutivo retirador de elétrons no anel 
aromático. 

08. O reagente A é o cloreto de metila, que é um haleto de 
alquila. 

16. Os produtos B, C e D são isômeros de posição. 

 

Questão 03 - (UEPG PR)    Sobre reações de substituição no 
benzeno, assinale o que for correto. 

01. A reação do benzeno com uma mistura de H2SO4 e 
HNO3 concentrados gera o nitrobenzeno. 

02. O ácido benzenosulfônico é obtido com a reação entre 
benzeno e ácido sulfúrico. 

04. A substituição de um hidrogênio do benzeno por um 
grupo etila é possível, se houver a reação do benzeno 
com um haleto de etila na presença de Al2Cl6. 

08. A entrada do segundo substituinte no anel aromático é 
influenciada pela natureza do primeiro substituinte. 

16. As acilações de Friedel-Crafts representam a 
substituição de um hidrogênio do anel aromático por um 
grupo acila. 

 

Questão 04 - (UFT TO)    O benzeno é um composto aromático 
que pode ser utilizado na síntese de várias substâncias químicas 
diferentes, dependendo do tipo de reação e dos reagentes 
empregados. As reações a seguir são típicas de compostos 
aromáticos: 

 

A partir da análise das reações apresentadas, assinale a 
alternativa CORRETA. 

a) O clorobenzeno é produzido através de uma reação de 
halogenação na presença de um ácido de Brønsted-
Lowry. 

b) O nitrobenzeno é produzido através de uma reação de 
nitração na presença de um ácido inorgânico. 

c) O tolueno é produzido através de uma reação de 
acilação Friedel-Crafts na presença de um ácido de 
Lewis. 

d) A acetofenona é produzida através de uma reação de 
acilação Friedel-Crafts na presença de um ácido de 
Arrhenius. 
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Questão 05 - (EsPCEX)    Muitas sínteses orgânicas podem ser 
realizadas como uma sequência de reações químicas. Considere 
a sequência de reações químicas representadas a seguir, como a 
monocloração de alcanos (1ª etapa) e a reação de haletos 
orgânicos com compostos aromáticos (2ª etapa). 

“A” + Cl2  CH3CH2Cl + HCl (1ª etapa – cloração) 

CH3CH2Cl +   “B” + HCl (2ª etapa – alquilação 

Friedel-Crafts) 

Para obtenção de um haleto orgânico, na primeira etapa é feita 
uma reação de halogenação (“substituição de hidrogênios de 
compostos orgânicos por átomos de haletos como o cloro, 
denominada de reação de cloração”).Em seguida, na segunda 
etapa, é feito um processo conhecido por reação de alquilação 
Friedel-Crafts (“reação de haletos orgânicos com compostos 
aromáticos ou, simplesmente, a ligação de grupos alquil à 
estrutura de compostos orgânicos como anéis aromáticos”). 
Acerca das substâncias correspondentes, representadas 
genericamente pelas letras “A” e “B”, são feitas as seguintes 
afirmativas: 

I. O nome (aceito pela IUPAC) da substância “A” é 
cloroetano. 

II. O nome (aceito pela IUPAC) da substância “B” é o 
etilbenzeno. 

III. Todos os carbonos da substância “B” apresentam 
hibridização sp2. 

IV. A fórmula molecular da substância “B” é C8H10. 

V. O processo de alquilação, representado pela equação 
da reação na segunda etapa, pode ser classificado 
como reação de substituição. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas, 
dentre as listadas acima. 

a) I, II e III. 

b) II, III, IV e V. 

c) I, IV e V. 

d) II, IV e V. 

e) III e IV. 

 

Questão 06 - (EsPCEX)    Muitas sínteses químicas são baseadas 
em reações orgânicas que, dependendo dos reagentes e dos 
catalisadores, podem gerar uma infinidade de produtos. 

