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Reações Orgânicas 1 
 
1. Dois compostos A e B, quando submetidos a uma reação com HBr na presença de luz e 
peróxido orgânico, dão origem a 2-bromo-3-metil-pentano e 1-bromo-2- metil-propano, 
respectivamente. Identifique a(s) alternativa(s) que indique(m) quais são os compostos de partida, 
A e B.  

(01) A é o 3-metil-1-penteno.  
(02) A é o 3-metil-2-penteno.  
(04) A é o 3-metil-3-penteno.  
(08) B é o 2-metil-2-propeno.  
(16) B é o 2-metil-propeno.  
(32) B é o 2-metil-propino.  

 
 
2. Um determinado alceno, por hidrogenação catalítica, produz o 2,3-dimetilpentano.  

a) Apresente o nome e a fórmula estrutural desse alceno, sabendo que o mesmo possui 
isomeria geométrica (cis-trans).  

b) Escreva a fórmula estrutural de um isômero de posição do 2,3-dimetilpentano que 
apresenta um carbono quaternário.   

 
 
3. O ácido ascórbico (vitamina C) pode ser obtido de frutas cítricas, do tomate, do morango e de 
outras fontes naturais e é facilmente oxidado quando exposto ao ar, perdendo as propriedades 
terapêuticas a ele atribuídas.  
A estrutura do ácido ascórbico é a seguinte: 

 
 

(Dados: Massas molares (g/mol): H=1; C=12; O=16.)  
 

a) Calcule a massa molecular do ácido ascórbico.  
b) Explique por que uma solução de bromo em água (Br2/H2O) é descorada quando misturada 

com uma solução de ácido ascórbico. 
 
 
4. O etino, sob o ponto de vista industrial, constitui uma das mais importantes matérias-primas. A 
partir dele pode-se obter o cloro-eteno ou cloreto de vinila, precursor para a fabricação de canos e 
tubulações de plástico, cortinas para box, couro artificial etc.  
A preparação do cloro-eteno a partir do etino e do ácido clorídrico é uma reação de:  

a) Adição.  
b) Eliminação.  
c) Oxidação.  
d) Sulfonação.  
e) Saponificação. 
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5. O composto propino sofreu hidratação em meio ácido. O principal produto dessa reação é:  

a) Ácido acético.   
b) 2,2-propanodiol.  
c) Propanaldeído. 
d) 2-propanol. 
e) Propanona. 

 
 
6. O esquema abaixo mostra a reação entre uma cetona e um composto de Grignard.  
 

 
 

Se (III) é o produto da reação após a hidratação, não podemos concluir que: 
a) I e II são respectivamente eletrófilos e nucleófilos.  
b) I encontra-se em equilíbrio cetoenólico.  
c) III apresenta um centro esterogênico.  
d) III é o 3,5-dimetil-3-heptanol.  

 


