
 

 

                                 
         ENEM em 10 Semanas (07/10/2013) – Funções Orgânicas 
 
01- (ENEM 2012) A produção mundial de alimentos poderia se 
reduzir a 40% da atual sem a aplicação de controle sobre as pragas 
agrícolas. Por outro lado, o uso freqüente dos agrotóxicos pode 
causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, 
atmosfera e alimentos.  
Os biopesticidas, tais como a piretrina e a coronopilina, têm sido 
uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e 
ambientais gerados pelos agrotóxicos. 
 

 
 
Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas 
estruturas  dos dois biopesticidas apresentados 
 
a) Éter e éster. 
 
b) Cetona e éster. 
 
c) Álcool e cetona. 
 



 

 

d) Aldeído e cetona. 
 
e) Éter e ácido carboxílico. 
 
 
 
02- (ENEM 2010 - 2a APLICAÇÃO) 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
03- (ENEM 2012) A própolis é um produto natural conhecido por 
suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material 
contém mais de 200 compostos identificados até o momento.  
Dentre eles, alguns são de estruturas simples, como é o caso do 
C6H5CO2CH2CH3, cuja estrutura está mostrada a seguir. 

 
O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em 
apreço por meio de reação de esterificação são, respectivamente. 
 
a) ácido benzoico e etanol. 
b) ácido propanoico e hexanol. 
c) ácido fenilacético e metanol. 
d) ácido propiônico e cicloexanol. 
e) ácido acético e álcool benzílico. 
 
 
 
 
04- (ENEM 2011)  A bile é produzida pelo fígado, armazenada na 
vesícula biliar e tem papel fundamental na digestão de lipídeos. Os 
sais biliares são estereoides sintetizados no fígado a partir do 
colesterol, e sua rota de síntese envolve várias etapas. Partindo do 
ácido cólico representado na figura, ocorre a formação dos ácidos 
glicocólico e taurocólico; o prefixo glico- significa a presença de 
um resíduo do aminoácido glicina e o prefixo tauro-, do 
aminoácido taurina. 
 



 

 

 
A combinação entre o ácido cólico e a glicina ou taurina origina a 
função amida, formada pela reação entre o grupo amina desses 
aminoácidos e o grupo 

a) carboxila do ácido cólico.  

b) aldeído do ácido cólico.  

c) hidroxila do ácido cólico.  

d) cetona do ácido cólico. 

e) éster do ácido cólico. 

 
 
 
05- (ENEM 2010) Os pesticidas modernos são divididos em várias 
classes, entre as quais se destacam os organofosforados, materiais 
que apresentam efeito tóxico agudo para os seres humanos. Esses 
pesticidas contêm um átomo central de fósforo ao qual estão 
ligados outros átomos ou grupo de átomos como oxigênio, 
enxofre, grupos metoxi ou etoxi, ou um radical orgânico de cadeia 



 

 

longa. Os organofosforados são divididos em três subclasses: Tipo 
A, na qual o enxofre não se incorpora na molécula; Tipo B, na 
qual o oxigênio, que faz dupla ligação com fósforo, é substituído 
pelo enxofre; e Tipo C, no qual dois oxigênios são substituídos 
por enxofre. 
BAIRD, C. Química Ambiental. Bookman, 2005. 

Um exemplo de pesticida organofosforado Tipo B, que apresenta 
grupo etoxi em sua fórmula estrutural, está representado em: 

 
 
 
 
 
 


