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REAÇÕES	DE	OXIDAÇÃO	
(Lista	17)	

	
Questão	 01	 -	 (ENEM)	 	 	 	 A	 ozonólise,	 reação	 utilizada	 na	
indústria	 madeireira	 para	 a	 produção	 de	 papel,	 é	 também	
utilizada	 em	 escala	 de	 laboratório	 na	 síntese	 de	 aldeídos	 e	
cetonas.	 As	 duplas	 ligações	 dos	 alcenos	 são	 clivadas	 pela	
oxidação	 com	 o	 ozônio	 (O3),	 em	 presença	 de	 água	 e	 zinco	
metálico,	e	a	reação	produz	aldeídos	e/ou	cetona,	dependendo	
do	 grau	 de	 substituição	 da	 ligação	 dupla.	 Ligações	 duplas	
dissubstituídas	 geram	 cetonas,	 enquanto	 as	 ligações	 duplas	
terminais	ou	monossubstituídas	dão	origem	a	aldeídos,	como	
mostra	o	esquema.	

	

Considere	a	ozonólise	do	composto	1-fenil-2-metilprop-
1-eno:	

	

MARTINO,	A.	Química,	a	ciência	global.	Goiânia:	Editora	W,	
2014	(adaptado).	

Quais	são	os	produtos	formados	nessa	reação?	

a)	 Benzaldeído	e	propanona.	

b)	 Propanal	e	benzaldeído.	

c)	 2-fenil-etanal	e	metanal.	

d)	 Benzeno	e	propanona.	

e)	 Benzaldeído	e	etanal.	

	

Questão	 02	 -	 (UFT	 TO)	 	 	 	 As	 reações	 de	 oxidação	 que	
envolvem	alcenos,	podem	ser	classificadas	em	quatro	grupos:	
oxidação	branda,	ozonólise,	oxidação	enérgica	e	 combustão.	
Conforme	esquema	a	seguir,	a	molécula	de	3-metil-pent-2-eno	
quando	submetida	a	estas	reações	separadamente,	irá	formar	
produtos	distintos.	

	

	

Os	produtos	formados	pela	oxidação	branda,	ozonólise,	
oxidação	 enérgica	 e	 combustão	 completa,	 são	
respectivamente:		

	
a)	 3-metil-pentan-2,3-diol;	 etanal	 e	 butanona;	 ácido	

etanóico	e	butanona;	dióxido	de	carbono	e	água.		
b)	 3-metil-pentan-3-ol;	 propanona	 e	 ácido	 etanóico;	

ácido	 etanóico	 e	 ácido	 butanóico;	 monóxido	 de	
carbono	e	água.		

c)	 etanoato	de	etila	e	ácido	metanóico;	3-metil-pentan-
2-ol;	 ácido	 metanóico	 e	 pentan-2-ona;	 dióxido	 de	
carbono	e	água.		

d)	 3-metil-pentanal;	 etanal	 e	 butanona;	 ácido	
metanóico	 e	 pentan-2-ona;	 dióxido	 de	 carbono	 e	
água.		

e)	 3-metil-pentan-2-ona;	 etanal	 e	 butanal;	 ácido	
metanóico	e	ácido-pentanóico;	dióxido	de	carbono	e	
água.		

	

Questão	 03	 -	 (UFPE)	 	 O	 2,3-dimetil-2-buteno	 sofre	
ozonólise	 produzindo	 um	 único	 produto	 com	
rendimento	de	79,3%.	Calcule	a	massa	do	produto	obtido	
a	partir	da	ozonólise	de	0,5	mol	do	2,3-dimetil-2-buteno.	
Indique	o	inteiro	mais	próximo.	[Dados	C	=	12;	O	=	16;	H	
=	1]	

	

Questão	 04	 -	 (UEPG	 PR)	 	 Os	 compostos	 orgânicos	
podem	participar	de	vários	tipos	de	reação,	dentre	elas	a	
oxidação,	 que	 pode	 ocorrer	 em	 diversas	 condições.	
Analise	as	afirmações	e	assinale	o	que	for	correto.	

