
                                    Colégio:________________________________________________________            

           Nome: ________________________________________________  nº _____ 

                        Professor(a): _______________________  Série: 3ª EM    Turma:_________                           

                        Data: _____/_____/20114      Desconto Ortográfico: _______      Nota: ________ 
 

  Bateria de exercício de Quimica3° ano- 1° trimestre 

 

 
1. (Mackenzie 1998)  As afirmações a seguir referem-se à substância de fórmula estrutural mostrada na 

figura adiante. 

 

I) 4-etil-3-isopropil-2,4-dimetil-2-hexeno é o seu nome oficial (I.U.P.A.C.). 

II) Sua cadeia carbônica é aberta, insaturada, homogênea e ramificada. 

III) Apresenta somente ligações do tipo sigma sp3-sp3 e sigma s-sp3. 

IV) É um alcino (ou alquino). 

 

Das afirmações feitas, são corretas apenas:  

a) I e II.    
b) II e III.    
c) I e III.    
d) II e IV.    
e) I, II e III.    
   
2. (Uel 1996)  A união dos radicais metil e n-propil dá origem ao  

a) butano    
b) metil propano    
c) pentano    
d) dimetil propano    
e) metil butano    
   
3. (Uece 1996)  De acordo com recente pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer, os cigarros 

brasileiros apresentam níveis de Nicotina 100% a 200% superiores ao limite que os padrões 

internacionais estabelecem como o patamar, a partir do qual se cria a dependência. A sua fórmula 

estrutural é 

 

 

 

“Sem limite para crescer” 
Valor:  
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Daí, podemos afirmar que a nicotina:  

a) apresenta a seguinte fórmula: C11H14N2    
b) três ligações "pi"    
c) dois carbonos terciários    
d) possui uma cadeia carbônica homocíclica    
   
4. (Mackenzie 1996)  Sobre o composto, cuja fórmula estrutural é dada a seguir, fazem-se as afirmações: 

 

I - É um alceno. 

II - Possui três ramificações diferentes entre si, ligadas à cadeia principal. 

III - Apesar de ter fórmula molecular C11H22, não é um hidrocarboneto. 

IV - Possui no total quatro carbonos terciários. 

 

 

São corretas:  

a) I e IV, somente.    
b) I, II, III e IV.    
c) II e III, somente.    
d) II e IV, somente.    
e) III e IV, somente.    
   
5. (Uel 1996)  Quantos átomos de hidrogênio há na molécula do ciclobuteno?  

a) 4    
b) 5    
c) 6    
d) 7    
e) 8    
   
6. (Puccamp 1995)  Na Copa do Mundo, uma das substâncias responsáveis pela eliminação de Maradona 

foi a efedrina, 
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Qual a fórmula molecular dessa substância?  

a) C10H12NO    
b) C10H20NO    
c) C10H15NO    
d) C10H10NO    
e) C9H10NO    
   
7. (Unitau 1995)  Observe a fórmula 

 

As quantidades totais de átomos de carbono primário, secundário e terciário são, respectivamente:  

a) 5, 2 e 2.    
b) 3, 2 e 2.    
c) 3, 3 e 2.    
d) 2, 3 e 4.    
e) 5, 1 e 3.    
   
8. (Uel 1995)  Na estrutura do 1, 3-pentadieno, o número de carbonos insaturados é  

a) 1    
b) 2    
c) 3    
d) 4    
e) 5    
   
9. (Uel 1995)  Qual das fórmulas moleculares representa um ciclano?  

a) C6H14    
b) C6H12    
c) C6H10    
d) C6H8    
e) C6H6    
   
10. (Cesgranrio 1995)  A qualidade de uma gasolina pode ser expressa pelo seu índice de octanagem. 

Uma gasolina de octanagem 80 significa que ela se comporta, no motor, como uma mistura contendo 

80% de isooctano e 20% de heptano. Observe a estrutura do isooctano: 
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De acordo com a nomenclatura IUPAC, esse hidrocarboneto é o:  

a) iso - propil - pentano.    
b) n - propil - pentano.    
c) 2,4,4 - trimetil - pentano.    
d) 2,2,4 - trimetil - pentano.    
e) trimetil - isopentano.    
   
