
                                  
                    Aula ao vivo de química (26/08/2013) – Compostos orgânicos 
 
01- O propofol (Diprivan®) é um anestésico geral intravenoso que ganhou notoriedade nos 
últimos meses após uma quantidade letal ter sido encontrada no corpo do cantor Michael 
Jackson. Michael tinha problemas para dormir e utilizava sedativos com frequência. O propofol 
(ver figura) pode provocar parada cardíaca se for utilizado de forma abusiva. 

 
 
Em relação ao propofol, são feitas as afirmações abaixo: 

I. É um álcool aromático ramificado. 
II. Sua nomenclatura IUPAC é 1,3-diisopropil-hidróxibenzeno. 
III. Apresenta isômeros planos de posição, cadeia e função. 
IV. Apresenta estereoisômeros. 
V. Apresenta fórmula molecular C12H18O. 

 
Estão corretas as afirmações: 
a) I, II e V 
b) II, III e IV 
c) III e V 
d) I e IV 
e) I e V 
 
 
 
02- Os perfumes, colônias e loções têm suas origens na antigüidade. 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 
abaixo, são isômeros orgânicos bastante apreciados como fragrâncias. 

 

  
 
Com relação às estruturas do citronelol I e do geraniol II, pode-se afirmar que: 
(A) as substâncias I e II são isômeros de função; 
(B) apenas a substância I pode apresentar enantiômero; 
(C) as substâncias I e II são tautômeros; 
(D) a substâncias I e II apresentam isomeria cis-trans. 

 
 



03- O odor de muitos vegetais, como a menta, o louro, o cedro, o pinho, a rosa etc., deve-se a 
uma grande classe de compostos naturais denominados terpenos. O mirceno, o geraniol e o 
citronelal são terpenos presentes no aroma do louro, do gerânio e do eucalipto, 
respectivamente. 
 
 
 
 
 
Em relação aos terpenos, marque a alternativa correta. 
a) O citronelal é o único que apresenta isomeria ótica. 
b) O mirceno apresenta isômeros planos de função. 
c) O geraniol apresenta isomeria ótica e cis-trans. 
d) O citronelal apresenta isômeros geométricos. 
 
 
 
04- Analise as moléculas orgânicas abaixo: 
 

 
 
As nomenclaturas IUPAC das moléculas I, II, III e IV, são respectivamente: 
 

a) 2-cloro-butano; propan-1-ol; propanoato de metila e Cis-3,4-dimetil-hex-3-eno. 
b) 2-cloro-butano; butan-1-ol; butóxi-metano e Trans-3,4-dimetil-hex-3-eno. 
c) Cloreto de sec-butila; propan-1-ol; metanoato de propila e Cis-3,4-dimetil-hex-3-eno. 
d) Cloro-butano; butan-1-ol; butanoato de metila e Trans-3,4-dimetil-hex-3-eno. 

 
 
 
05- As gorduras de origem animal são constituídas principalmente por gorduras saturadas, 
colesterol e gorduras trans. Nos últimos anos, o termo “gordura trans” ganhou uma posição de 
destaque no dia a dia em função da divulgação de possíveis malefícios à saúde decorrentes de 
seu consumo. Esse tipo de gordura, que se encontra em alimentos como leite integral, queijos 
gordos, carne de boi e manteiga, pode aumentar os níveis do colesterol prejudicial ao 
organismo humano. !Nesse tipo de gordura, a fórmula do composto ao qual a denominação 
trans faz referência é  

 
 
 



 
06- Os aromas da banana e do abacaxi estão relacionados com as estruturas dos dois ésteres 
dados abaixo. Escolha a alternativa correta em relação as duas substâncias orgânicas. 

 

a) são respectivamente pentanoato de etila e etanoato de butila. ! 

b) o éster do aroma de banana é derivado do ácido acético (etanóico) e do pentan-1-ol. ! 

c) o éster do aroma de abacaxi é derivado do etanol e do ácido propanóico. ! 

d) os dois ésteres são metâmeros.  

 
 
07- As fórmulas estruturais de alguns componentes de óleos essenciais, responsáveis pelo 
aroma de certas ervas e flores, são: 

 

Em relação aos compostos, é correto afirmar que: 
a)  o anetol e o linalol apresentam estereoisômeros. 
b)  o eugenol e o linalol apresentam isômeros cis – trans. 
c)  o anetol e o eugenol são isômeros de função. 
d)  o linalol e o citronelal são isômeros de cadeia. 
 
 
 
08- Alguns ácidos graxos são essenciais ao homem, istoé, o ser humano não consegue 
sintetizá-los, necessitando adquiri-los por meio da alimentação. O ácido alfa-linolênico é um 
ácido essencial Ômega 3, cuja fórmula estrutural está representada na figura.  

 

Indique a alternativa que apresenta o nome correto para o ácido alfa-linolênico.  

(A)  Ácido trans,trans,trans-3, 6, 9-tetradecatrienoico.  

(B)  Ácido cis,cis,cis-9, 12, 15-octadecatrienoico.  

(C)  Ácido trans,trans,trans-9, 12, 15-octadecatrienoico.  



(D)  Ácido cis,cis,cis-3, 6, 9-octadecatrienoico.  

(E)  Ácido trans,trans,trans-3, 6, 9-octadecatrienoico.  


