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REAÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO NUCLEOFÍLICA 
EM DERIVADOS DE ACILA 

(Lista 18) 
 

Questão 01 - (FCM PB)     

Os óleos essenciais como os de Cymbopogon martinii 
(palmarosa), Ocimum basilicum (manjericão) e Thymus 
vulgaris (tomilho) apresentam atividade frente a espécies 
bacterianas e fúngicas, incluindo a C. albicans. A ação 
antibacteriana e antifúngica de espécies como 
Cynnamomum zeylanicum (canela), Eucaliptus citriodora 
(eucalipto) e Eugenia uniflora (pitanga) também foram 
relatadas por outros pesquisadores. Os óleos essenciais 
dessas espécies possuem o seguinte composto: 

 

Esse éster é produzido por meio da reação de esterificação 
dos seguintes reagentes 

a) ácido benzoico e etanol 

b) ácido fenilacético e metanol 

c) ácido acético e álcool benzílico 

d) ácido propanoico e hexanol 

e) ácido propiônico e ciclohexanol 

 

Questão 02 - (UniCESUMAR PR)     

Considere a seguinte equação. 

 

Essa equação, representa uma reação de  I . Para radicais 
alquila R1 = R2, cada um com massa molar = 29 g/mol, a 
fórmula mínima do produto é  II  e a massa molar  III  g/mol. 

As lacunas I, II e III são preenchidas, correta e 
respectivamente, por: 

 

a) esterificação – CH2O – 30 

b) esterificação – C5H10O2 – 102 

c) esterificação – C3H6O2 – 74 

d) neutralização – C2H5O – 45 

e) neutralização – C4H6O2 – 88 

 

Questão 03 - (UFGD MS)     

Os ésteres é uma classe muito importante para a 
química orgânica, pois desempenha um papel importante 
na indústria farmacêutica, de perfumes, de polímeros, de 
cosméticos. São geralmente obtidos pelo método de 
esterificação de Fischer, e possui esse nome em 
homenagem a Emil Fisher, que realizou em 1895 essa 
reação pela primeira vez utilizando catálise ácida. Ésteres 
também estão presentes em gorduras animais e em 
polímeros como o poliéster, e acetato de celulose, presente 
em filmes fotográficos. Muitos ésteres são utilizados como 
flavorizantes como o acetato de benzila (Estrutura 1), que é 
um dos componentes de medicamentos com sabores 
artificiais de cereja e morango. 

 

Para a síntese do acetato de benzila, via esterificação de 
Fischer, são necessários: 

a) ácido acético, álcool benzílico e hidróxido de sódio. 

b) ácido benzoico, álcool etílico e ácido sulfúrico. 

c) ácido acético, álcool benzílico e água. 

d) ácido benzoico, álcool etílico e água. 

e) ácido acético, álcool benzílico e ácido sulfúrico. 

 

Questão 04 - (FMSanta Casa SP)     

As substâncias que conferem sabor a alimentos e 
medicamentos são chamadas de flavorizantes, como o 
flavorizante de framboesa, utilizado em medicamentos de 
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uso infantil para mascarar o sabor amargo de algumas 
formulações. 

 

Para a síntese da substância que confere sabor de 
framboesa, são utilizados os reagentes 

a) ácido butanoico e metanol. 

b) ácido isobutanoico e metanol. 

c) ácido metanoico e sec-butanol. 

d) ácido metanoico e n-butanol. 

e) ácido metanoico e isobutanol. 

 

Questão 05 - (UDESC SC)     

O salicilato de metila é uma substância presente em muitos 
óleos essenciais, por exemplo, no de gaultéria (Gaultheria 
procumbens). O salicilato é utilizado como aromatizante e 
analgésico, também podendo ser obtido, em laboratório, 
pela reação abaixo: 

 

Analisando a reação, bem como seus reagentes e produtos, 
é incorreto afirmar que: 

a) a nomenclatura oficial para o salicilato de metila é 2-
hidroxibenzoato de metila. 

b) a obtenção do salicilato de metila ocorre pela reação 
de eterificação com liberação de uma molécula de 
água. 

c) as moléculas do salicilato de metila são polares e 
podem realizar ligações de hidrogênio entre si. 

d) os reagentes da reação são ácido 2-hidroxibenzóico e 
metanol, sendo empregado também um ácido como 
catalisador. 

e) para deslocar o equilíbrio da reação no sentido dos 
produtos pode-se usar em excesso um dos reagentes. 

