


 

A soma das alternativas corretas é igual a: 

A) 27 

B) 20 

C) 31 

D) 26 

E) 17 

 

4) Relacione as nomenclaturas corretas para os seguintes alcadienos: 

 

I) H2C = C = CH2 

II) H2C = CH − CH = CH − CH3 

III) H2C = CH − CH = CH2 

 

(   ) penta-1,3-dieno 

(   ) buta-1,3-dieno 

(   ) propadieno 

A opção que relaciona corretamente as nomenclaturas é: 

A) I, II e III 

B) II, III e I 

C) III, II e I 

D) II, I, III 

E) I, III e II 

 

5) Marque a alternativa que fornece a classificação correta dos alcadienos quanto à cadeia 

carbônica. 

A) cadeia carbônica acíclica (aberta), insaturada por uma ligação dupla. 

B) cadeia carbônica cíclica (alifática), insaturada, contendo duas ligações duplas. 

C) cadeia carbônica acíclica (alifática), saturada, contendo duas ligações duplas. 

D) cadeia carbônica acíclica (alifática), insaturada, contendo duas ligações duplas. 

E) cadeia carbônica cíclica (fechada), insaturada, contendo uma ligação tripla. 

 

6) Conhecendo a fórmula molecular de um único alcadieno, podemos determinar sua fórmula geral. 

Sabendo que o buta-1,2- dieno possui a molécula descrita pela fórmula C4H6, escreva a fórmula 

geral dos alcadienos: 



 

 

 

 

 

7) A destilação de hulha (carvão minera com teor de carbono entre 60% e 80%) produz uma série de 

compostos, um desses compostos é um hidrocarboneto de massa molecular igual a 70u. 

Considerando-se que as massas atômicas do carbono e hidrogênio são, respectivamente, 12 e 1u, 

concluímos que esse hidrocarboneto tem fórmula molecular: 

A) C6H10 

B) C4H8 

C) C5H10 

D) C6H12 

E) C3H8 

 

8) Em grandes depósitos de lixo, vários gases são queimados continuamente. A molécula do 

principal gás que sofre essa queima é formada por um átomo de carbono e átomos de hidrogênio. O 

peso molecular desse gás, em unidades de massa atômica, é igual a: 

 

 

 

 

 

9) A respeito do metano, são feitas as seguintes afirmações: 

I) O metano é o primeiro membro da série dos alcanos e apresenta-se como um gás incolor e 

inodoro. 

II) O metano pode formar-se pela fermentação de material orgânico em depósitos de lixo e em 

esgotos sanitários, podendo também ser encontrado no gás natural (de 70 a 90%). 

III) Uma das aplicações do metano, e que se tem difundido em nosso país, é como combustível para 

veículos automotivos, devido ao seu baixo custo. 

IV) O metano é um composto orgânico de fórmula molecular C2H2. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

A) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras 



B) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 

C) Somente a afirmativa I é verdadeira. 

D) Somente a afirmativa a II é verdadeira 

E) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeira 

 

10) Um dos parâmetros utilizados para avaliar a qualidade da gasolina é o índice de octano. Esse 

índice é estabelecido com base em uma escala arbitrária em que ao composto (I) é atribuído o valor 

0 (zero) e ao composto (II) o valor 100 (cem). 

 

 

 

Indique os nomes sistemáticos dos compostos (I) e (II). 

 

 

 

 

 