01.	 A	oxidação	do	etileno,	por	tratamento	com	KMnO4	a	
frio,	diluído,	em	meio	levemente	alcalino,	produz	um	
álcool	secundário.	

02.	 A	 ozonólise	 do	 dimetil	 2–buteno	 produz	 apenas	
acetona.	

04.	 O	hipoclorito	de	sódio	presente	na	água	sanitária	e	
o	ozônio	são	agentes	oxidantes.	

08.	 O	 peróxido	 de	 hidrogênio	 é	 um	 oxidante	 que	 não	
produz	resíduos	tóxicos.	

16.	 Um	dos	reagentes	utilizados	na	síntese	do	composto	
hexanoato	 de	 etila	 (aromatizante	 de	 alimentos)	
provém	da	oxidação	do	etanal.	

	

Questão	 05	 -	 (UFC	 CE)	 	 O	 glutaraldeído	 (I)	 é	 um	
desinfetante	 bactericida	 muito	 efetivo	 contra	 bactérias	
Gram-positivas	 e	 Gram-negativas.	 Também	 é	 efetivo	
contra	Mycobacterium	tuberculosis,	alguns	fungos	e	vírus,	
inclusive	 contra	 o	 vírus	 da	 hepatite	 B	 e	 o	 HIV.	
Considerando	a	sequência	reacional	abaixo,	responda	os	
itens	a	seguir.	
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a)	 Considerando	que	a	 fórmula	molecular	de	A	é	C5H8,	
que	 este	 composto	 forma	 o	 glutaraldeído	 (I)	 por	
ozonólise	e	que	adiciona	1	mol	de	H2	para	formar	o	
composto	 B,	 represente	 as	 estruturas	 moleculares	
dos	compostos	A	e	B.	

b)	 Indique	 a	 classe	 de	 reação	 química	 envolvida	 na	
formação	do	composto	B.	

Questão	06	-	(UEG	GO)		

	

A	 figura	 acima	 mostra	 a	 reação	 de	 ozonólise	 de	 um	
alceno,	 a	 qual	 leva	 à	 formação	 de	 dois	 compostos	
distintos.	

Considerando	a	figura	em	questão,	

a)	 forneça	a	nomenclatura	do	reagente;	

b)	 forneça	 a	 fórmula	 estrutural	 plana	dos	 compostos	
formados.	

	

Questão	07	-	(UPE	PE)					Um	alceno,	submetido	à	ozonólise,	
origina	como	produto	orgânico	somente	o	C3H6O.	O	alceno	
em	questão	é	

a)	 2-metil-propeno		 b)				buteno-1	

c)	 hexeno-3	 	 	 d)			2-metil-buteno-2	

e)	 propeno	

	

Questão	08	-	(UNIFESP	SP)							 A	identificação	dos	produtos	
formados	na	ozonólise	(seguida	de	hidrólise	na	presença	
de	zinco)	de	um	alceno	permite	identificar	a	estrutura	do	
composto	original,	pois	sabe-se	que	

¨		 carbono	 primário	 ou	 secundário	 da	 dupla	 ligação	
produz	aldeído;	

¨		 carbono	terciário	produz	cetona.	

Um	 alceno	 forneceu	 como	 produto	 desse	 tratamento	
apenas	 propanona	 como	 produto	 final.	 Este	 composto	
deve					ser	o:	

a)	 hexeno-3.	 	 	 b)			2-metil-penteno-1.	

c)	 2-metil-penteno-2.	 d)			2-metil-buteno-2.	

e)	 2,3-dimetil-buteno-2.	

Questão	09	-	(UESPI)							 Um	 estudante	 de	 química	 estava	
pesquisando	o	conteúdo	de	um	frasco.	Verificou	que	esse	
conteúdo	 descorava	 uma	 solução	 de	 KMnO4	
(permanganato	 de	 potássio).	 Observou	 também	 que,	
quando	tratado	com	ozônio	em	presença	de	zinco	em	pó,	
dava	como	produto	somente	o	propanal.	Neste	contexto,	
podemos	dizer	que	o	frasco	contém:	

a)	 Buteno-1.	 	 	 b)	 Hexeno-3.	

c)				Ciclopropano.	 	 d)	 Pentano.	

e)	 Propeno.	

