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Questão 01 - (UNITAU SP)    Considere os isômeros a seguir e os 
relacione com seus respectivos tipos. 

I. Propanona e prop-1-en-2-ol 

II. 1,4 Dimetilbenzeno e 1,2 dimetilbenzeno 

III. Ácido hexanoico e butanoato de etila 

IV. Cis-pent-2-eno e trans-pent-2-eno 

(A) Isomeria de posição 

(B) Isomeria funcional 

(C) Isomeria geométrica 

(D) Tautomeria 

Assinale a alternativa que apresenta as relações 
CORRETAS. 

a) I/A; II/B; III/C; IV/D 

b) II/A; IV/B; III/C; I/D 

c) III/A; II/B; IV/C; I/D 

d) II/A; III/B; I/C; IV/D 

e) II/A; III/B; IV/C; I/D 

 

Questão 02 - (UEPG PR)    Considere os seguintes pares de 
compostos:  

I. orto-nitrobenzaldeído e para-nitrobenzaldeído  

II. cis-1-bromo-2-fenileteno e trans-1-bromo-2-
fenileteno  

III. 2-buteno e 2-metilpropeno  

Assinale o que for correto.  

01. O par III não representa isômeros.  

02. O par I apresenta isomeria de posição.  

04. O par II apresenta isomeria geométrica.  

08. O isômero cis do par II apresenta plano de simetria.  

16. O par I é um exemplo de tautomeria. 

 

Questão 03 - (UECE)    Atente para as seguintes estruturas de 
compostos: 

 

Considerando as estruturas acima apresentadas, é correto 
afirmar que formam um par de isômeros 

a) ópticos. 

b) de função. 

c) geométricos. 

d) de compensação. 

 

Questão 04 - (FPS PE)    O ácido linoleico é um lipídeo essencial 
encontrado em óleos vegetais como os de soja, milho e girassol. 
Sua fórmula estrutural é: 

 

Sobre o ácido linoleico, considere as afirmações a seguir. 

1) É um ácido graxo insaturado. 

2) É insolúvel em água. 

3) É uma gordura trans. 

Está(ão) correta(s),apenas: 

a) 1.     b) 2. 

c) 3.     d) 1 e 2. 

e) 2 e 3. 

 

Questão 05 - (UniRV GO)    O anetol (estrutura a seguir) é um 
óleo essencial encontrado em vegetais como o anis, o funcho e 
o anis-estrelado. Quando em pequenas concentrações, 
apresenta um cheiro agradável característico da flor de anis e 
tem um sabor adocicado, em geral, é usado na culinária e na 
indústria de produtos de higiene. 

 

Com base na estrutura do anetol, analise as alternativas e 
assinale V (verdadeiro) ou F (falso). 

a) A função orgânica do anetol é um fenol. 

b) A massa molecular do anetol é igual a 148.12 g.mol–1. 
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c) O isômero geométrico complementar do anetol da 
figura tem configuração cis. 

d) O anetol possui 1 carbono sp, 7 carbonos sp2 e os 
demais carbonos sp3. 

 

Questão 06 - (UERJ)    O ácido linoleico, essencial à dieta 
humana, apresenta a seguinte fórmula estrutural espacial: 

 

Como é possível observar, as ligações duplas presentes nos 
átomos de carbono 9 e 12 afetam o formato espacial da 
molécula. 

As conformações espaciais nessas ligações duplas são 
denominadas, respectivamente: 

a) cis e cis 

b) cis e trans 

c) trans e cis 

d) trans e trans 

 

Questão 07 - (UEMG)    Observe o composto orgânico abaixo e 
as afirmações a seu respeito. 

 

I. É um álcool insaturado. 

II. É um isômero cis-trans. 

III. Apresenta 18 hidrogênios. 

IV. Apresenta 3 ramificações. 

O número de afirmação(ões) correta(s) é igual a 

a) 1.     b) 2. 

c) 3.     d) 4. 

 

Questão 08 - (ENEM)    Em algumas regiões brasileiras, é 
comum se encontrar um animal com odor característico, o 
zorrilho. Esse odor serve para a proteção desse animal, 
afastando seus predadores. Um dos feromônios responsáveis 
por esse odor é uma substância que apresenta isomeria trans e 
um grupo tiol ligado à sua cadeia. 

A estrutura desse feromônio, que ajuda na proteção do 
zorrilho, é 

a) b) 

 

c) d) 

 

e) 

 

 

Questão 09 - (ENEM)    Os feromônios são substâncias utilizadas 
na comunicação entre indivíduos de uma espécie. O primeiro 
feromônio isolado de um inseto foi o bombicol, substância 
produzida pela mariposa do bicho-da-seda. 

 

O uso de feromônios em ações de controle de insetos-praga 
está de acordo com o modelo preconizado para a agricultura do 
fruto. São agentes altamente específicos e seus compostos 
químicos podem ser empregados em determinados cultivos, 
conforme ilustrado no quadro. 

 

FERREIRA, J. T. B.; ZARBIN, P. H. G.  
Amor ao primeiro odor: a comunicação química entre os 

insetos.  
Química Nova na Escola, n. 7, maio 1998 (adaptado). 

Considerando essas estruturas químicas, o tipo de 
estereoisomeria apresentada pelo bombicol é também 
apresentada pelo feromônio utilizado no controle do 
inseto 

a) Sitophilus spp. 

b) Migdolus fryanus. 

c) Anthonomus rubi. 

d) Grapholita molesta. 

e) Scrobipalpuloides absoluta. 

