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RESOLUÇÕES - EXERCITANDO EM CASA

07. A
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NH2
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AULA 11
01. D

2-fenil-etanamina
08. B
Teremos as funções cetona e éster nas estruturas
dos dois biopesticidas apresentados:

02. E
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03. E
A quitosana é insolúvel em água porque sua
cadeia é muito grande, predominantemente
apolar, e apresenta caráter básico (base de Lewis)
por causa do par de elétrons não ligante do
nitrogênio, facilitando a reatividade com o ácido
clorídrico. A sua parte hidrofílica (polar) não pode
interagir com as gorduras que são apolares.
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5

H2C

4

CH

CH2

3

C

04. D

H

fenol

HO

N

C

B)

Cl

Haleto orgânico

O
S

HN

O
NH2

10. D

05. A
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C)

Incorreta. O grupo funcional das aminas não é
responsável pela atuação da icaridina como
repelente, pois não está presente na estrutura.
Incorreta. O tipo de orbital híbrido utilizado pelos
átomos de carbono constituintes do hexágono é
sp3.
Incorreta. A percentagem de oxigênio, em massa,
presente na icaridina é de, aproximadamente,
21,0%.

O
OH
Ácido carboxílico

06. A
Putrescina
Cadaverina

butan-1,4-diamina
C5H14N2

M = 229 g mol−1
MO= 3 × 16 g mol−1
3 × 16 g mol−1
= 0, 2096 ≈ 21 %
229 g mol−1

1

D)

Correta.

E)

Incorreta. O grupo derivado de hidrocarbonetos e
ligado diretamente ao oxigênio é representado por
−CH(CH3 )CH2CH3 .

03. C

04. A
Funções orgânicas presentes no ELQ − 300:

05. A
A molécula do taxol possui as diferentes funções:
AULA 12
01. C

02. B
A) Incorreta. A fórmula molecular da capsaicina é
C18H27NO3 .
B) Correta.

C)

D)

E)

Incorreta. A fórmula mínima ou empírica é a
fórmula em que os elementos estão na menor
proporção possível, nesse caso a fórmula mínima
é a mesma que a molecular: C18H27NO3 .
Incorreta. O composto apresenta isomeria cistrans, pois apresenta carbonos ligados por uma
dupla ligação e ligantes diferentes presos a cada
um desses carbonos da dupla ligação.
Incorreta. A isomeria sp só ocorre quando o
carbono apresenta uma ligação simples e uma
tripla ou duas duplas.

06. D
A molécula do metilfenidato possui ligações π em
ressonância:

Possui as funções orgânicas amina e éster.
Apresenta três átomos de carbono terciários.
É um hidrocarboneto aromático.
Apresenta sete átomos de carbono hibridizados
na forma sp2.

2

07. D
Teremos:

09. D
Nitrila (o) (cianeto de alquila)
Clorobenzilideno malononitrilo

10. B
I.
Incorreta.

08. C
Análise das afirmativas:
I.
Incorreta. Apresenta 7 carbonos sp2 e 4 carbonos
sp3
II.

III.
IV.
II.

Correta. Possui a função amida em sua estrutura.

Correta. Base de Lewis são compostos que doam
par de elétron, assim o átomo de nitrogênio
possui par de elétrons disponível para uma
possível ligação, pois possui 5 elétrons na camada
de valência e apenas 3 estão envolvidas nas
ligações.
Correta. Os átomos de carbono que estão
presentes em ambos os anéis possuem ligação
dupla, possuem assim hibridação sp2.
Incorreta. A fórmula molecular correta da cafeína
será: C8H10N4 O2 .

AULA 13
01. C
CH3CH2CH2COOH apresenta o grupo carboxila
(COOH).
O composto químico identificado, no texto, é
classificado como ácido carboxílico.
02. A
III.
IV.

Correta. Sua fórmula molecular é C11H12O5N2C 2 .
Incorreta. Apresenta função mista: álcool,
nitrocomposto e amida.