	

Questão	 10	 -	 (Mackenzie	 SP)	 	 	 	 O	 but-2-eno	 é	 um	
hidrocarboneto	insaturado,	que	pode	sofrer	diversas	reações.	
Abaixo	está	representada	uma	dessas	reações.	

	

Assim,	 a	 respeito	 do	 but-2-eno	 são	 feitas	 as	 seguintes	
afirmações:	

I.	 a	reação	acima	representa	uma	reação	de	redução.	

II.	 o	 produto	 obtido,	 na	 reação	 acima,	 está	 em	
configuração	trans.	

III.	 a	 oxidação	 enérgica	 do	 but-2-eno,	 em	 condições	
apropriadas,	produz	ácido	acético.	

IV.	 a	 ozonólise	 do	 but-2-eno,	 em	 presença	 de	 zinco	 e	
condições	apropriadas,	produz	etanal.	

Estão	corretas	somente	as	afirmações	

a)	 I	e	II.	 	 	 	 b)	 II,	III	e	IV.	

c)	 II	e	III.	 	 	 	 d)	 III	e	IV.	

e)	 I,	II	e	IV.	

	

Questão	11	-	(UEM	PR)			Assinale	a(s)	alternativa(s)	que	
apresenta(m)	correta	descrição	de	reações	químicas	
orgânicas.	

01.	 A	 reação	 de	 desidratação	 de	 um	 ácido	 carboxílico	
gera	 um	 anidrido	 do	 ácido	 correspondente	 com	
liberação	de	água.	

02.	 A	 reação	 de	 adição	 de	 hidrogênio	 em	 um	 aldeído	
gera	um	álcool	primário,	enquanto	em	uma	cetona	
gera	um	álcool	secundário.	

04.	 A	 hidro-halogenação	 do	 1-buteno,	 na	 ausência	 de	
peróxidos,	 gera	 preferencialmente	 um	 composto	
com	isomeria	óptica.	

08.	 A	 reação	 entre	 tolueno	 e	 cloro	 molecular,	 em	
presença	 de	 luz	 e	 sob	 aquecimento,	 gera,	 como	
produtos,	o	ortoclorotolueno	e	o	para-clorotolueno.	

O OA ozonólise

A ozonóliseH2
Ni

+ B

1) O3

2) Zn, H2O
A + B
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16.	 O	 fenol	 é	 uma	 base	 forte	 que	 reage	 com	 ácido	
clorídrico	formando	cloreto	de	benzila	e	água.	

	

Questão	12	-	(UCB	DF)				As	reações	de	oxidação	formam	uma	
importante	 classe	 dentro	dos	 variados	 fenômenos	químicos	
que	 podem	 ocorrer	 nos	 materiais.	 A	 equação	 apresentada	
corresponde	à	oxidação	de	um	álcool	primário,	sob	a	ação	de	
permanganato	de	potássio	em	meio	ácido.	

	

Considerando	 essa	 informação	 e	 as	 reações	 com	 álcoois,	
assinale	a	alternativa	correta.	

a)	 O	álcool	em	questão	é	o	pentan-2-ol.	

b)	 As	substâncias	A	e	B	podem	ser,	respectivamente,	o	
butanal	e	o	ácido	butanoico.	

c)	 As	substâncias	A	e	B	podem	ser,	respectivamente,	o	
ácido	pentanoico	e	o	dióxido	de	carbono.	

d)	 No	álcool,	a	ligação	C-C-O	tem	ângulo	igual	a	120º,	
uma	vez	que	um	dos	carbonos	tem	hibridação	sp2.	

e)	 No	dióxido	de	carbono,	o	carbono	é	bivalente	e	tem	
hibridação	sp.	