Uma relevante questão em sínteses orgânicas está no fato de que, 
quando se efetuam substituições em anéis aromáticos que já 
contêm um grupo substituinte, verifica-se experimentalmente que 
a posição do segundo grupo substituinte depende da estrutura do 
primeiro grupo, ou seja, o primeiro ligante do anel determinará a 
posição preferencial do segundo grupo substituinte. Esse 
fenômeno denominado dirigência ocasionará a formação 
preferencial de alguns compostos, com relação a outros isômeros. 
Usa-se comumente as nomenclaturas orto (posições 1 e 2 dos 
grupos substituintes no anel aromático), meta (posições 1 e 3) e 

para (posições 1 e 4) em compostos aromáticos para a indicação 
das posições dos grupos substituintes no anel aromático. 

A reação expressa na equação I demonstra a síntese 
orgânica alquilação de compostos aromáticos, denominada 
de alquilação de Friedel-Crafts. 

“A” + 1 CH3Cl   + HCl (equação I) 

Na alquilação aromática, ocorre a ligação de grupos alquil 
(estrutura carbônica como os grupos –CH3) à estrutura de 
anéis aromáticos, pela substituição de um hidrogênio do 
anel. O catalisador mais comum nesse processo é o cloreto 
de alumínio (AlCl3). 

A reação expressa na equação II é a mononitração de 
aromáticos e demonstra uma nitração, em que apenas um 
grupo nitro é adicionado à estrutura orgânica, pela 
substituição de um hidrogênio do anel. Usa o reagente ácido 
nítrico (HNO3) e o catalisador ácido sulfúrico (H2SO4). 

“A” + 1 HO-NO2  “B” + H2O (equação II) 

A reação expressa na equação III é a de haletos 
orgânicos com compostos aromáticos monossubstituídos e 
mostra outro processo químico denominado halogenação, no 
qual um átomo de halogênio é adicionado à estrutura 
orgânica, pela substituição de um hidrogênio do anel. Esse 
processo pode ser catalisado pelo FeBr3. 

“B” + 1 Br2  “C” + HBr (equação III) 

A alternativa que apresenta respectivamente o nome (aceito 
pela IUPAC) correto das substâncias “A”, “B” e o composto 
“C”, é 

a) tolueno, ortonitrobenzeno e orto-bromonitrotolueno. 

b) benzeno, (mono)nitrotolueno e 1,2-dibromobenzeno. 

c) tolueno, (mono)nitrobenzeno e 1,2-
dibromonitrobenzeno. 

d) benzeno, (mono)nitrobenzeno e meta-
bromonitrobenzeno. 

e) benzeno, (mono)nitrobenzeno e para-
bromonitrotolueno. 

 

Questão 07 - (PUC GO)    De repente, a bomba! Umberto, meio 
impaciente, É melhor você falar logo, Nora. Ela veio sentar- se 
do meu lado, pegou minha mão, toda melosa, Mãínha, tem uma 
coisa que eu não disse antes pra não ser mais um pretexto a 
adiar sua vinda.  Custei a acreditar. Havia um mês que um 
projeto de pós-doutorado de Umberto tinha sido aprovado e 
Norinha mesma tinha conseguido uma bolsa de pesquisa. Iam 
passar pelo menos seis meses na Europa, nem prestei atenção 
em qual país, partiam em menos de uma semana. Mas não se 
preocupe, não, Mãínha, só seis ou, no máximo, oito meses, eu 
vou ficar em comunicação constante, a gente se fala toda 
semana pelo Skype, a mesma coisa que quando a senhora 

¾¾ ®¾l )luz(

D
¾¾ ®¾ 3AlCl

D
¾¾ ®¾ 3AlCl

CH3

D
¾¾¾ ®¾ 42SOH

¾¾ ®¾ 3FeBr
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estava em João Pessoa e eu aqui, e vai ter tempo pra descobrir 
tudo o que há nesta cidade, em quinze dias a minha sogra volta 
de Gramado, vai lhe fazer... não ouvi mais nada, gelada, 
paralisada, muda, um tempão ou uns segundos?, os dois se 
puseram a falar ao mesmo tempo, alto, prementes, Norinha 
apertando e sacudindo minha mão. Ignorando a assuada, 
arranquei minha mão dentre as dela, escapei do sofá, agarrei 
minha bolsa, saí correndo do apartamento, bati a porta atrás de 
mim e desci pela escada antes que eles se recuperassem do 
espanto e aparecessem [...]. 