03.
I.
II.
III.
IV.
V.

Incorreta. Possui a função nitrocomposto em sua
estrutura.

C
ácido benzoico
benzaldeído.
hidroxibenzeno.
benzoato de metila.

04. E
O composto V é o cloreto de benzoíla.
3

05. B
H2NCH2CH2NH2
1
2
Etan-1,2-diamina

08. D

06. C
Teremos:

09. B
A nicotina é uma amina cíclica, de caráter básico
em relação ao conceito de Lewis, que apresenta
anéis heterocíclicos contento nitrogênio e de
fórmula molecular C10H14N2 .

07. B
Análise das afirmações:
I.
Correta. Possui em sua estrutura ácido e base,
segundo a teoria de Bronsted-Lowry.
Ácido de Brönsted-Lowry: espécie doadora de
próton (H+).
Base de Brönsted-Lowry: espécie receptora de
próton (H+).

10. E
A) Incorreta. Ocorre a mudança dos anéis de glicose
na reação.
B) Incorreta. Os monossacarídeos, formados nos
produtos, são altamente solúveis em meio
aquoso, pois apresentam ligações de hidrogênio
com a água.
C) Incorreta. O valor baixo de Ka indica ser o ácido
cianídrico um ácido fraco.
D) Incorreta.
C20H27NO11 → HCN
457 g
xg

27 g
0,06 g

x = 1,01g

E)

II.

Incorreta. Apresenta os grupos funcionais imina,
amina terciária e ácido carboxílico.

III.

Correta. Possui dois carbonos que apresentam
geometria trigonal plana (sp2).

Correta.
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AULA 14
01. B
O gás natural é o combustível fóssil que menos
provoca poluição, pois ele tem uma combustão
completa e por isso não libera CO e carbono
grafite, além de não apresentar enxofre (chuva
ácida) na sua composição, daí a importância da
utilização mesmo que em pequena escala desse
combustível. Por outro lado, o carvão mineral é o
combustível fóssil que mais polui, pois sua
combustão é incompleta, liberando muito CO e
carbono grafite, além de apresentar muito
enxofre.
02. C

eficiente, por quilo, do que os derivados de
petróleo. Para o Brasil, a continuação do petróleo
seria bom, economicamente, pois agora temos
grandes reservas, mas a utilização do hidrogênio
também seria favorável, pois a principal fonte de
hidrogênio é a água e o Brasil tem grandes
reservas
de
água.
Lembrando
que
ambientalmente o hidrogênio é bem mais
vantajoso que o petróleo.
06. A
Como o cidadão é solteiro e não tem filhos, o
porta-malas não é fundamental para ele. A sua
consciência ambiental favorece a escolha do GNV
porque é um combustível menos poluente.
07. D
O processo de fotossíntese é aquele no qual os
seres autotróficos produzem energia química a
partir de energia luminosa.
6H2O + 6CO2 → 6O2 + C6H12O6
Como mostrado na reação, o gás carbônico
funciona como fonte de carbono inorgânico para
os organismos fotossintetizantes.

O principal combustível usado na China é o carvão
mineral que sofre queima incompleta, liberando
grandes quantidades de carbono grafite que é o
poluente citado no texto.
03. E
I.
Verdadeira. A queima de combustíveis fósseis
libera enxofre (S) na sua queima que forma óxidos
na atmosfera e ao chover a água reage com os
óxidos formando o ácido sulfúrico, um dos
componentes da chuva ácida.
II.

Verdadeira.
S + O2 → SO2

SO2 + 1 O2 → SO3
2
SO3 + H2O → H2 SO4
III.

