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FUNÇÕES ORGÂNICAS

Observações
- O tipo de carbono que contém a hidroxila determina a classificação do álcool:

- Quando a hidroxila estiver ligada diretamente ao carbono insaturado (de dupla), não será
álcool e sim ENOL, um composto altamente instável.

- Em sal orgânico M = metal ou amônio, NH4+
NOMENCLATURA IUPAC EXEMPLIFICADA
ÁLCOOL

FENOL

ÉTER

ALDEÍDO

CETONA

ÁCIDO CARBOXÍLICO

ÉSTER

ANIDRIDO

SAL ORGÂNICO

NOMENCLATURA USUAL EXEMPLIFICADA

NOMENCLATURA IUPAC EXEMPLIFICADA
AMINA

AMIDA

NITRILA

ISONITRILA

NITROCOMPOSTO

NOMENCLATURA USUAL EXEMPLIFICADA

Observação:
Há outra nomenclatura que considera o grupo – NH2 como sendo AMINO. Veja os exemplos:

NOMENCLATURA IUPAC EXEMPLIFICADA
COMPOSTO DE GRIGNARD

HALETO ORGÂNICO

HALETO ÁCIDO

NOMENCLATURA USUAL EXEMPLIFICADA

EXERCÍCIOS
I. Construa as fórmulas estruturais para os compostos a seguir.
a) 2,4,5-trimetilexan-2-ol
b) 2-metil-hidroxibenzeno
c) 3-etil-4-metilpent-4-enal
d) 5-metilex-1-en-3-ona
e) fenoxibenzeno
f) ácido 3-metilbut-4-inóico
g) etanoato de 3-metilbutila
h) etanoato de potássio
i) 1-amino-2-metilpropano
j) N,N-etil-metil-3-metilpent-4-enoamida

II. Apresente a nomenclatura oficial IUPAC para os compostos a seguir.

a)

OH

CH3

b)

c)

O

d)

e)

f)
O

g)

h)
i)

O

j)

O
NH2

QUESTÕES DE VESTIBULARES
01. (FATEC ) O amor é química". Mãos suando, coração "palpitando", respiração pesada, olhar
perdido. Esses sintomas são causados por um fluxo de substâncias químicas fabricadas no
corpo da pessoa apaixonada.
Dentre essas substâncias estão:

A função química comum às substâncias anteriormente mencionadas é
a) fenol.
b) benzeno.
c) álcool.
d) amida.
e) amina.
02. (UFSM) O desenvolvimento das técnicas de síntese, em química orgânica, proporcionou a
descoberta de muitas drogas com atividades terapêuticas. As estruturas a seguir representam
as moléculas do antibiótico tetraciclina (A) e do antivírus AZT (B).

Nessas estruturas, existe, em comum, a função
a) amina.
b) álcool.
c) cetona.
d) éter.
e) éster

03. (UERJ) O principal componente do medicamento Xenical, para controle da obesidade,
possui a fórmula estrutural condensada conforme se representa a seguir.

Podemos identificar, nesta estrutura, a presença de, pelo menos, um grupo
funcional característico da seguinte função orgânica:
a) éter
b) éster
c) amina
d) cetona

04. (UNIRIO) "Depois de oito anos de idas e vindas ao Congresso (...), o Senado aprovou o
projeto do Deputado Federal Eduardo Jorge (PT-SP), que trata da identificação de
medicamentos pelo nome genérico. A primeira novidade é que o princípio ativo - substância

da qual depende a ação terapêutica de um remédio - deverá ser informado nas embalagens
em tamanho não inferior à metade do nome comercial."
(Revista "Época")

O princípio ativo dos analgésicos comercializados com os nomes de Tylenol, Cibalena, Resprin,
etc é o paracetamol, cuja fórmula está apresentada anteriormente.
Os grupos funcionais presentes no paracetamol são:
a) álcool e cetona.
b) amina e fenol.
c) fenol e amida.
d) éster e álcool.
e) cetona e amina.
05. (Fuvest – SP) Para combater o carbúnculo, também chamado antraz, é usado o
antibacteriano ciprofloxacina, cuja fórmula estrutural é:

Na molécula desse composto, há:
a) ligação amídica e halogênio.
b) grupo ciclopropila e ligação amídica.
c) anel aromático e grupo nitro.
d) anel aromático e ligação amídica.
e) anel aromático e grupo carboxila.