(REZENDE, Maria Valéria. Quarenta dias.  
3. reimpr. Rio de Janeiro:  Objetiva, 2016. p. 76-77.) 

O termo bomba, no texto, foi utilizado metaforicamente. Porém, 
quando se fala em bomba, uma das lembranças que se tem são 
as bombas atômicas que devastaram cidades japonesas. As 
bombas atômicas são de ocorrência nuclear, ou seja, reações 
provenientes dos núcleos dos átomos. Por outro lado, um 
explosivo muito usado com reações violentas é o Trinitrotolueno 
(TNT), cujo processo de produção ocorre por meio da reação do 
tolueno com ácido nítrico. Devido à presença do grupo metila, 
ligado ao anel aromático, a reação é orientada para as posições 
“orto” e “para”, frente a eletrófilos. Marque a alternativa correta em 
que são apresentados grupos ligados ao anel aromático que 
orientam as posições “orto” e “para”: 

a) -NH2, -CN, -COOH. 

b) -CN, COOH, -COH. 

c) -SOOH, -OH, -NO3. 

d) -NH2, -OH, -NHCOR. 

 

Questão 08 - (FCM PB)     

As reações de substituição aromática eletrofílica, assim como as 
de substituição nucleofólica envolvendo haletos de alquila, são 
muito importantes, pois permitem a adição de diversos grupos 
funcionais ao anel benzênico permitindo a formação de várias 
substâncias orgânicas que podem ser importantes na área da 
medicina. Partindo de um benzeno é possível sintetizar os 
medicamentos mais utilizados pela população, como o 
paracetamol ou o ácido acetilsalicílico. Suponhamos que se 
deseja sintetizar um derivado benzênico com três substituintes e 
a reação apresentou três etapas que ocorreram na seguinte 
ordem: 

 Primeira etapa: Nitração 

 Segunda etapa: Halogenação com bromo 

 Terceira etapa: Alquilação com grupo metila 

Qual substância seria formada como produto principal? 

a) 5-bromo-3-metil-nitrobenzeno 

b) 3-bromo-4-metil-nitrobenzeno 

c) 3-bromo-5-metil-nitrobenzeno 

d) 5-bromo-4-metil-nitrobenzeno 

e) 3-bromo-6-metil-nitrobenzeno 

Questão 09 - (IME RJ)    O benzeno sofre acilação de Friedel-
Crafts, com AlCl3 a 80°C, produzindo a fenil metil cetona com 
rendimento acima de 80%. Para que esta reação ocorra, é 
necessária a presença de um outro reagente. 

Dois exemplos possíveis deste outro reagente são: 

a) cloreto de etanoíla e etanoato de etanoíla. 

b) propanona e ácido etanoico. 

c) brometo de etanoíla e metanal. 

d) brometo de propanoíla e etanoato de etila. 

e) etanol e etanal. 

 

Questão 10 - (UniRV GO)    O processo de síntese orgânica 
possibilitou uma melhoria na expectativa de vida da humanidade, 
com a possibilidade de gerar medicamentos, conservantes e 
outros produtos de uso cotidiano. Nas alternativas abaixo, são 
apresentadas algumas reações. Analise-as e marque V para 
verdadeiro e F para falso. 

 

a) Se “A” for a anilina em meio alcalino, o produto principal 
terá uma função orgânica amina. 

b) Se “A” for o benzeno em meio de brometo de alumínio, 
o produto principal será a dibenzilmetanona. 

c) Se ”A” for o ácido metanoico, os produtos serão ácido 
fenilmetanoico e cloreto de metanoíla. 

d) Se “A” for a água, o produto principal será o ácido 
benzoico. 

 

Questão 11 - (UEPG PR)    Considerando as reações abaixo, 
assinale o que for correto. 

 

 

01. São reações de substituição.  

02. O produto de B é uma cetona.  

•

•

•

Cl

O

+     "A" Produto
  

Cl2
FeCl3

Cl

+  HCl  

AlCl3

CH3

O

+  HCl

O

CH3Cl
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04. A reação B corresponde a uma acilação de Friedel-
Crafts.  