 

 

 

Questão 06 - (PUC SP)     

A reação entre ácido etanóico e propan-2-ol, na presença 
de ácido sulfúrico, produz 

a) propanoato de etila. 

b) ácido etanóico de propila. 

c) ácido pentanóico. 

d) etanoato de isopropila. 

 

Questão 07 - (UFJF MG)     

Cerca de 50% da gordura do coco é composta pelo ácido 
láurico, principal ácido graxo de cadeia média, que no corpo 
humano reage com o propano-1,2,3-triol produzindo a 
monolaurina, um monoglicerídeo de ação antibacteriana, 
antiviral e antiprotozoária. Analise a estrutura da 
monolaurina e assinale a alternativa que apresenta o tipo 
de reação necessária para a sua formação. 

 

a) Oxidação. 

b) Desidratação. 

c) Adição. 

d) Eliminação. 

e) Esterificação. 

 

Questão 08 - (UNCISAL)     

Os ésteres são compostos orgânicos que possuem odor 
agradável característico de frutos e podem ser obtidos 
através dos extratos de plantas. A figura apresenta as 
estruturas químicas de alguns ésteres de baixa massa molar 
que contribuem para os odores característicos das frutas 
banana, abacaxi, pera e maçã, respectivamente. 

 

Visando à preparação de ésteres similares aos apresentados 
na figura, deve-se realizar a reação entre 
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a) um ácido carboxílico e um álcool. 

b) um ácido carboxílico e um fenol. 

c) uma cetona e um alceno. 

d) uma amida e uma nitrila. 

e) um álcool e uma amina. 

 

Questão 09 - (Univag MT)     

Ésteres são substâncias de odor agradável, utilizadas em 
substituição aos aromas naturais de frutas, perfumes e 
doces. Na reação de hidrólise ácida de um éster, os 
produtos obtidos são 

a) ácido carboxílico e álcool. 

b) sal orgânico e ácido carboxílico. 

c) sal orgânico e álcool. 

d) álcool e água. 

e) ácido carboxílico e água. 

 

Questão 10 - (Faculdade Santo Agostinho BA)     

Os produtos de hidrólise de um éster são um ácido 
carboxílico e um álcool. Quando a hidrólise é conduzida em 
solução aquosa de NaOH, o ácido carboxílico é convertido 
em sal de sódio. Considerando a reação representada pela 
equação CH3COOCH2CH2OCOCH3 + 2NaOH(aq) X + Y, os 
produtos X e Y são, respectivamente: 

a) Acetato de sódio e 1,2 etanodiol. 

b) Propanoato de sódio e 1,2 etanodiol. 

c) Metanoato de sódio e 1,2 propanodiol. 

d) Acetato de sódio e etanol propanodiol. 

 

Questão 11 - (UPE PE)     

Analise a figura mostrada abaixo. No contexto de uma 
proposta em química verde, “X” seria adequadamente 
representado por misturas de 

 

 

Fonte: https://1.bp.blogspot.com/. Adaptado. 

a) metanol e água.  

b) sais de ácidos graxos.  

c) CnH2n+2 de cadeias longas.  

d) compostos contendo anéis aromáticos.  

e) triésteres de ácidos carboxílicos de cadeias longas. 

 

Questão 12 - (FUVEST SP)     

Na produção de biodiesel, o glicerol é formado como 
subproduto. O aproveitamento do glicerol vem sendo 
estudado, visando à obtenção de outras substâncias. O 1,3-
propanodiol, empregado na síntese de certos polímeros, é 
uma dessas substâncias que pode ser obtida a partir do 
glicerol. O esquema a seguir ilustra o processo de obtenção 
do 1,3-propanodiol. 