Verdadeira.
CO2 + H2O → H2CO3


ác. carbônico

04. B
A América do Norte tem países fortemente
desenvolvidos e industrializados, as poucas
reservas exigem que os países dessa região,
especialmente os EUA, sejam fortes importadores
desse combustível.
05. A
O hidrogênio tem potencial para substituir o
petróleo, só que para isso ocorrer é necessário o
investimento em infraestrutura para a produção e
distribuição do hidrogênio. O hidrogênio é mais

08. D
Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do
efeito estufa e das “ilhas de calor” (ocorrendo
elevação da temperatura), espera-se que o
consumo de energia elétrica aumente devido à
necessidade de maior refrigeração de indústrias e
residências.
09. D
A utilização de combustíveis fósseis interfere no
ciclo do carbono, pois provoca aumento na
quantidade de carbono presente na atmosfera.
10. D
A fonte de menor impacto ambiental seria aquela
de carboidratos, uma vez que o carbono
resultante pode ser fixado pelos vegetais na
próxima safra.
AULA 15
01. D
A reação de transesterificação é um triéster
reagindo com o etanol, formando um triálcool
(propan-1,2,3-triol) e uma mistura de ésteres que
é o biodiesel.

Mistura de
ésteres
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02. A
O lixo radioativo apresenta substâncias que
liberam radiação e essa radiação é prejudicial
para os seres humanos podendo provocar câncer.
Se os peixes fossem contaminados, esse material
radioativo chegaria aos seres humanos pela
cadeia alimentar.
03. C
As principais vantagens ambientais do etanol em
relação aos combustíveis derivados do petróleo
são:
I.
provoca menos efeito estufa porque o CO2
liberado na queima é reabsorvido pelo
processo de fotossíntese dos vegetais
envolvidos na produção.
II. não provoca chuva ácida porque não
apresenta enxofre nem nitrogênio em sua
composição.
04. D
Os carros elétricos minimizam o problema do
aquecimento
global
quando
utilizam,
no
carregamento da bateria, uma fonte de energia
que não libera gases de efeito estufa, como é o
caso das hidrelétricas. Entretanto, eles não
diminuem o problema do efeito estufa, se suas
baterias são carregadas com uma energia suja
como
nas
termelétricas
que
queimam
combustíveis fósseis.

07. B
Análise das alternativas:
A) Incorreta. A queima do hidrogênio produz água e
não acarreta aumento do teor de dióxido de
carbono atmosférico.
B)

Reações dos óxidos com água:
C) Incorreta. O metanol produzindo a partir de vários
processos é um álcool, e sua queima implica na
liberação do dióxido de carbono na atmosfera.
Comentário sobre o metanol
1º método de preparação:
Este álcool também é conhecido como álcool de
madeira, pois é preparado pela destilação seca da
madeira.

05. A
O Brasil utiliza a ultracentrifugação para
enriquecer urânio e, pelos acordos internacionais,
não tem objetivo de produzir armas nucleares e
principalmente energia elétrica, além de usar na
medicina e na agricultura.

2º método de preparação:
Através da redução (reação com hidrogênio) do
monóxido de carbono (CO).
A mistura de carvão coque com água produz
outra mistura conhecida como “gás d’água”.
Observe:

06. B
Quanto menor a presença de insaturações
(ligações duplas), maior a resistência à oxidação,
ou seja, quanto mais saturado for o composto,
mais ele resiste à oxidação.
Analisando a tabela:
Mirístico
(C14:0)
0 insaturação

Palmítico
(C16:0)
0 insaturação

Esteárico
(C18:0)
0 insaturação

Oleico
(C18:1)
1 insaturação

Linoleico
(C18:2)
2 insaturações

Linolênico
(C18:3)
3 insaturações

A partir dos ácidos graxos mirístico, palmítico e
esteárico, vem:
Teor médio do ácido graxo (% em massa)
MIRÍSTICO
(C14:0)

PALMÍTICO
(C16:0)

ESTEÁRICO
(C18:0)

