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Ácidos Carboxílicos e Funções Nitrogenadas 
 
1. Um dos pontos mais polêmicos na Olimpíada de Beijing foi o doping. Durante os jogos foram 
feitos aproximadamente 4.600 testes, entre urinários e sanguíneos, com alguns casos de doping 
confirmados. O último a ser flagrado foi um halterofilista ucraniano, cujo teste de urina foi positivo 
para nandrolona, um esteróide anabolizante. Esse esteróide é comercializado na forma decanoato 
de nandrolona (I), que sofre hidrólise, liberando a nandrolona no organismo.  

a) Na estrutura I, identifique com um círculo e nomeie os grupos funcionais presentes.   
 

 
 

b) Complete a equação química da reação de hidrólise do decanoato de nandrolona, partindo 
da estrutura fornecida. 

 
 
2. Na reação de esterificação: os nomes dos compostos I, II e III são, respectivamente:  
 

 
 

a) Ácido etanóico, propanal e metanoato de isopropila.  
b) Etanal, propanol-1 e propanoato de etila.  
c) Ácido etanóico, propanol-1 e etanoato de n-propila.  
d) Etanal, ácido propanóico e metanoato de n-propila.  
e) Ácido metanóico, propanal e etanoato de n-propila. 

 
 
3.  A lidocaína, anestésico local amplamente empregado em odontologia, tem a seguinte fórmula:  
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Nessa estrutura reconhecem-se as funções:  

a) Amida e amina terciária. 
b) Amida e amina secundária.  
c) Amina secundária e amina terciária.  
d) Amina primária e amina secundária.  
e) Cetona, amina primária e amina secundária. 

 
 
4. O ácido pteroil-monoglutâmico é um ácido fólico, substância bastante utilizada no tratamento de 
vários tipos de anemia. Recebeu este nome comum por ter sido originalmente isolado das folhas 
do espinafre.  

 
São funções presentes no ácido fólico:  

a) Amina, fenol, ácido carboxílico. 
b) Cetona, ácido carboxílico, amida.   
c) Amina, éster, ácido carboxílico. 
d) Ácido carboxílico, amina, amida. 
e) Amina, alqueno, éter. 

 
 
5. O chocolate estimula a produção do hormônio 2-feniletilamina, percursor da serotonina, um 
neurotransmissor que causa a sensação de bem-estar.  

 

 
 
Considere as afirmativas.  
I. A substância 2-feniletilamina é uma amina.  
II. A substância serotonina possui um grupo funcional álcool.  
III. A reação de neutralização da serotonina ocorre em meio básico.  
IV. A ionização da 2-feniletilamina em água resulta em solução básica.  
  
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) Somente as afirmativas I e IV são corretas.  
b) Somente as afirmativas II e III são corretas.  
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c) Somente as afirmativas II e IV são corretas.  
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.  
e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.  
 
 
6. Uma substância emitida por um animal pode servir para atrair outro animal da mesma espécie, 
de sexo oposto, para marcar trilhas ou territórios, para advertência de perigo. 

 
 

Os feromônios são compostos desta natureza usados para comunicação entre os membros da 
mesma espécie. A pesquisa de feromônios pode vir a ser uma oportunidade importante de obter o 
controle das pragas, principalmente na agricultura. A seguir há dois exemplos de feromônios:  

  
Em relação à informação, responda:  

a) A qual função orgânica pertence o feromônio A?  
b) A qual função orgânica pertence o feromônio B?  
c) Qual a fórmula molecular do feromônio B?  
d) Quantos carbonos com hibridização sp2 possui o feromônio A?  
e) Qual a porcentagem de Carbono na molécula do feromônio A?   

 
 
7. Os aminoácidos são indispensáveis ao bom funcionamento do organismo humano. Dentre os 
essenciais, destacam-se leucina, valina, isoleucina, lisina, fenilalanina, meteonina e triptofano, 
cujas principais fontes são as carnes, o leite e o ovo. Já entre os não essenciais, que podem ser 
sintetizados a partir dos alimentos ingeridos, destacam-se alanina, asparagina, cisteína, glicina, 
glutamina, hidroxilisina, tirosina, dentre outros. 
 
Escreva a fórmula estrutural dos aminoácidos citados a seguir.  

a) Leucina: Ácido 2 - amino -4- metil - pentanóico.  
b) Tirosina: Ácido 2 - amino-3- (p - hidroxifenil) propanóico.  
c) Glicina: Ácido 2 - amino - etanóico.  
d) d- Fenilalanina: Ácido 2 - amino - 3 - fenil - propanóico.  
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8. As aminas são um grupo de substâncias orgânicas usadas como medicamento. A ingestão de 
um antistamínico diminui o efeito da histamina, que é uma substância produzida pelo corpo 
humano em resposta às reações alérgicas. O medicamento Toradol é usado por dentistas para 
aliviar a dor de seus pacientes. As fórmulas das substâncias citadas no texto estão apresentadas 
na sequência: 

 
 

Com relação às fórmulas das moléculas representadas em (A), (B) e (C), são feitas as  
seguintes afirmativas:  
I. Na fórmula (A), identificam-se as funções éter e amina.  
II. A histamina (B) possui duas aminas secundárias e uma amida.  
III. A fórmula molecular da molécula (C) é C15NO3H.  
IV. Na fórmula (C), identificam-se as funções cetona, amina e ácido carboxílico.  
 
Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas.  

a) I e IV.  
b) I e III.  
c) II e III.  
d) I, II e III.  
e) II, III e IV. 
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Gabarito 
 
1.  
a) Observação: Serão considerados válidos, como nomes dos grupos, éster, cetona ou  
carbonila.  
b)  

 
2. C 
5. A 
6.  
a) Função éster.  
b) Função aldeído.  
c) Fórmula molecular do feromônio B: C10H14O2.  
d) O feromônio A possui cinco carbonos com hibridização sp2.  
e) A fórmula molecular do feromônio A é C14H24O2 = 224 u.  
224 u ------100 %  
14 × 12 u ------ %carbono  
%carbono = 75 % 
7. 

 
8. A 
 


