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Isomeria 
 
Tipos de Isomeria 
 
Isomeria Plana 
De cadeia 
De posição 
Metameria 
De função 
Tautomeria 
 
Isomeria Espacial 
Geométrica (Cis-Trans) 
Ótica 
 
1. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos diversos que apresenta, dentre outros, os 
seguintes componentes: 

 
Os pares de componentes I - II e I - III apresentam isomeria plana, respectivamente, do tipo: 

a) cadeia e cadeia 
b) cadeia e posição 
c) posição e cadeia 
d) posição e posição 

 
 
2. Na tentativa de conter o tráfico de drogas, a Polícia Federal passou a controlar a aquisição de 
solventes com elevado grau de pureza, como o éter (etoxietano) e a acetona (propanona). Hoje, 
mesmo as Universidades só adquirem estes produtos com a devida autorização daquele órgão. A 
alternativa que apresenta, respectivamente, isômeros funcionais destas substâncias é: 

a) butanal e propanal 
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 b) 1-butanol e propanal 

c) butanal e 1-propanol 
d) 1-butanol e 1-propanol 

 
 
3. Considere os seguintes pares de compostos: 
I. propanal e propanona. 
II. 1-buteno e 2-buteno. 
O tipo de isomeria existente em cada caso é, respectivamente: 

a) função e posição 
b) cadeia e compensação 
c) tautomeria e posição 
d) função e cadeia 
e) cadeia e posição 

 
 
4. Dados os compostos: 
I. but-2-eno 
II. pent-1-eno 
III. ciclopentano 
IV. 1,2 dicloropentano 
O par que representa isômeros de cadeia é: 

a) II e IV  
b) II e III 
c) I e IV 
d) I e II 
e) I e III 

 
 
5. Em uma das etapas do ciclo de Krebs, a enzima aconitase catalisa a isomerização de citrato 
em isocitrato, de acordo com a seguinte equação química: 

 
A isomeria plana que ocorre entre o citrato e o isocitrato é denominada de: 

a) cadeia 
b) função 
c) posição 
d) compensação 



	   	  
	  
	  
	  
	   	  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. Está vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Enem 15 semanas 

Química 
Xandão (Aline Costa) 

05.10.2015 
 6. A partir das estruturas dos compostos de I a IV abaixo, assinale a alternativa correta. 

 
a) I e II não possuem isômero geométrico. 
b) I e II são isômeros de função. 
c) II e III possuem tautômeros. 
d) III possui um isômero ótico. 
e) III e IV são isômeros de cadeia. 

 
 
7. A anfetamina representada a seguir por sua fórmula estrutural plana pode ser encontrada de 
duas formas espaciais diferentes, sendo que apenas uma delas possui atividade fisiológica. 

 
Essas diferentes formas espaciais correspondem a isômeros denominados: 

a) geométricos  
b) de posição  
c) funcionais 
d) óticos 

 
 
8. Os perfumes, colônias e loções têm suas origens na antiguidade. Os perfumes modernos são 
misturas de vários produtos químicos, óleos animais e extratos de plantas, usados como soluções 
de 10% a 25%, em álcool etílico.O citronelol (I) e o geraniol (II), cujas estruturas são mostradas a 
seguir, são isômeros orgânicos bastante apreciados como fragrâncias. 
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Com relação às estruturas do citronelol (I) e do geraniol (II), pode-se afirmar que: 

a) apenas a substância II pode apresentar enantiômero; 
b) as substâncias I e II são isômeros de função; 
c) a substância I possui carbono assimétrico e, portanto, pode apresentar atividade óptica; 
d) as substâncias I e II apresentam tautomeria cetoenólica; 
e) a substância I apresenta isomeria cis-trans. 

 
 
9. O citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtido a partir de algumas plantas como o 
capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80%, em massa, da substância. Uma 
de suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero 
Apis, pois seu cheiro é semelhante a um dos feromônios liberados par elas. Sua fórmula 
molecular é C10H16O, com uma cadeia alifática de oito carbonos, duas insaturações, nos carbonos 
2 e 6 e dois grupos substituintes metila, nos carbonos 3 e 7. O citral possui dois isômeros 
geométricos, sendo o trans o que mais contribui para o forte odor. Para que se consiga atrair um 
maior número de abelhas para uma determinada região, a molécula que deve estar presente em 
alta concentração no produto a ser utilizado é: 

a)  
 

b)  
 

c)  
 

d)  
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e)  
 
 
10. Sabe-se que a ingestão frequente de lipídios contendo ácidos graxos (ácidos 
monocarboxílicos alifáticos) de cadeia carbônica insaturada com isomeria trans apresenta maior 
risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, sendo que isso não se observa com 
os isômeros cis. Dentre os critérios seguinte, o mais adequado à escolha de um produto alimentar 
saudável contendo lipídios é: 

a) Se contiver bases nitrogenadas, estas devem estar ligadas a uma ribose e a um 
aminoácido. 

b) Se contiver sais, estes devem ser o bromo ou de flúor, pois são essas as formas mais 
frequentes nos lipídeos cis. 

c) Se estiverem presentes compostos com ligações peptídicas entre aminoácidos, os grupos 
amino devem ser esterificados. 

d) Se contiver lipídeos com duplas ligações entre os carbonos, os ligantes de maior massa 
devem estar do mesmo lado da cadeia. 

e) Se contiver poli-hidroxialdeídos ligados covalentemente entre si, por ligações simples, 
esses compostos devem apresentar estrutura linear. 
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Gabarito 
 

1. C 
2. B 
3. A 
4. B 
5. C 
6. D 
7. D 
8. C 
9. A 
10. D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