TOTAL

Milho

0,1

11,7

1,9

13,7%

Palma

1,0

42,8

4,5

48,3%

Canola

0,2

3,5

0,9

4,6%

Algodão

0,7

20,1

2,6

23,4%

Amendoim

0,6

11,4

2,4

14,4%

Palma

48,3% (composto mais saturado)

Correta. A queima de carvão, mineral ou vegetal,
está associada a emissões de dióxido de carbono,
mas somente o carvão mineral pode conter altos
teores de enxofre e contribuir para a chuva ácida.
S(s) + O2(g) → SO2(g)
1
SO2(g) + O2(g) → SO3(g)
2

O gás d’água, em condições adequadas, forma
metanol. Veja:
400ºC/200atm
CO + 2H2 
→ CH3OH
catalisador
D)
E)

ZnO + Cr2O3
Incorreta. A queima do etanol produz dióxido de
carbono.
Incorreta. O gás natural (na verdade é uma
mistura gasosa), e
Também conhecido como gás do lixo (gás dos
pântanos etc.) é um gás poluente.

08. B
As principais aplicações da radioatividade na
medicina são: radioterapia, raios x, ressonância
magnética nuclear, iodo radioativo (131l) na tireoide
e tomografia de emissão positrônica.
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09. B
Com
o
aumento
da
produtividade
de
biocombustíveis, muitas áreas antes cultivadas
para alimentos estão sendo substituídas para
produzir biocombustíveis, podendo gerar uma
crise alimentícia mundial.

05. D
Teremos as seguintes fórmulas estruturais e suas
respectivas fórmulas moleculares:

10. A
Os biocombustíveis são matrizes energéticas de
menor carga de poluição, pois são fontes renováveis
de combustíveis e também pelo fato de o processo
de fotossíntese feito pelos vegetais reabsorver o
CO2 liberado na queima dos biocombustíveis. Os de
segunda geração podem propiciar a geração de
novos empregos, pois as matérias-primas são
baratas e abundantes.
AULA 16
01. A
Teremos:

O linalol e citronelal são isômeros, pois possuem a
mesma fórmula molecular (C10H18O).
06. E
A fórmula molecular do ácido butanoico é
C4H8 O2 .
02. D
A fórmula molecular do composto representado
na alternativa D é C4H10O, portanto não é uma
molécula isômera de C4H8O.
03. C
Esses compostos apresentam isomeria de função
ou funcional, pois apresentam a mesma fórmula
molecular, porém as funções orgânicas são
diferentes, o primeiro é um nitrocomposto e o
segundo é um aminoácido.

Os isômeros do ácido butanoico possuem a
mesma fórmula molecular, ou seja, C4H8O2 e são
eles: acetato de etila, ácido metilpropanoico e
propanoato de metila.

04. B
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07. B
O 1,4-dimetoxi-benzeno (para dimetoxi-benzeno)
possui os isômeros 1,3-dimetoxi-benzeno (meta
dimetoxi-benzeno) e o 1,2-dimetoxi-benzeno (orto
dimetoxi-benzeno),
portanto
2
isômeros
constitucionais, somando com o próprio composto 3
isômeros.

AULA 17
01. A
I.
Correta. É um álcool insaturado, pois apresenta
dupla ligação na cadeia.
II. Incorreta. Não apresenta isomeria cis-trans, pois
um dos carbonos da dupla ligação está ligado a
dois ligantes iguais (radicais metil).
III. Incorreta. Apresenta 20 hidrogênios.

08. C
Cinco isômeros:
IV.

09. D
O isômero do hexanal é a hexanona-2 presente na
alternativa D.

Incorreta. Apresenta 2 ramificações.

02. B
A) Incorreta. As gorduras trans contêm ácidos
graxos insaturados na sua configuração.

B)

Correta. O produto da hidrogenação será:

10. C
I.
(metil-ciclobutano) e V. (pent-2-eno) são isômeros
de cadeia.

Observe que ocorreu a entrada de 1 mol de H2 e a
quebra da ligação pi.
C)

Incorreta. O colesterol é um álcool policíclico.