08. Na reação A, a utilização de Br2/FeBr3 no lugar de 
Cl2/FeCl3, produzirá o bromobenzeno.  

16. Ambos produtos são aromáticos. 

 

Questão 12 - (Mackenzie SP)  Durante a síntese química do 
composto orgânico Z, adotou-se a seguinte rota sintética: 

I.

  

II.

  

III.
  

Após a realização da síntese, pode-se afirmar que X, Y, W e 
Z são, respectivamente, 

a) cloreto de metanoíla, p-nitrotolueno, o-nitrotolueno e 
ácido p-nitrobenzoico. 

b) cloreto de metila, o-aminotolueno, m-aminotolueno e m-
aminobenzaldeido. 

c) cloreto de metila, o-aminotolueno, p-aminotolueno e 
ácido p-aminobenzoico. 

d) cloreto de metanoíla, o-nitrotolueno, m-nitrotolueno e 
m-nitrobenzaldeido. 

e) cloreto de metila, o-nitrotolueno, p-nitrotolueno e ácido 
p-nitrobenzoico. 

 

Questão 13 - (UECE)    O benzeno é usado principalmente para 
produzir outras substâncias químicas. Seus derivados mais 
largamente produzidos incluem o estireno, que é usado para 
produzir polímeros e plásticos, o fenol, para resinas e adesivos, e 
o ciclohexano, usado na manufatura de nylon. Quantidades 
menores de benzeno são usadas para produzir alguns tipos de 
borrachas, lubrificantes, corantes, detergentes, fármacos, 
explosivos e pesticidas. A figura a seguir representa reações do 
benzeno na produção dos compostos G, J, X e Z, que ocorrem 
com os reagentes assinalados e condições necessárias. 

 

De acordo com o diagrama acima, assinale a afirmação 
correta. 

a) O composto X é o cloro-ciclohexano. 

b) O composto G é o hexacloreto de benzeno. 

c) O composto Z é o ciclohexano. 

d) O composto J é o nitrobenzeno. 

 

Questão 14 - (UEM PR)    O esquema a seguir representa a 
reação de monocloração de um anel benzênico que contém um 
substituinte X. A esse respeito, assinale o que for correto 

 

01. Quando X=H, não ocorre reação. 

02. Quando X=OH, obtém-se o-clorofenol e p-clorofenol 
como produtos principais. 

04. Quando X=COOH, o produto principal terá o cloro em 
posição meta. 

08. Em condições iguais, a reação é mais rápida quando 
X=OH do que quando X=COOH. 

16. O AlCl3 é um ácido de Lewis, utilizado como catalisador 
na reação. 

 

Questão 15 - (UECE)    O benzeno, um dos principais 
hidrocarbonetos aromáticos, é substância usada como solvente 
(de iodo, enxofre, graxas, ceras, etc.) e matéria-prima básica na 
produção de muitos compostos orgânicos importantes como fenol, 
anilina, trinitrotolueno, plásticos, borracha sintética e tintas. Pode 
reagir com ácido nítrico nas seguintes condições:  

 

Assinale a alternativa que corretamente apresenta os produtos e 
o tipo dessa reação. 

a)
  

b)
  

c)
  

d)
  

+    X
AlCl3

CH3

+    Produto Inorgânico  

 +    HNO3

CH3

H2SO4 conc. Y + W + Produto Inorgânico  

W                  Z
[O]
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Questão 16 - (UEMA)    Tolueno ou metil-benzeno é a matéria-
prima a partir da qual se obtêm, dentre outros, sacarina, 
medicamentos, corantes, perfumes, TNT e detergentes. É 
largamente utilizado como solvente para pinturas, revestimentos, 
borrachas e resinas, mas sua fabricação é proibida no Brasil 
porque sua inalação causa sérios danos ao organismo, levando à 
dependência química, como no caso do uso inadequado da 
popular “cola de sapateiro”. O tolueno pode ser obtido através da 
equação representada abaixo: 

C6H6 + H3C-Cl    C6H5 – CH3 + X 

Analisando a reação apresentada, julgue as afirmações. 

