
 

 

1) (UFRGS RS) A síntese da ureia a partir de cianato de amônio, segundo a 
equação: 

 

desenvolvida por Wöhler, em 1828, foi um marco na história da Química 
porque: 

a)     provou a possibilidade de se sintetizarem compostos orgânicos a partir de 
inorgânicos. 
b)    foi a primeira síntese realizada em laboratório. 
c)    demonstrou que os compostos iônicos geram substâncias moleculares 
quando aquecidos.  
d)    se trata do primeiro caso de equilíbrio químico homogêneo descoberto. 
e)    provou que o sal de amônio possui estrutura interna covalente. 
 

2)  (UFSC) Observe as estruturas orgânicas incompletas e identifique o(s) 
item(itens) correto(s): 

 

(01) Na estrutura I falta uma ligação simples entre os átomos de carbono. 
(02) Na estrutura II falta uma ligação tripla entre os átomos de carbono. 
(03) Na estrutura III faltam duas ligações simples entre os átomos de 

carbono e uma tripla entre os átomos de carbono e nitrogênio. 
(04) Na estrutura IV faltam duas ligações simples entre os átomos de 

carbono e os halogênios e uma dupla entre os átomos de carbono. 
(05) Na estrutura V falta uma ligação simples entre os átomos de carbono e 

uma simples entre os átomos de carbono e oxigênio. 
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3) (Enem/2008-adaptada) A China comprometeu-se a indenizar a Rússia pelo 
derramamento de benzeno (C6H6, molécula apolar) de uma indústria 
petroquímica chinesa no rio Songhua, um afluente do rio Amur, que faz parte 
da fronteira entre os dois países. O presidente da Agência Federal de Recursos 
de Água da Rússia garantiu que o benzeno não chegará aos dutos de água 
potável, mas pediu à população que fervesse a água corrente e evitasse a 
pesca no rio Amur e seus afluentes. As autoridades locais estão armazenando 
centenas de toneladas de carvão, já que o mineral é considerado eficaz 
absorvente de benzeno.  

Levando-se em conta as medidas adotadas para a minimização dos danos ao 
ambiente e à população, é correto afirmar que 

a) o carvão mineral, ao ser colocado na água, reage com o benzeno, 
eliminando-o. 
b) o benzeno é mais volátil que a água e, por isso, é necessário que esta seja 
fervida. 
c) a orientação para se evitar a pesca deve-se à necessidade de preservação 
dos peixes. 
d) o benzeno não contaminaria os dutos de água potável, porque seria 
decantado naturalmente no fundo do rio. 
e) a poluição causada pelo derramamento de benzeno da indústria chinesa 
ficaria restrita ao rio Songhua. 
 

 

4) (ENEM-adapt.)  Um método para determinação do teor de etanol na gasolina 

consiste em mistura volumes conhecidos de água e de gasolina em um frasco 

específico. Após agitar o frasco e aguardar um período de tempo, medem-se 

os volumes das duas fases imiscíveis que são obtidas: uma orgânica e outra 

aquosa. O etanol (CH3- CH2-OH), antes miscível com a gasolina (C8H18), 

encontra-se agora miscível com a água. Para explicar o comportamento do 

etanol antes e depois da adição de água, é necessário conhecer  

a) a densidade dos líquidos.  
b) o tamanho das moléculas.  
c) o ponto de ebulição dos líquidos.  
d) os átomos presentes nas moléculas.  
e) o tipo de interação entre as moléculas. 
 

 

5) (UNI-RIO)“O Brasil está pressionando o laboratório suíço Roche para reduzir 
o preço de sua droga Antiaids ou enfrentar a competição de uma cópia local, 
disse Eloan Pinheiro, diretora do laboratório estatal Far-Manguinhos, da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro”.  
                                                                                           (Jornal do Brasil/2001) 



A produção do AZT, que foi uma das primeiras drogas antivirais utilizadas no 
combate à AIDS, faz parte desse cenário. 

 

A fórmula molecular do AZT é: 

 a) C10H17O3N5 

b) C9H15O2N5 
c) C11H18O3N5 
d) C10H15O4N4 
e) C10H13O4N5 

 
  

6) O gás liquefeito de petróleo, GLP, é uma mistura de propano, C3H8, e 

butano, C4H10, logo, esse gás é uma mistura de hidrocarbonetos. Indique suas 

fórmulas estruturais possíveis. 

 

7) O colesterol é um esteróide abundante no corpo humano e está presente em 

alimentos de origem animal. A maior parte do colesterol presente no corpo é 

sintetizada pelo próprio organismo. O alto nível de colesterol no sangue é 

prejudicial à saúde e tem sido associado a doenças cardiovasculares. Dado a 

estrutura do colesterol,  

 

 



 

o número de átomos de carbono e hidrogênio presentes na estrutura são, 

respectivamente,  

a) 27 e 46.  
b) 27 e 45.  
c) 26 e 45.  
d) 25 e 44. 
e) 25 e 43. 
 

8) (UEMA) Por volta de 1858 e 1861, os químicos Friedrich August Kekulé, 

Archebald Scott Couper e Alexander M. Butlerov lançaram três postulados que 

constituem as bases fundamentais da química orgânica. A partir dos estudos 

das propriedades dos compostos de carbono, pode-se diferenciar claramente 

essa classe de compostos dos demais considerados inorgânicos. Com base 

nas principais diferenças existentes entre química orgânica e química 

inorgânica, identifique a única propriedade que corresponde aos compostos 

orgânicos em condições normais. 

a) Ausência de isomeria. 
b) Ponto de fusão alto.  
c) Composição elementar básica de enxofre e silício.  
d) Excelente resistência ao calor.  
e) Baixa solubilidade em água. 
 

Gabarito: 

1) Letra A 

2) Alternativas corretas: 02, 03 e 04. 

3) Letra B. O benzeno é mais volátil que a água e, por isso, é necessário que 
esta seja fervida. 

4) Letra E 

5) Letra E 

6) CH3-CH2-CH3     e CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 

7) Letra A 

8) Letra E 