D)

Incorreta. Ácido graxo é um ácido carboxílico,
pois contém a carboxila (−COOH) de cadeia longa.
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03. C
A presença de uma dupla ligação num átomo de
carbono faz com que ele fique com duas valências
livres, formando um ângulo de 120° (o carbono
sofre uma hibridização do tipo sp2).
A ligação pi ( π ), que é responsável pela dupla
ligação, impede a rotação dos átomos de carbono
em volta de um eixo de referência.
Quando os ligantes de maior massa estiverem em
semiespaços opostos, teremos o isômero
geométrico na forma TRANS (que significa do
lado de lá, ou seja, opostos).
A fórmula do composto ao qual a denominação
trans faz referência é:

04. E
A molécula de ácido nalidíxico a seguir apresenta
os grupos funcionais, ácido carboxílico, amina,
imina e cetona.

A molécula de ácido nalidíxico apresenta fórmula
molecular C12H12N2O3 .

05. A
Teremos:

06. C
I.
Incorreta. Apenas o anetol possui isomeria
geométrica, ou seja, os carbonos da dupla ligação
ilustrado, possui 2 ligantes diferentes.

II.

Correta.

III.

Correta.
C10H12O2 (eugenol)

C10H12O (anetol)
IV.

A molécula de ácido nalidíxico apresenta nove
carbonos híbridos sp2

A molécula de ácido nalidíxico não apresenta
isômeros geométricos cis/trans.
A molécula de ácido nalidíxico apresenta seis
carbonos primários, sendo três tetraédricos e três
trigonais planos.

Incorreta. A hidroxila presente na estrutura do
eugenol forma ligações de hidrogênio, fazendo
com que seu P.E. seja maior que o anetol.

07. B
A) Incorreta. A fórmula molecular da capsaicina é
C18H27NO3 .
B) Correta.

C)

Incorreta. A fórmula mínima ou empírica é a
fórmula em que os elementos estão na menor
proporção possível, nesse caso a fórmula mínima
é a mesma que a molecular: C18H27NO3 .
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D)

E)

Incorreta. O composto apresenta isomeria cistrans, pois apresenta carbonos ligados por uma
dupla ligação e ligantes diferentes presos a cada
um desses carbonos da dupla ligação.
Incorreta. A isomeria sp só ocorre quando o
carbono apresenta uma ligação simples e uma
tripla ou duas duplas.

08. D
Análise das afirmações:
I.
Incorreta. A molécula pertence à função álcool
(presença do grupo OH ligado a carbono
saturado).
II. Correta. Apresenta ligações duplas trans e cis.

III.

Correta. Apresenta 4 carbonos com geometria
linear.

II.
III.

Verdadeira. Oxidação de alcoóis secundários
produz cetonas.
Verdadeira. A dupla ligação não apresenta
rotação livre. Dessa forma, o enantiômero deverá
também apresentar a configuração Z.

AULA 18
01. C
O composto orgânico que apresenta isomeria
óptica possui carbono quiral ou assimétrico
(átomo de carbono ligado a quatro ligantes
diferentes entre si):

02. D
A) Incorreta. Pode ser encontrada em outros
alimentos ricos em proteínas como ovos, por
exemplo.
B) Incorreta. Uma mistura racêmica é formada por
quantidades iguais de dois enantiômeros: um
dextrógiro e um levógiro, sendo, portanto, inativa.
C) Incorreta. O composto apresenta apenas um
carbono quiral, portanto, apresenta 2 isômeros
opticamente ativo: um levógiro e um dextrógiro.

09. C
Teremos:

10. D
De maneira bastante simplificada os termos Z e E
equivalem, respectivamente, aos termos “cis” e
“trans”,
usados
para
definir
isômeros
geométricos.
Anotação Z vem do alemão zusammen, que
significa: juntos. A notação E também do alemão
entgegen, que significa: opostos.
I.