	

Questão	13	 -	 (UFRGS	RS)	 	 	 	Um	composto	X,	 com	 fórmula	
molecular	C4H10O,	 ao	 reagir	 com	permanganato	de	potássio	
em	 meio	 ácido,	 levou	 à	 formação	 de	 um	 composto	 Y,	 com	
fórmula	molecular	C4H8O2.	

Os	compostos	X	e	Y	são,	respectivamente,	

a)	 					 	

b)	 					 	

c)	 					 	

d)	 					 	

e)	 					 	

	

Questão	14	-	(FPS	PE)				Álcoois	são	substratos	muito	comuns	
em	síntese	orgânica	e	a	oxidação	desses	compostos	é	utilizada	

com	 frequência.	Abaixo	 temos	a	 representação	esquemática	
da	oxidação	do	2-pentanol:	

	

Assinale	a	alternativa	que	indica	corretamente	a	estrutura	do	
produto	formado.	

a)
	 		 	

b)
	 	

c)
	 	 	 	

d)
	 	

e)
	 	

	

Questão	15	-	(ITA	SP)	 	 	 	O	composto	3,3-dimetil-1-penteno	
reage	 com	água	em	meio	 ácido	 e	na	 ausência	de	peróxidos,	
formando	um	composto	X	que,	a	seguir,	é	oxidado	para	formar	
um	 composto	 Y.	 Os	 compostos	 X	 e	 Y	 formados	
preferencialmente	são,	respectivamente,	

a)	 um	álcool	e	um	éster.	

b)	 um	álcool	e	uma	cetona.	

c)	 um	aldeído	e	um	ácido	carboxílico.	

d)	 uma	cetona	e	um	aldeído.	

e)	 uma	cetona	e	um	éster.	

	

Questão	 16	 -	 (UECE)	 	 	 	 Bebidas	 alcóolicas,	 como	 licores	
artesanais,	podem,	algumas	vezes,	 apresentar	metanol,	uma	
substância	tóxica,	imprópria	para	o	consumo.	Quando	exposto	
a	algum	agente	oxidante,	o	metanol	sofre	oxidação.	A	equação	
química	dessa	reação	é	

a)	 CH3	-	OH			 	HCHO			

b)	 CH3	-	OH			 	HCOOH		+		H2O		

c)	 3	CH3	-	OH			 	CH3COCH3	+	3H2O	

d)	 CH3	-	OH			 	HCOOH		+		H2	

	

Questão	17	-	(UEPG	PR)				Sobre	oxidação	de	compostos	
orgânicos,	assinale	o	que	for	correto.	

01.	 A	 combustão	 completa	 de	 um	 hidrocarboneto	
produz	dióxido	de	carbono	e	água.	

02.	 A	 oxidação	 enérgica	 de	 2-buteno	 produz	 duas	
moléculas	de	ácido	acético.	

04.	 A	 oxidação	 branda	 de	 2-buteno	 produz	 2,3-
butanodiol.	

[ ]O¾¾®

[ ]O¾¾®

[ ]O¾¾®

[ ]O¾¾®
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08.	 A	ozonólise	de	2,3-dimetil-2-penteno	produz	ácido	
propanoico	e	ácido	butanoico.	

16.	 Um	 álcool	 secundário	 pode	 ser	 oxidado	 a	 um	
aldeído.	

	

Questão	18	-	(UEM	PR)				Assinale	o	que	for	correto.	

01.	 Soluções	 aquosas	 de	 dicromato	 de	 potássio	 e	
permanganato	de	potássio,	concentradas,	em	meio	
ácido	e	a	quente,	são	fortes	soluções	redutoras.	

02.	 A	 oxidação	 branda	 de	 um	 alceno	 forma	 um	 diol	
estável.	

04.	 A	oxidação	energética	do	metil	propeno	forma	dois	
ácidos	carboxílicos.	

08.	 A	acetona	é	um	líquido	a	temperatura	ambiente	que	
apresenta	odor	característico	e	é	solúvel	 tanto	em	
água	como	em	solventes	orgânicos.	