06. (Mack) Do trinitro tolueno (T.N.T.), cuja fórmula estrutural é mostrada na figura a seguir.

É incorreto dizer que:
a) em relação ao metil, o grupo nitro em posição orto e para.
b) a cadeia carbônica é aromática, mononuclear e ramificada.
c) o número de hidrogênios, em uma molécula, é igual a cinco.
d) todos os carbonos são híbridos sp
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e) é um poderoso explosivo.
07. (FEI) Indique o composto orgânico que em sua estrutura apresenta a seguinte relação:
Nºátomos H/nº átomos C = nºátomos H/nº átomos O
a) etanol
b) etanal
c) ácido etanóico
d) etanoato de metila
e) dimetil cetona

08. (ACAFE – SC) Em relação à vanilina que possui a fórmula estrutural abaixo, os grupos
funcionais, ligados ao anel aromático, pertencem às funções:

a) álcool, éter e éster
b) fenol, éter e cetona
c) fenol, éter e aldeído
d) fenol, éter e ácido carboxílico
e) fenol, éster e ácido carboxílico

09. (UFG – GO) O grupamento

(01) aparece em álcoois
(02) aparece em aldeídos
(04) aparece em cetonas
(08) aparece em éteres
(16) chama-se carbonila
(32) chama-se carboxila
Soma: (

)

10. (UNIRIO) A nicotina é um alcalóide altamente venenoso, que ocorre nas folhas do tabaco.

A analise da formula estrutural da nicotina, apresentada anteriormente, permite classifica-la
como um(a):
a) alceno com formula molecular C H

10 16

b) álcool insaturado com formula molecular C H N O
10 14
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c) amina aromática com formula mínima C H N
5 7

d) amina insaturada com fórmula molecular C H N
10 13

e) amida com fórmula mínima C H N O
5 8

2

2

11. (Vunesp) A novocaína é um anestésico de fórmulas representadas a seguir.

Este composto apresenta grupos característicos das funções:
a) éter, cetona e fenol
b) aldeído, amida e éter
c) amina aromática, amina alifática e éster
d) amida aromática, amida alifática e cetona
e) amina alifática, ácido carboxílico e nitrila

12. (Ufac) De acordo com as regras oficiais de nomenclatura (IUPAC), o nome da substância
cuja fórmula estrutural é mostrada abaixo é:
CH3
OH

CH3

a) 1,3-dimetilcicloex-3-em-2-ol.
b) 2,4-dimetilcicloex-1-em-3-ol.
c) 1,3-dimetilcicloex-1-em-2-ol.
d) 2,6-dimetilcicloex-2-em-1-ol.

13. (UFPA) O geraniol, uma substância obtida do óleo de rosas, é um álcool primário que
apresenta dois carbonos terciários em sua estrutura química. Abaixo estão representadas as
estruturas químicas de substâncias responsáveis por odores característicos.
O

I

O

II

HO

III

IV

V
Das estruturas acima apresentadas, podemos concluir que o geraniol está representado pela
estrutura química:
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

14.(Unifor) Sobre os ácidos carboxílicos a seguir, marque a alternativa correta.
I.

II.

III.

a) O ácido I recebe nome oficial IUPAC ácido hexanóico.
b) O ácido II pode ser chamado oficialmente de ácido benzenodicarboxílico.
c) O ácido III recebe nome oficial IUPAC de ácido 4-etil-6-metilnon-8-enóico.
d) A cadeia carbônica do ácido II é classificada como fechada alicíclica.
e) O ácido III é insaturado porém de cadeia carbônica saturada.