11. (Fei 1994)  O ácido acetil salicílico de fórmula 

 

um analgésico de diversos nomes comerciais (AAS, Aspirina, Buferin e outros), apresenta cadeia 

carbônica:  

a) acíclica, heterogênea, saturada, ramificada    
b) mista, heterogênea, insaturada, aromática    
c) mista, homogênea, saturada, alicíclica    
d) aberta, heterogênea, saturada, aromática    
e) mista, homogênea, insaturada, aromática    
   
12. (Ufmg 1994)  Observe a estrutura do adamantano. 
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Em relação a essa estrutura, todas as alternativas estão corretas, EXCETO  

a) Contém átomos de carbono secundário.    
b) Contém átomos de carbono terciário.    
c) Contém átomos de hidrogênio primário.    
d) É um hidrocarboneto saturado policíclico.    
e) Tem fórmula molecular C10H16.    
   
13. (Uel 1994)  Na fórmula  

 

 H2C...x...CH-CH2-C...y...N, 

  

x e y representam, respectivamente, ligações  

a) simples e dupla.    
b) dupla e dupla.    
c) tripla e simples.    
d) tripla e tripla.    
e) dupla e tripla.    
   
14. (Uel 1994)  O 1, 2- benzopireno, mostrado na figura adiante, agente cancerígeno encontrado na 

fumaça do cigarro é um hidrocarboneto 

  
a) aromático polinuclear.    
b) aromático mononuclear.    
c) alifático saturado.    
d) alifático insaturado.    
e) alicíclico polinuclear.    
   
15. (Uel 1994)  A fórmula molecular do 2,3 - dimetil butano, é  

a) C6H14    
b) C6H12    
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c) C6H10    
d) C4H10    
e) C4H8    
   
16. (Uel 1994)  Quantos átomos de carbonos primários há na cadeia do composto 2,3 - dimetil butano?  

a) 1    
b) 2    
c) 3    
d) 4    
e) 5    
   
17. (Unesp 1993)  A molécula orgânica de fórmula 

 

tem a seguinte característica:  

a) possui uma única ligação pi.    
b) só possui ligações sigma.    
c) possui dois átomos de carbono terciário.    
d) apresenta isomeria cis-trans.    
e) é saturada.    
   
18. (Unesp 1991)  A anfetamina é utilizada ilegalmente como "doping" nos esportes. A molécula de 

anfetamina tem a fórmula geral 

 

onde X é um grupo amino, Y é um radical metil e Z é um radical benzil. 

a) Escreva a fórmula estrutural da anfetamina. 

b) Qual o tipo de isomeria que ocorre na molécula de anfetamina? Quais são as fórmulas estruturais e 

como são denominados os isômeros?  

   
19. (Cesgranrio 1990)  Assinale a única afirmativa correta, com relação ao composto que apresenta a 

estrutura a seguir: 
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O composto:  

a) é um alqueno;    
b) apresenta um radical n-propila ligado ao carbono 4;    
c) apresenta 2 radicais propila;    
d) apresenta 3 radicais etila;    
e) apresenta 2 radicais etila.    
   
20. (Cesgranrio 1990)  Considere os compostos I, II, III, IV e V, representados abaixo pelas fórmulas 

respectivas. 

 

I) CH3CH2CH3 

II) CH3CH2COOH 

III) CH3CCH 

IV) CH3CH3 

V) CH2CHCH3 

 

Assinale a opção que indica SOMENTE compostos que possuem ligação ð: 

  
a) I e V    
b) I, II e V    
c) I, IV e V    
d) II, III e V    
e) III e IV    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 

 [A]   
 
Resposta da questão 2: 

 [A]   
 
Resposta da questão 3: 

 [B]   
 
Resposta da questão 4: 

 [A]   
 
Resposta da questão 5: 

 [C]   
 
Resposta da questão 6: 

 [C]   
 
Resposta da questão 7: 

 [E]   
 
Resposta da questão 8: 

 [D]   
 
Resposta da questão 9: 

 [B]   
 
Resposta da questão 10: 

 [D]   
 
Resposta da questão 11: 

 [B]   
 
Resposta da questão 12: 

 [C]   
 
Resposta da questão 13: 

 [E]   
 
Resposta da questão 14: 

 [A]   
 
Resposta da questão 15: 

 [A]   
 
Resposta da questão 16: 

 [D]   
 
Resposta da questão 17: 

 [A]   
 
Resposta da questão 18: 

 Observe a figura a seguir: 
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Resposta da questão 19: 

 [E]   
 
Resposta da questão 20: 

 [D]   
 

 