16.	 A	 reação	 entre	 a	 butanona	 e	 o	 brometo	 de	 etil	
magnésio,	 em	 condições	 apropriadas,	 forma	 o	 3-
metil	pentan-3-ol.	

	

Questão	19	-	(PUC	SP)				Os	álcoois	são	uma	importante	
matéria	prima	para	a	síntese	de	diversos	produtos.	

A	substância	A	é	obtida	a	partir	da	reação	do	propan-1-ol	e	o	
ácido	acético	em	meio	ácido.	

A	substância	B	é	formada	na	oxidação	branda	do	butan-2-ol,	
utilizando	KMnO4	em	meio	ácido	como	oxidante.	

A	 desidratação	 intermolecular	 do	 etanol	 em	meio	 de	 ácido	
sulfúrico	a	quente	forma	a	substância	C.	

As	substâncias	A,	B	e	C	são,	respectivamente,	

a)	 acetato	de	propila,	butanal	e	acetato	de	etila.	

b)	 acetato	de	propila,	butanona	e	etoxietano.	

c)	 propanoato	de	etila,	ácido	butanoico	e	etoxietano.	

d)	 etoxipropano,	butanona	e	acetato	de	etila.	

e)	 etoxipropano,	ácido	butanoico	e	eteno.	

	

Questão	 20	 -	 (Mackenzie	 SP)	 	 	 Os	 alcenos	 podem	 sofrer	
reações	 de	 oxidação	 branda	 ou	 enérgica,	 dependendo	 das	
condições	 do	meio	 reacional.	 A	 oxidação	 branda	 ocorre	 em	
presença	 de	 um	 agente	 oxidante,	 geralmente	 KMnO4,	 em	
solução	aquosa	diluída,	neutra	ou	levemente	alcalina,	e	leva	à	
formação	de	um	diol.	Já	a	oxidação	enérgica	do	alceno	ocorre	
em	presença	de	uma	solução	concentrada	do	agente	oxidante,	
aquecida	e	ácida,	e	leva	à	formação	de	ácidos	carboxílicos	e/ou	
cetonas.Ciente	 dessas	 informações,	 um	 técnico	 químico	
realizou	uma	reação	de	oxidação	enérgica	para	duas	amostras	
de	diferentes	alcenos,	A	e	B,	e	obteve	os	seguintes	resultados:	

	

De	acordo	com	as	 informações	acima,	os	alcenos	A	e	B	são,	
respectivamente,	

a)	 eteno	e	2-metil-pent-1-eno.	

b)	 but-1-eno	e	hex-2-eno.	

c)	 eteno	e	pent-2-eno.	

d)	 but-2-eno	e	2-metil-hex-2-eno.	

e)	 but-2-eno	e	2-metil-pent-2-eno.	

	

GABARITO:			

1)	Gab:	A	 	 	 	 	 2)	Gab:	A	

3)	Gab:	46	 	 	 	 	 4)	Gab:	14	

5)	Gab:	

a)		

	

b)	Hidrogenação	catalítica	ou	adição	de	hidrogênio.	

6)	Gab:a)	 2,5-dimetil-3-octeno	

b)	

	

7)	Gab:	C	 	 	 	 	 8)	Gab:	E	

9)	Gab:	B	 	 	 	 	 10)	Gab:	D	

11)	Gab:	07	 	 	 	 	 12)	Gab:	B	

13)	Gab:	A	 	 	 	 	 14)	Gab:	B	

15)	Gab:	B	 	 	 	 	 16)	Gab:	A	

17)	Gab:	07	 	 	 	 	 18)	Gab:	26	

19)	Gab:	B	 	 	 	 	 20)	Gab:	E	

 

 

 
 
 
 
 
 
 

propanoico ácido de mol 1
e acetona de mol 1

B Alceno

acético ácido de mol 2A Alceno
ProdutosReagentes

composto A composto B

H

O

e O

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

 