(UFPEL) O texto abaixo serve como subsídio para responder às questões 15 e 16. Os
compostos carbonílicos são emitidos diretamente para a atmosfera por fontes naturais e
antropogênicas ou formados pela fotooxidação de hidrocarbonetos. São compostos muito
reativos, principalmente por se constituírem na maior fonte de radicais livres. De forma direta
ou indireta, o aumento de suas concentrações afeta a qualidade do ar. A presença de
compostos carbonílicos no ar diminui o período de indução do “smog” fotoquímico e eleva a
quantidade de ozônio na troposfera. Além disso, esses compostos também são os precursores
de uma classe de poluentes secundários e de ácidos orgânicos atmosféricos os quais
contribuem para a chuva ácida e a acidificação de lagos. Entre os componentes das emissões
naturais de compostos carbonílicos, podem ser citados etanal, propanal, 2-metil propanal, 2metil butanal, 3-metil butanal, propanona, butanona e 3-buten-2-ona, todos oriundos de
formigas (Mymica rubra L). Já nas antropogênicas, destacam-se, principalmente, metanal e
etanal, seguidos de uma fração menor (cerca de 10%) representada por propanal, propanona,
acroleína (propenal) e benzaldeído (fenil metanal), entre outros. As principais fontes dessas
emissões são as indústrias, o uso de combustíveis, a incineração do lixo e as queimadas
florestais.
ANDRADA, Marta V. A. S. de, et al. Compostos carbonílicos atmosféricos: fontes, reatividade,
níveis de concentração e efeitos toxicológicos, Química Nova, Vol 25, número 6B, [adapt.].

15. Segundo o texto, os compostos carbonílicos presentes na atmosfera podem ser formados
pela fotooxidação de compostos
a) que apresentam grupo carbonila em suas estruturas.
b) constituídos exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio.
c) que apresentam o grupo carboxila em suas estruturas.
d) constituídos por anel aromático ligado à hidroxila.
e) que apresentam anel aromático e carbonila em suas estruturas.

16. Os compostos citados no texto como poluentes emitidos por fontes antropogênicas
pertencem à função orgânica dos (das)
a) aldeídos e ácidos carboxílicos, por apresentarem o grupo – COOH em suas estruturas.
b) cetonas e fenóis, por apresentarem anel aromático em suas estruturas.
c) álcoois e fenóis, por apresentarem hidroxila em suas estruturas.
d) fenóis, por apresentarem dupla ligação e hidroxila em suas estruturas.
e) aldeídos e cetonas, por apresentarem o grupo em suas estruturas

17. (UFPEL) As fitotoxinas são um grupo de substâncias (metabólitos) que em determinadas
concentrações podem ser tóxicas às plantas. Dentre essas fitotoxinas estão os ácidos orgânicos
alifáticos monocarboxílicos de cadeia normal com dois (2), três (3) ou quatro (4) carbonos na
sua estrutura molecular, oriundos da fermentação da celulose, principalmente,em condições
de anaerobiose do solo.
Os nomes que identificam os compostos relacionados como fitotoxinas no texto são,
respectivamente,
a) ácido metanóico, ácido butanóico e ácido hexanóico.
b) ácido acético, butanol e propanal.
c) etanol, propanal e butanona.
d) ácido etanóico, ácido propanóico e ácido butanóico.
e) etanol, propano e ácido butanóico.

18. (Unemat) Flavorizante é o nome dado à substância que confere ou intensifica o sabor e o
aroma dos alimentos ou bebidas. Nos alimentos naturais, os flavorizantes são compostos
químicos pertencentes a diferentes funções orgânicas. Na indústria alimentícia utiliza-se
flavorizantes artificiais em função do custo reduzido, como por exemplo:

Considerando as fórmulas acima, é CORRETO afirmar.
a) A fórmula mínima dos dois compostos é C6H12O2.
b) Os dois compostos são aldeídos.
c) Em nenhuma delas existem ligações tipo π.

d) Os dois compostos possuem carbono quiral.
e) O flavor da banana é chamado acetato de isopentila.

