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REAÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO NUCLEOFÍLICA 
(Lista 17) 

 
Questão 01 - (FUVEST SP)     

Os movimentos das moléculas antes e depois de uma reação 
química obedecem aos princípios físicos de colisões. Para tanto, 
cada átomo é representado como um corpo pontual com uma 
certa massa, ocupando uma posição no espaço e com uma 
determinada velocidade (representada na forma vetorial). 
Costumeiramente, os corpos pontuais são representados como 
esferas com diâmetros proporcionais à massa atômica. As 
colisões ocorrem conservando a quantidade de movimento. 

Considerando um referencial no qual as moléculas neutras 
encontram-se paradas antes e após a colisão, a alternativa que 
melhor representa o arranjo de íons e moléculas instantes antes e 
instantes depois de uma colisão que leva à reação 

F– + H3CCl  CH3F + Cl–         é 

          

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

Note e adote: 

Massas atômicas: H = 1 u.m.a., C = 12 u.m.a., F = 19 u.m.a. 
e Cl = 35 u.m.a. 

Considere que apenas o isótopo de cloro Cl = 35 u.m.a. 
participa da reação. 

 

Questão 02 - (ENEM)     

Nucleófilos (Nu–) são bases de Lewis que reagem com haletos de 
alquila, por meio de uma reação chamada substituição nucleofílica 
(SN), como mostrado no esquema: 

R–X + Nu–  R–Nu + X–     (R = grupo alquila e X = halogênio) 

A reação de SN entre metóxido de sódio (Nu– = CH3O–) e brometo 
de metila fornece um composto orgânico pertencente à função 

a) éter.     b) éster. 

c) álcool.     d) haleto. 

e) hidrocarboneto. 

Questão 03 - (UERJ)     

A sequência de reações abaixo é um exemplo de síntese orgânica, 
na qual os principais produtos formados são indicados por A e B. 

I. but-2-eno + HCl  A 

II. A + NaOH  B + NaCl 

Apresente as fórmulas estruturais planas dos produtos A e B. 
Identifique, ainda, o mecanismo ocorrido na reação I em função 
das espécies reagentes. 

 

Questão 04 - (UNIFOR CE)     

Os haletos de alquila são bons substratos para reações de 
substituição, tendo em vista que os halogênios são bons grupos 
abandonadores. 

Em relação às reações de substituição, assinale a alternativa 
CORRETA: 

a) Um nucleófilo será substituído por um eletrófilo. 

b) A quebra da ligação entre carbono e halogênio é 
homolítica. 

c) O eletrófilo apresenta carga formal negativa. 

d) A quebra da ligação entre o carbono e halogênio gera o 
nucleófilo da reação. 

e) Um nucleófilo é uma espécie rica em elétrons que reage 
com um eletrófilo. 

 

Questão 05 - (UECE)     

A metilamina é um composto orgânico usado para a fabricação de 
produtos para a agricultura, a indústria farmacêutica, tintas e 
explosivos. Marque a opção que mostra, corretamente, a sua 
preparação. 

a) CH3Br + NaCN  ® CH3CN + NaBr 

b) CH3CH2Br + NH4OH ® CH3CONH2 + HBr + 2H2 

c) CH3Br + NH3 ® CH3NH2 + HBr 

d) CH3CH2Br + NH3 ® CH3CONH2 + HBr + H2 

 

Questão 06 - (UESPI)     

As reações entre álcoois e cloretos de acila são conhecidas como 
reações de:  

 

®

®

®

¾¾ ®¾ OH2
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a) substituição nucleofílica.  

b) substituição eletrofílica.  

c) eliminação via radicais livres.  

d) oxidação degradativa.  

e) síntese radicalar.  

 

Questão 07 - (UFU MG)        

Considere a seguinte reação esquematizada. 

 

O produto principal de substituição para a reação 
apresentada acima é: 

            

       

 

Questão 08 - (UFMG)         

A conversão do haleto (CH3)3C–Cl no álcool correspondente 
ocorre em duas etapas: 

(CH3)3C–Cl® (CH3)3C+ + Cl–   Etapa lenta 

(CH3)3C +  + OH - ®  (CH3)3COH  Etapa rápida 

a) ESCREVA a equação da reação total. 

b) Supondo que a reação total seja exotérmica e 
considerando as informações dadas sobre as duas 
etapas, ESBOCE, em um  gráfico da energia versus a 
coordenada da reação. 

c) Em soluções diluídas, a rapidez da reação total depende 
apenas da concentração do haleto. EXPLIQUE por que a 
rapidez dessa reação não depende da concentração do 
íon hidróxido. 

 

Questão 09 - (UERJ)        

Os feromônios são substâncias secretadas por animais para atrair 
outro animal da mesma espécie, marcar trilhas, advertir de perigo 
etc. Nas abelhas, o feromônio de defesa da colméia é a 2- 
heptanona. Essa substância pode ser sintetizada pela seqüência 
reacional abaixo:  

 

Escreva as fórmulas estruturais planas e as nomenclaturas, 
de acordo com a IUPAC, para:  

a) a substância X;  

b) um isômero plano de posição da 2- heptanona.  

 

Questão 10 - (PUC RJ)        

Dada a reação: 

C2H5Br + OH- ® C2H5OH + Br - 

a).  uma adição nucleofílica onde OH- é o agente nucleófilo. 

b).  uma adição nucleofílica onde C2H5Br é o agente nucleófilo. 

c).  uma substituição eletrofílica onde OH- é o agente eletrófilo. 

d).  uma adição eletrofílica onde C2H5Br é o agente eletrófilo. 

e).  uma substituição nucleofílica onde OH- é o agente nucleófilo. 

 

Questão 11 - (UERJ)        

Observe a seqüência reacional abaixo, onde X e Y são os 
principais produtos orgânicos formados: 

 

a) Classifique a reação II quanto ao mecanismo e tipo de 
reagente. 

b) Escreva as fórmulas estruturais planas dos compostos X 
e Y. 

 

Questão 12 - (UFJF MG)        

A reação: C4H9Br + NaOH ¾® C4H9OH + NaBr é do tipo:  

a) substituição eletrófila;  

b) adição nucleófila;  

c) adição eletrófila;  

d) eliminação nucleófila;  

e) substituição nucleófila.  
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GABARITO:   

1) Gab: C 

2) Gab: A 

3) Gab:  

 

 

Adição eletrofílica 

4) Gab: E 

5) Gab: C 

6) Gab: A 

7) Gab: D 

8) Gab: 

a) (CH3)3C-Cl + OH- à (CH3)3COH + Cl- 

b) 

 

c- A etapa lenta é a que determina a velocidade da reação e ela 
não depende da concentração do íon hidróxido. 

9) Gab: 

a) 2-Heptanol: CH3(CH2)4CHOHCH3 

b) 3-Heptanona: CH3(CH2)3COCH2CH3 

10) Gab: E 

11) Gab: 

a) Mecanismo: Nucleófilo; Tipo de reagente: de Substituição 

b) 

 

12) Gab: E 

 

 

en
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