 

a) Na produção do 1,3-propanodiol a partir do glicerol, 
também pode ocorrer a formação do 1,2-propanodiol. 
A seguir, complete o esquema que representa a 
formação do 1,2-propanodiol a partir do glicerol. 

 

b) O glicerol é líquido à temperatura ambiente, 
apresentando ponto de ebulição de 290 °C a 1 atm. O 
ponto de ebulição do 1,3-propanodiol deve ser maior, 
menor ou igual ao do glicerol? Justifique. 
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Questão 13 - (Unievangélica GO)     

O biodiesel é um combustível renovável, obtido a partir de 
óleos e gorduras. Pesquisadores de universidades e 
institutos têm estudado fontes de biodiesel como o óleo de 
fritura, o lixo e até o esgoto, com o objetivo de desenvolver 
tecnologias mais simples e baratas. O biodiesel é obtido por 
uma reação de transesterificação. 

A síntese do biodiesel é representara pelos seguintes 
reagentes: 

  

  

 

Questão 14 - (UDESC SC)   

O biodiesel é um combustível biodegradável derivado de 
fontes renováveis e pode ser produzido a partir de 
gorduras animais ou de óleos vegetais. Sabe-se que as 
gorduras e os óleos são ésteres do glicerol, chamados de 
glicerídeos. A reação geral de transesterificação para a 
obtenção do biodiesel a partir de um triglicerídeo é 
apresentada abaixo. 

 

 

Com relação aos seus reagentes e produtos, é correto 
afirmar que: 

a) o biodiesel, formado a partir da reação de 
transesterificação acima, apresenta a função éter em 
sua estrutura. 

b) a hibridização dos carbonos do glicerol e dos carbonos 
das carbonilas do triglicerídeo são sp3 e sp2, 
respectivamente. 

c) o etanol, que é utilizado como reagente na reação 
acima, também é conhecido como álcool etílico. 

d) a nomenclatura oficial para a molécula de glicerol é 
1,2,3-trimetoxipropano. 

e) balanceando corretamente a reação acima, verificar-
se-á que uma molécula de triglicerídeo formará uma 
molécula de biodiesel. 

 

Questão 15 - (UFG GO)        

Os óleos vegetais são utilizados, desde a antigüidade, para a 
obtenção de sabões, através de reações com substâncias 
alcalinas. Atualmente, vêm sendo explorados, com sucesso, 
na produção de biodiesel, através de uma reação de 
transesterificação com etanol, sob catálise ácida. A seguir, 
estão representadas as fórmulas estruturais de um tri-acil-
glicerol e do etanol. 

 

a) Escreva a equação química da reação entre um tri-acil-
glicerol e uma base, na obtenção de um sabão. 

b) Escreva a equação química da reação de 
transesterificação entre um tri-acil-glicerol e o etanol, 
na obtenção do biodiesel. 
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GABARITO:   

1) Gab: A 

2) Gab: B 

3) Gab: E 

4) Gab: E 

5) Gab: B 

6) Gab: D 

7) Gab: E 

8) Gab: A 

9) Gab: A 

10) Gab: A 

11) Gab: E 

12) Gab: 

a) 

 

Uma outra representação, que facilita a visualização, é: 

 

b) O ponto de ebulição do 1,3-propanodiol deve ser 
menor que o ponto de ebulição do glicerol. O 1,3-
propanodiol possui um grupo OH a menos que o 
glicerol, estabelecendo uma menor quantidade de 
ligações de hidrogênio. 

13) Gab: D 

14) Gab: B 

15) Gab:  

a) O candidato deve escrever a equação química da reação. Se 
escrever apenas as fórmulas moleculares também está correto. 

 

b) O candidato deve escrever a equação química da reação. Se 
escrever apenas as fórmulas moleculares também está correto. 
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