Falsa.

D)

Correta.

E)

Incorreta. O caráter ácido é dado pelo presença
do ácido carboxílico, a função amina apresenta
caráter básico.

03. B
A) Incorreta. As moléculas A, B e C não apresentam
carbono com tripla ligação ou com duas duplas
consecutivas, configurando a hibridização sp.
B) Correta. O isômero cis libera maior calor ao ser
queimado, pois apresenta maior energia interna
em suas ligações químicas, devido ao fato de
apresentar dois grupos maiores se acomodando
10

C)
D)
E)

no mesmo espaço, aumentando as tensões e
consequentemente a instabilidade da molécula.
Incorreta. As moléculas A e C são isômeros
geométricos.
Incorreta. As moléculas A e B são a mesma
molécula.
Incorreta. As moléculas B e C não são
enantiômeros, portanto, B não é a imagem
especular de C.

C)
D)

04. E
A geosmina apresenta três carbonos assimétricos
ou quirais:

E)
Para o cálculo do número de estereoisômeros,
pode-se utilizar a relação matemática 2n n:
número de carbonos assimétricos.
Número de estereoisômeros opticamente ativos:
2n
n=3

Incorreta. A molécula não apresenta carbono
quiral, portanto, não apresenta quiralidade.
Incorreta.

A molécula do ácido tartárico apresenta 2
carbonos quirais, porém, idênticos entre si, assim
o ângulo de desvio do plano da luz polarizada será
o mesmo, porém, um desviará para a direita e
outro para a esquerda e com isso, um irá anular o
outro, e a molécula será opticamente inativa,
chamado de composto meso e a molécula não irá
apresentar quiralidade.
Incorreta. A molécula não apresenta carbono
quiral, portanto, não apresenta quiralidade.

07. B
A substância apresenta as funções orgânicas
álcool e cetona e pode se apresentar até como 64
isômeros opticamente ativos:

Número de estereoisômeros opticamente ativos:
23 = 8
05. C
Apresenta isomeria óptica, pois apresenta um
carbono quiral:
Seis carbonos assimétricos (*):

E isomeria de função formando a função cetona,
ambos com a fórmula molecular: C3H6O.

n
6
2=
2=
64 isômeros opticamente ativos.

06. A
A) Correta. A molécula apresenta quiralidade pois
possui um carbono quiral.

B)

08. E
I.
Falso. O DEET apresenta apenas dois átomos de
carbono terciários.

Carbono quiral é aquele que apresenta quatro
ligantes diferentes.
Incorreta. A molécula não apresenta carbono
quiral, portanto, não apresenta quiralidade.
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II.
III.

IV.

Falsa. A fórmula molecular da icaridina é
C12H23NO3.
Verdadeira. A molécula de icaridina apresenta
enantiômeros, pois apresenta 2 carbonos quirais.

10. A
I.
Falsa. Não existe carbono com hibridização sp
nessa molécula, ou seja, carbono que apresente
tripla ligação ou com duas duplas no mesmo
carbono.
II. Verdadeira. A epinefrina apresenta em sua
fórmula estrutural: C9H13NO3.
III. Verdadeira.

Verdadeira.

IV.

09. B
I.
Incorreta. A função que apresenta nitrogênio no
composto é a função nitro (nitrogênio ligado a
oxigênio).
II.

Falsa. O composto apresenta as funções: fenol
(hidroxila ligada ao anel aromático), álcool
(hidroxila ligado a um carbono saturado) e amina
secundária.

AULA 19
01. B
I.
A fórmula molecular do farneseno é C15H24.
CH3

Correta.
H3C

II.
III.

III.
IV.

Incorreta. As funções oxigenadas presentes são:
éster e éter, além da função nitro.
Correta.