I. Representa uma reação de adição em aromáticos. 

II. Representa uma reação de halogenação do benzeno. 

III. O composto X que se forma na reação é o cloreto de 
hidrogênio. 

IV. Representa uma reação de alquilação de Friedel-
Crafts. 

V. O composto X que se forma é o cloreto de etila pela 
reação de Diels-Alder. 

Está correto o que se afirma apenas em 

a) I, III e V. 

b) III e IV. 

c) IV. 

d) II e III. 

e) I e IV. 

 

Questão 17 - (UEM PR)  De acordo com as reações fornecidas 
no esquema abaixo, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

 

01. A reação de nitração do benzeno é uma reação de 
adição. 

02. O ciclo-hexano pode ser obtido por oxidação do benzeno. 

04. A halogenação do tolueno é uma reação de substituição. 

08. O permanganato de potássio é o agente oxidante na 
reação de conversão do tolueno em ácido benzoico. 

16.  Devido ao efeito de ressonância do anel aromático, o 
produto obtido pela redução catalítica do nitrobenzeno é 
uma base mais fraca que a metilamina. 

 

Questão 18 - (UFPA)    Considerando as reações químicas 
representadas a seguir, 

 

H2C = CH – CH3 + HBr  Z 

é correto afirmar que os produtos principais dessas reações 
(X, Y e Z) são, respectivamente, 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

  

e)

  

 

AlCl3 anidro
calor

CH3

NO2

CH3Cl

FeCl3

HNO3

H2SO4

H2

Ni (cat)

NH2

CO2H

CH2Br

KMnO4

HCl/H2O

Br2

luz, UV

H2

Pd (cat)
 

 

+  HNO3
H2SO4 H3CCOCl

X Y
AlCl3

 
 

¾¾¾ ®¾Peróxido

NO2 NO2

Cl

; ;  H3C-CHBr-CH2-Br  

NO3 NO3

CH3

; ;  H3C-CH2-CH2-Br  

NO3 NO3

COCH3

; ;  H3C-CHBr-CH3  

NO2 NO2

COCH3

; ;  H3C-CH2-CH2-Br  

NO2 NO2

CH3

; ;  H3C-CHBr-CH2-Br  
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Questão 19 - (UFPA)    As etapas para a produção de orto-
cresol e para-cresol são apresentadas abaixo pelas reações 
químicas de I a IV. 

I.

  

II. A  +  NaOH  B  +  H2O 

III. B  +  NaOH  C  +  Na2SO3  

IV.

  

As substâncias identificadas como A, B, C e D são, 
respectivamente, 

a) ácido benzenosulfônico, benzenosulfonato de sódio, 
fenol, cloreto de metila. 

b) fenol, fenolato de sódio, metilbenzeno, metanol. 

c) ácido benzenosulfônico, fenolato de sódio, 
benzenosulfonato de cálcio, cloreto de acila. 

d) fenol, benzenosulfonato de sódio, fenolato de cálcio, 
cloreto de metila. 

e) ácido benzenosulfônico, benzenosulfonato de sódio, 
fenolato de cálcio, cloreto de acila. 

 

Questão 20 - (UFOP MG)    Considere a seguinte rota de 
síntese, que envolve o trinitrotolueno (TNT), um explosivo 
extremamente vigoroso. 

 

 

Assinale a alternativa que apresenta uma reação que não 
está presente nesse esquema. 

 

a) redução 

b) oxidação 

c) alquilação 

d) nitração 

 

GABARITO:   

1) Gab:  

a) Fenol e éster 

b) ácido acético 

c) A hidroxila, pois trata-se de um grupo orto-para 
dirigente. 

2) Gab: 28 

3) Gab: 31 

4) Gab: B 

5) Gab: D 

6) Gab: D 

7) Gab: D 

8) Gab: C 

9) Gab: A 

10) Gab: FFVV 

11) Gab: 31 

12) Gab: E 

13) Gab: D 

14) Gab: 30 

15) Gab: D 

16) Gab: B 

17) Gab: 28 

18) Gab: D 

19) Gab: A 

20) Gab: A 

 

+  H2SO4                      A + H2Ocalor  

®

CaO

Calor
¾¾ ®¾

CH3

OH OH

CH3

+
AlCl3

C  +  D  

CH3

  

CH3

NO2O2N

NO2

COOH

NO2O2N

NO2

 


