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Haletos, Álcoois, Fenóis, Éteres, Aldeídos e 
Cetonas 
 
1. O princípio ativo dos analgésicos comercializados com nomes de Tylenol, Cibalena, Resprin é 
o paracetamol, cuja fórmula está representada a seguir.  

 
A(s) função(ões) oxigenada(s) presente(s) no paracetamol são:  

a) Álcool, cetona.  
b) Álcool, cetona.  
c) Álcool.  
d) Fenol e cetona. 
e) Fenol. 

 
 
2. O nome sistemático, de acordo com a IUPAC, para a estrutura é:  

 

 
a) 2, 3-dimetil 1-pentanol.  
b) 2, 3-dimetil pentanol.  
c) 2-metil 3-etil 1-butanol.  
d) 2-metil 3-etil butanona.  
e) 2, 3-dimetil 3-etil 1-propanol. 

 
 
3. Substituindo-se os hidrogênios da molécula da água por 1 radical fenil e 1  
radical metil, obtém-se:  

a) Cetona.  
b) Aldeído.   
c) Éster.  
d) Éter.  
e) Haleto de alquila. 

 
 
4. Os aldeídos com poucos átomos de carbono na cadeia possuem odores desagradáveis, mas 
certos aldeídos de alto peso molecular têm odores agradáveis e são usados na fabricação de 
perfumes, cosméticos, sabões. O citral tem forte sabor de limão, sendo usado como aromatizante 
cítrico. 
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Observando a fórmula estrutural plana do citral, pode-se concluir:  

0) Seu nome científico é 3,7-dimetil-2,6-octadienal.  
1) Seu nome científico é 2,6-dimetil-2,6-octadienal.  
2) Sua fórmula molecular é C10H16O.  
3) O citral tem carbonos secundários e primários.  
4) O citral tem três carbonos primários.  

 
 
5. O difenil-éter ou fenoxibenzeno apresenta fórmula molecular igual a: 

a) C6H10O 
b) C12H12O                   
c) C12H10O                  
d) C6H6O                 
e) C12H12O2 

 
 
6. A contaminação por benzeno, clorobenzeno, trimetilbenzeno e outras substâncias utilizadas na 
indústria como solventes pode causar efeitos que vão da enxaqueca à leucemia. Conhecidos 
como compostos orgânicos voláteis, eles têm alto potencial nocivo e cancerígeno e, em 
determinados casos, efeito tóxico cumulativo.  

O Estado de S.Paulo, 17 de agosto de 2001 
 

Pela leitura do texto, é possível afirmar que:  
I. certos compostos aromáticos podem provocar leucemia.  
II. existe um composto orgânico volátil com nove átomos de carbono.  
III. solventes industriais não incluem compostos orgânicos halogenados.  
 
Está correto apenas o que se afirma em:  

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

 
 
7. Um aluno, ao estudar a nomenclatura dos compostos orgânicos relacionada com a função 
orgânica dos mesmos, fez as seguintes anotações:  
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I. Acetato de etila é um éter.  
II. Butanal é um aldeído.  
III. Butanona é uma cetona.  
IV. Ciclo-hexanol é um álcool.  
V. Cloreto de etanoíla é um éster.  
VI. Cloreto de etila é um haleto de alquila.  
VII. Tolueno é um fenol.  
 
Dessas anotações:  

a) 5 são corretas e 2 incorretas.  
b) 4 são corretas e 3 incorretas.  
c) 3 são corretas e 4 incorretas.  
d) 2 são corretas e 5 incorretas.  
e) 1 é correta e 6 são incorretas.  

 
 
8. Os haletos de acila reagem com água segundo a equação:  
 

 
 

Devido à liberação de haletos de hidrogênio (HX), que provocam irritação das mucosas, os 
haletos de acila podem ser usados na produção de substâncias lacrimogênias utilizadas, por sua 
vez, tanto em ação policial como em defesa pessoal.  
 
Com base nas informações:   

a) equacione a reação do iodeto de acetila com a água;   
b) escreva a fórmula estrutural e dê o nome do haleto de acila que reage com a água,  
produzindo ácido butanóico e cloreto de hidrogênio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