19. (UFMG) O paracetamol, empregado na fabricação de antitérmicos e analgésicos, tem esta
estrutura:

É INCORRETO afirmar que, entre os grupamentos moleculares presentes nessa estrutura, se
inclui o grupo
a) amino.
b) carbonila.
c) hidroxila.
d) metila.

20. (Unifesp) O biodiesel é um combustível produzido a partir de óleos vegetais extraídos de
diversas matérias-primas, como palma, mamona, soja, girassol, etc. Por advir de fontes
renováveis e ser menos poluente, ele é ecologicamente correto. Uma das etapas do processo
de produção desse combustível envolve uma reação denominada transesterificação de
triglicerídeos (óleos, gorduras animais ou vegetais) com metanol ou etanol tendo, entre
outros, a glicerina como subproduto. A reação de transesterificação, representada abaixo, é
catalisada por ácido ou base, dependendo das características do óleo e/ou da gordura
utilizados.

Com base nessas informações, as funções orgânicas presentes nos reagentes e nos produtos
envolvidos nesse processo são, respectivamente,
a) ácido carboxílico + álcool  ácido carboxílico + álcool.
b) cetona + álcool  cetona + álcool.
c) ácido carboxílico + álcool  éster + cetona.
d) éster + álcool  éster + álcool.
e) ácido carboxílico + álcool  cetona + álcool.

21. (UFMT) Em alimentos produzidos industrialmente, o sabor e o odor são dados por extratos
naturais de frutos, folhas etc., ou então, por meio de misturas de flavorizantes artificiais, que
procuram imitar o sabor e o aroma desejados. Dentre esses compostos sintéticos, destacam-se
os ésteres, como os apresentados na tabela abaixo.

Os nomes dessas substâncias são, respectivamente:
a) etóxi-octano, butóxi-etano, butóxi-butano.
b) 2-metil-3-octen-5-ona, 6-isopropil-5-hexen-4-ona e 1-neopentenil-propilcetona.
c) etanoato de octila, butanoato de etila e butanoato de butila.
d) acetato de octila, 3-metilbutanoato de metila e 4-metil-2-pentenodial.
e) metóxi-terciobutano, 6-isopropil-5-hexen-4-ona e butanoato de butila.

22. (UFMG) Algumas doenças infecciosas, como a dengue, são causadas por um arbovírus da
família Flaviridae. São conhecidos quatro tipos de vírus da dengue, denominados DEN 1, DEN
2, DEN 3 e DEN 4; os três primeiros já produziram epidemias no Brasil.
A doença, transmitida ao homem pela picada da fêmea infectada do mosquito Aedes aegypti,
não tem tratamento específico, mas os medicamentos frequentemente usados contra febre e
dor devem ser prescritos com cautela. Na tabela abaixo são apresentadas informações sobre
dois medicamentos:

Na estrutura do paracetamol está presente a seguinte função da química orgânica:
a) éter
b) amida
c) cetona
d) aldeído

23. (UFF) Tendo em vista a figura abaixo, que representa a fórmula estrutural de um composto
orgânico:

a) mencione as funções orgânicas encontradas na estrutura da substância;
b) mencione quantos centros quirais (carbonos assimétricos) existem na estrutura da
molécula;

24. (UFF) Uma das propriedades importantes relacionadas às substâncias orgânicas é a sua
acidez e basicidade, uma vez que com base nessa propriedade, purificam-se os compostos
orgânicos.

Considerando as estruturas apresentadas, escreva o nome oficial (IUPAC) das substâncias A e
B.

25. (Unicamp – SP) O ácido para-amino-benzóico (PABA) já foi muito utilizado em protetores
solares, por conseguir absorver uma parte da radiação ultravioleta oriunda da luz solar. O
PABA pode ser considerado como derivado do benzeno no qual um hidrogênio foi substituído
por um grupo carboxila e outro por um grupo amino. Escreva a formula estrutural do PABA.