 

 

 

OH
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Questão 10 - (ENEM)    A busca por substâncias capazes de 
minimizar a ação do inseto que ataca as plantações de tomate 
no Brasil levou à síntese e ao emprego de um feromônio sexual 
com a seguinte fórmula estrutural: 

 

Uma indústria agroquímica necessita sintetizar um derivado 
com maior eficácia. Para tanto, o potencial substituto deverá 
preservar as seguintes propriedades estruturais do feromônio 
sexual: função orgânica, cadeia normal e a isomeria geométrica 
original. A fórmula estrutural do substituto adequado ao 
feromônio sexual obtido industrialmente é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

Questão 11 - (UFGD MS)    Considere as seguintes afirmações 
sobre os compostos I e II apresentados a seguir:  

 

I. A molécula do composto I é apolar.  

II. Os compostos I e II apresentam propriedades físicas e 
químicas idênticas.  

III. Os compostos I e II são isômeros cis-trans.  

IV. Os nomes dos compostos I e II são, respectivamente, 
cis-1,2-dicloroeteno e trans-1,2- dicloroeteno.  

Está correto apenas o que se afirma em  

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

c) I, II e III.     d) II e III.  

e) II, III e IV.  

TEXTO: 1 - Comum à questão: 12   

O japonês Osamu Shimomura de 80 anos, ganhador do 
Prêmio Nobel de Química de 2008, estuda há meio século a 
proteína verde fluorescente (GFP). Extraída nos anos 60 de 
uma água-viva luminescente (Aequorea victoria), a GFP se 
tornou a base de técnicas importantes utilizadas pela 
bioquímica moderna. Com a ajuda da GFP, os cientistas 
desenvolveram meios para observar processos que antes 
eram invisíveis, como o desenvolvimento das células 
nervosas no cérebro e de células cancerígenas. 

(Scientific American Brasil online. 17 de out. 2008.) 

 

Estrutura química do cromóforo. 

(Adaptado de: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Green_fluorescent_protein>. 

Acesso em: 20 ago. 2009.) 

Questão 12 - (UEL PR)  O cromóforo (porção responsável pela 
fluorescência) da GFP, encontra-se localizado no interior da 
estrutura tridimensional da proteína. 

Com relação à estrutura química do cromóforo, é correto 
afirmar: 

a) Há três átomos de carbono que constituem um centro 
estereogênico (carbono assimétrico). 

b) No anel A, há dois átomos de nitrogênio, ambos 
constituindo grupo funcional amina. 

c) A ligação dupla entre os carbonos 1 e 2 apresenta 
estereoquímica com configuração Z. 

d) Há dois átomos de carbono com hibridização sp3, 
sendo os demais carbonos com hibridização sp2. 

e) O número de isômeros ativos do cromóforo é igual a 23 
= 8. 

 

Questão 13 - (UESPI)    A fórmula estrutural abaixo representa 
um feromônio isolado de um inseto que causa danos às 
plantações de uma importante cultura agrícola do Brasil. Em 
relação a esta molécula, é correto afirmar que ela:  

 

a) não apresenta isomeria geométrica.  

b) possui duas ligações duplas com configuração 
geométrica Z, e uma com configuração E.  

c) possui duas duplas com configuração geométrica trans, 
e uma com configuração cis.  

d) apresenta isomeria óptica.  

e) possui um grupo carboxila.  

 

Questão 14 - (UFTM MG)       

A capsaicina é uma substância encontrada em várias espécies 
de pimentas vermelhas e verdes e é a responsável pelo seu 
sabor picante. Além de estimular a secreção de saliva e auxiliar 
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a digestão dos alimentos, pesquisas recentes têm revelado que 
ela estimula a liberação de endorfinas no cérebro e combate a 
ação do estresse. Sua estrutura é representada a seguir: 

 

Em relação à molécula de capsaicina, afirma-se que: 

I. apresenta os grupos funcionais cetona, éster e fenol; 

II. tem átomos de carbono ligados a átomos de hidrogênio 
com ângulo de ligação de 120º, e átomos de carbono 
ligados a átomos de hidrogênio com ângulo de ligação 
de 109° 28’; 

III. apresenta isomeria cis-trans. 

Está correto o contido apenas em 

a) I.     b) II. 

c) I e II.    d) I e III. 

e) II e III. 

 

Questão 15 - (UEPB)        

Inúmeros exemplos de substâncias naturais apresentam o 
fenômeno da isomeria geométrica. Dentre estas, os feromônios 
- substâncias que alguns insetos utilizam para se comunicar, e 
com isso, demarcar territórios, dar alarmes ou atrair outros 
insetos na época de acasalamento. 

Atualmente, os cientistas estão tentando criar armadilhas com 
feromônios sexuais com o intuito de atrair os machos (exemplo 
da mosca doméstica), impedindo dessa forma a propagação de 
doenças. Foi observado, no entanto, que o macho da mosca 
caseira só é atraído pelo isômero cis. O trans não causa o menor 
efeito nesse fenômeno de atração sexual.  

Dados os compostos abaixo: 

I.  2-penteno  

II.  1-penteno  

III.  ciclobutano 

IV.  pentano 

Assinale a alternativa que corresponde aos compostos que 
apresentam isomeria (cis-trans): 

a) Apenas III.    b) Apenas I e II. 

c) Apenas II e IV.   d) Apenas I  

e) I, II, III e IV 

 

GABARITO:   

1) Gab: E 

2) Gab: 06 

3) Gab: C 

4) Gab: D 

5) Gab: FVVF 

6) Gab: A 

7) Gab: A 

8) Gab: B 

9) Gab: E 

10) Gab: E 

11) Gab: B 

12) Gab: C 

13) Gab: B 

14) Gab:E 

15) Gab: D 
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