C

CH3

CH

CH2

CH2

C

CH3

CH2
CH

CH

C

CH

CH2

C15H24
O farneseno é um hidrocarboneto acíclico (cadeia
aberta) insaturado (apresenta ligações duplas).
O farneseno apresenta sete carbonos secundários
(ligados a outros dois átomos de carbono).

02. E
Teremos:

O
C

CH

C

HC

C

CH

CH

C

CH

C

N

N

CH

C11H6N2O

V.

Correta.

03. C
Teremos:
Fórmula molecular C16H10N2O2.

H
C
HC

H
C
C
H

C
C

O

H

C

N
C

C

C

N
H

C

O

H
C

C
H

CH
CH
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04. A
A fórmula molecular da substância
apresenta sabor de canela possui:
9 átomos de carbono
8 átomos de hidrogênio
1 átomo de oxigênio
Fórmula molecular:
O

HC
HC

CH

CH

C

CH

CH

C

I,

que

II.

Correta.
A fórmula molecular do temazepam é C16H13ClN2O2.

III.

Correta.
Segundo a teoria ácido-base de Brönsted-Lowry, a
molécula de oxazepam, assim como a de
temazepam, pode atuar como base, pois
apresentam um par de elétrons livres nos átomos
de nitrogênio.

IV.

Correta.
Analisando a fórmula molecular de ambas as
moléculas, o temazepam C16H13ClN2O2 possui um
átomo de carbono e dois átomos de hidrogênio a
mais que o oxazepam C15H11ClN2O2.

H

CH

05. E
Os isólogos diferem suas fórmulas moleculares de
grupos H2.
06. D
Oxirano → C2H4O
Oxietano → C3H5O
Tetraidrofurano → C4H8O
1,4-dioxano → C4H8O2
Oxaciclohexano → C5H10O
07. A
Fórmula molecular: C12H4Cl4O2
Fórmula empírica: C6H2C2O
Todos os carbonos
hibridação sp2.

da

dioxina

apresentam

08. B
O composto tem 24 átomos de carbono.
(CnH2n + 2).
A fórmula do alcano é C24H50
IDH = 10 lig ⋅ π + 7 ciclos
IDH = 17 ⋅ 2 = 34
Subtrai os hidrogênios da fórmula do alcano.
Fórmula do composto = C24H16O3
C23H14 O3


Homólogos

09. E
A DHT apresenta as funções álcool e cetona e
fórmula molecular:
C19H30O2:

AULA 20
01. A
Com a melhoria dos transportes públicos e a
utilização de combustíveis menos poluentes é
possível minimizar os problemas ambientais.
02. D
Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do
efeito estufa e das “ilhas de calor” (ocorrendo
elevação da temperatura), espera-se que o
consumo de energia elétrica aumente devido à
necessidade de maior refrigeração de indústrias e
residências.

10. D
Análise das afirmações:
I.
Correta.
O oxazepam e o temazepam são constituídos
pelos mesmos elementos químicos, ou seja,
carbono, hidrogênio, cloro, nitrogênio e oxigênio.

03. D
A utilização de combustíveis fósseis interfere no
ciclo do carbono, pois provoca aumento na
quantidade de carbono presente na atmosfera.
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04. C
A charge mostra que os aviões de esquadrilha da
fumaça não conseguem competir com a poluição
da cidade de São Paulo.
05. B
Teremos:

10. A
A estrutura fornecida apresenta a função fenol
com 3 grupos OH, temos um polifenol. Abrindo a
fórmula estrutural plana verificamos a seguinte
fórmula molecular: C14H12O3

06. B

07. D
A molécula de ibuprofeno apresenta fórmula
molecular C13H18O2, é um composto cíclico,
ramificado e insaturado, além de ser aromático.
Apresenta apenas um carbono assimétrico.

08. B
A alanina apresenta um carbono quiral ou
assimétrico (*), logo possui dois esteroisômeros
opticamente ativos (dextrogiro e levogiro).

09. A
Ácidos carboxílicos são isômeros funcionais de
ésteres:
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