26. (Fuvest – SP) Novocaína, usada como anestésico local, tem a seguinte fórmula.

a) Cite duas funções químicas às quais pertence a novocaína.
b) Calcule o número de cátions contidos em 0,273g desse anestésico.
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Dados: (número de Avogadro = 6,0.10 ; Massa molar de novocaína = 273 g/mol)

27. (Unicamp) A dor pode resultar do rompimento de tecidos onde se formam várias
substâncias, como as prostaglandinas, que a potencializam. Fundamentalmente, essas
moléculas apresentam um anel saturado de cinco átomos de carbono, contendo duas cadeias
laterais vizinhas, sendo que cada uma possui uma dupla ligação. Uma das cadeias laterais
contém sete átomos de carbono, incluindo o carbono de um grupo ácido carboxílico terminal e
a dupla ligação entre os carbonos 2 e 3 a partir do anel. A outra cadeia contém oito átomos de
carbono, com um grupo funcional hidroxila no terceiro carbono a partir do anel e a dupla
ligação entre os carbonos 1 e 2 a partir do anel.

a) Desenhe a fórmula estrutural da molécula descrita no texto.
b) Identifique com um círculo, na fórmula do item a, um carbono assimétrico.
c) Calcule a massa molar da prostaglandina.

28. (ITA) O composto mostrado abaixo é um tipo de endorfina, um dos neurotransmissores
produzidos pelo cérebro.

a) Transcreva a fórmula estrutural da molécula.
b) Circule todos os grupos funcionais.
c) Nomeie cada um dos grupos funcionais circulados.

29. (UNESP) Considerar os grupos metila e fenila.
a) Escrever as fórmulas de compostos das funções: I – álcool, II – éter, III – cetona, que
contenham os dois grupos em cada composto.
b) Escrever os nomes dos compostos.

30. (UNICAMP) - Feromônios são substâncias químicas usadas na comunicação entre
indivíduos de uma mesma espécie. A mensagem química tem como objetivo provocar
respostas comportamentais relativas à agregação, colaboração na obtenção de alimentos,
defesa, acasalamento, etc. Há uma variedade de substâncias que exercem o papel de
feromônios, como o CH3(CH2)3CH2OH (sinal de alerta) e o CH3CH2CO(CH2)5CH3 (preparar para a
luta). Uma mariposa chamada "Bombyx disparate" segrega um feromônio sexual capaz de
atrair os machos da espécie numa distância de até 800 metros. Tal substância apresenta, na
molécula, a função epóxi. Um fragmento de uma molécula desse feromônio, contendo apenas
o principal grupo funcional, pode ser representado simplificadamente como -CHOCH-.
a) Copie as duas fórmulas das substâncias citadas acima. Em cada uma delas, marque e dê o
nome de uma função química presente.
b) Escreva o nome químico da substância referente ao sinal de alerta.

c) Desenhe a "fórmula estrutural" do fragmento -CHOCH-.

GABARITO
PRÉ-REQUISITO
OH

a)
b)

c)

O

d)

e)

O

f)

OH
O
O

g)

h)
i)
NH2

j)

a) 6-etil-4,5,7-trimetiloctan-4-ol
b) 3-metil-hidroxibenzeno
c) 3-metil-4-etil-5-isopropildec-9-enal
d) 5-metilexan-3-ona
e) 2-metóxi-propano
f) ácido 2-metilbut-3-enóico
g) etanoato de octila
h) propanoato de sódio
i) aminofenilmetano ou benzilamina
j) benzoamida

QUESTÕES DE VESTIBULARES
01. E
02. B
03. B
04. C
05. E
06. D
07. C
08. C
09. Soma: 22 (02+04+16)
10. C
11. C
12. D

13. C
14. C
15. B
16. E
17. D
18. E
19. A
20. D
21. C
22. B
23.
a) Éter, éster
b) Três centros quirais

24. Ácido p-nitrobenzóico (ácido 4-nitrobenzóico) e p-metilbenzóico (ácido 4-metilbenzóico).

25.

26.
a) Amina e éster
b)
23

273g de novocaína ---------6,0.10 cátions
0,273g de novocaína -------x
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x = 6,0.10 cátions

27.

28.

29.
a)

b)

30.

