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01. Assinale a alternativa correta de acordo com 

seus conhecimentos sobre o estudo do carbono:  

 a) Em compostos orgânicos, a hibridação sp do 

carbono dá origem a ligações triplas com 

configuração tetraédrica;  

b) Ligações duplas e configuração linear são 

características de carbonos com hibridação sp²;  

c) Na formação do gás metano (CH4) há hibridação 

entre o orbital s e três orbitais p do carbono;  

d) Ainda sobre o metano pode-se afirmar que o 

tipo de ligação entre o H e C é s-sp²;  

e) Ligações simples e moléculas angulares são 

características das moléculas tipo o metano. 

02. A(s) ligação(ões) carbono-hidrogênio 

existente(s) na molécula de metano,  CH4  pode(m) 

ser interpretada(s) como sendo formada(s) pela 

interpenetração frontal dos orbitais atômicos s do 

átomo de hidrogênio, com os seguintes orbitais 

atômicos do átomo de carbono:  

    a) quatro orbitais p;  
    b) quatro orbitais híbridos sp³;  
    c) Um orbital híbrido sp³;  
    d) Um orbital s e três orbitais p;  
    e) Um orbital p e três orbitais sp². 
 
03. (OSEC-SP) Os compostos classificados como 
hidrocarbonetos fazem parte de misturas que 
compõem alguns combustíveis. Esses compostos 
apresentam em sua constituição os elementos 
químicos:  

a) hidrogênio, carbono e oxigênio.  
b) Hidrogênio, carbono e nitrogênio.  
c) Hidrogênio e carbono.  
d) Hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio.  

e) Hidrogênio, carbono, oxigênio, enxofre e 
nitrogênio.  
 

04. Durante a copa do Mundo de 1994, o craque 

argentino Armando Diego Maradona foi punido 

pela FIFA por utilizar um descongestionante nasal à 

base da substância efedrina (considerada como 

doping), cuja fórmula estrutural é representada 

por:  

 Com relação a essa molécula, podemos afirmar 

respectivamente que sua fórmula molecular e os 

grupos funcionais presentes correspondem às 

funções orgânicas:   

 a) C10H21NO, fenol e amina.  
b) C10H20NO, fenol e amida.  
c) C10H15NO, álcool e amina.  
d) C10H10NO, álcool e amida.  
e) C9H10NO, álcool e nitrila. 
 

05. Identifique quais dos compostos abaixo são 

hidrocarbonetos e qual o seu tipo: 

 

06. (RRN) Um composto orgânico cuja fórmula 

geral é representada por CnH2n pertence à classe 

do:  

a) alceno ou cicloalceno.  
b) Alcano ou cicloalcano.  
c) Alceno ou cicloparafina.  
d) Alcino ou alcadieno.  
e) Alcino ou aromático. 
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07. A fórmula abaixo se refere a um composto que 

pertence à função:  

 a) cetona  
b) aldeído  
c) ácido  
d) éster  
e) éter. 
08. O principal componente das resinas 

polivinílicas pode ser sintetizado pela reação:  

H2C = CH2 + Cl2  CH2ClCH2Cl  H2C = CHCl + HCl 

 A geometria dos átomos de carbono das três 

substâncias orgânicas é, respectivamente:  

 a) linear, trigonal e trigonal.  
b) tetraédrica, linear e tetraédrica.  
c) trigonal, linear e tetraédrica.  
d) trigonal, tetraédrica e linear.  
e) trigonal, tetraédrica e trigonal. 
 

09. As hibridações nos carbonos assinalados com 

“_”, nos compostos:  

 1) H2C = C = CH2                     
  2) H2C = C = CH – CH3           
  3) H3C – CH2 – CH3                 
 4) H3C – CH = CH – CH3           
 São respectivamente:  

 a) sp , sp2, sp3 , sp2 
  b) sp , sp2 , sp   , sp2 
 c) sp , sp2 , sp3 , sp2  
 d) sp2, sp , sp3 , sp  
e) sp , sp2 , sp3 , sp 
 

10. No hidrocarboneto H3C – CH = CH – CH2 –CH = 

CH2 os carbonos apresentam:  

 a) todos hibridação sp3.  

b) hibridação sp3 e sp2.  
c) todos hibridação sp2.  
d) hibridação sp3 e sp.  
e) hibridação sp3, sp2 e sp. 
 

11. (PUC-PR) A acetona (fórmula abaixo), um 

importante solvente orgânico, apresenta nos seus 

carbonos, respectivamente, os seguintes tipos de 

hibridizações:  

 

 a) sp, sp2 e sp3 
 b) sp3 , sp3 e sp3 
 c) sp2, sp e sp3 
 d) sp3, sp2 e sp3 
e) sp3, sp2 e sp2 
 

12. (UERJ) O gosto amargo da cerveja é devido à 

seguinte substância de fórmula estrutural plana:  

 

      Essa substância, denominada mirceno, provém 

das folhas de lúpulo adicionadas durante a 

fabricação da bebida. O número de ligações pi 

presentes na estrutura do mirceno é igual a:  

 a) 3.  
b) 5.  
c) 8.  
d) 15.  
e) 25. 
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13. Ache o número de ligações pi (π) e sigma (σ) no 

composto:  

 

 a) 7σ e 3π.  
b) 8σ e 3π.  
c) 3σ e 7π.  
d) 3σ e 8π.  
e) 5σ e 6π. 
 

14. (Odonto. Diamantina-MG) Em que alternativa 
aparecem:  

I - hidrocarboneto aromático;  

II - Ácido carboxílico;  

III - cetona. 

 

15. A fórmula abaixo se refere a um composto que 

pertence à função:  

 

a) cetona  
b) aldeído  

c) ácido  
d) éster  
e) éter 
 

16. Classifique cada composto seguinte como: 

ALCANO, ALQUENO, ALQUINO,  

ÁLCOOL, CETONA OU ALDEÍDO. 

 

 

17. O α-naftol , tem fórmula molecular igual a:  

                                                            

a) C10HO.  
b) C10H5O.                  
c) C10H6O.  
d) C10H7O.  
e) C10H8O. 
 

18. O composto orgânico que apresenta a fórmula 

estrutural:  

 

possui:  

 a) 12 C e 15 H.  
b) 14 C e 10 H.  
c) 13 C e 16 H.  
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d) 14 C e 12 H.  
e) 14 C e 11 H. 
 

19. A fórmula molecular de um hidrocarboneto 

com cadeia carbônica representada abaixo é: 

 

a) C9H8.  
b) C9H7.  
c) C9H10.   
d) C9H12.  
e) C6H11. 
 

20. A substância dietil-amina, tem cadeia 

carbônica: 

 

 a) acíclica, saturada, heterogênea.  
b) cíclica, saturada, homogênea.   
c) cíclica, insaturada, heterogênea.  
d) acíclica, ramificada, homogênea.  
e) acíclica, normal, homogênea.    

 
 

Mais exercícios? 
 
http://www.infoescola.com/quimica/quimica-

organica/exercicios/ 

http://www.quimicasemsegredos.com/documents

/Exercicios/Exercicios_de_Quimica_Organica.pdf 

http://www.sempretops.com/jovem/quimica-

organica-exercicios-2/ 


