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Exercícios de Reações Orgânicas 
 
1. Recentemente encontrou-se um verdadeiro “fatberg”, um iceberg de gordura com cerca de 15 
toneladas, nas tubulações de esgoto de uma região de Londres. Esse “fatberg”, resultado do 
descarte inadequado de gorduras e óleo usados em frituras, poderia ser reaproveitado na 
produção de  

a) Sabão, por hidrólise em meio salino.    
b) Biodiesel, por transesterificação em meio básico.    
c) Sabão, por transesterificação em meio salino.    
d) Biodiesel, por hidrólise em meio básico.    

  
  
2. Os aminoácidos são substâncias de caráter anfótero devido à presença de grupos –NH2 e –
COOH. Quando dois aminoácidos reagem entre si, ocorre a formação de um dipeptídeo com 
eliminação de água. Desse modo, o grupo funcional presente na ligação peptídica é  

a) Um fenol.    
b) Uma amida.    
c) Um éster.    
d) Uma amina.    
e) Um ácido carboxílico.    

   
 
3. Os flavorizantes são ésteres artificiais, substâncias que dão, a alguns alimentos, o “flavor” 
(sabor mais aroma) característico, como é o caso dos aromas das frutas. O butanoato de etila é o 
éster que confere o cheiro característico do abacaxi e é obtido pela reação de esterificação do 
ácido butílico com o etanol em presença de um ácido mineral forte como catalisador, que pode ser 
o ácido sulfúrico ou o ácido fosfórico. A reação de obtenção do éster é  

a) de simples troca.    
b) de dupla troca.    
c) de decomposição.    
d) de precipitação.    

    
   
4. Outro método usado na conservação dos alimentos é a substituição de compostos poli-
insaturados (óleos), que apresentam várias ligações duplas, por compostos em que predominam 
as ligações simples (gorduras), pois os óleos são muito mais propensos à oxidação do que as 
gorduras; portanto a indústria os substitui por gorduras, dando preferência à gordura trans, devido 
ao menor custo de produção, porém, embora ela faça o alimento durar mais, é mais prejudicial 
para a saúde. 
Esse tipo de gordura é produzido através da hidrogenação que transforma ligações duplas em 
ligações simples, pela adição de hidrogênio, conforme mostra a figura. 
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Nas duplas onde não há adição de hidrogênio, pode ocorrer a formação da gordura trans. Devido 
ao maior controle dos órgãos de saúde e à conscientização do consumidor sobre esta gordura, a 
indústria vem substituindo-a por outro tipo de gordura ou reduzindo o percentual de gordura nos 
alimentos. 
 
Analisando o texto e observando o que ocorre na hidrogenação, é correto afirmar que  

a) O óleo pode ser transformado em gordura, através da hidrogenação.    
b) Os compostos que apresentam ligações simples são mais propensos à oxidação.    
c) O consumidor prefere alimentos com gordura trans, pois não são prejudiciais à saúde.    
d) Os alimentos que apresentam compostos poli-insaturados têm maior prazo de validade.    
e) Os alimentos que apresentam compostos poli-insaturados são mais prejudiciais à saúde.    

   
 
5. Os compostos orgânicos denominados ésteres possuem fórmula geral R'COOR,  onde R'  pode 

ser um átomo de hidrogênio ou um grupo arila ou alquila e R  pode ser um grupo alquila ou arila. 
Podem ser utilizados na produção de perfumes e, como agentes flavorizantes, principalmente na 
indústria de bebidas. Vários ésteres possuem aromas e/ou sabores agradáveis, por isso são 
usados como flavorizantes na forma pura ou em misturas. Os produtos informam no rótulo a 
existência de flavorizantes na sua composição.  
 

Nome do éster  Fórmula  Aromalsabor  

butanoato de etila  3 7 2 5C H COO C H   abacaxi 

formiato de isobutila  4 9H COO C H   framboesa 

acetato de benzila  3 2 6 5CH COO CH C H    gardênia 

acetato de isobutila  3 4 9CH COO C H   morango 

 
A hidrólise ácida desses ésteres produzirá os seguintes ácidos carboxílicos:  

a) Ácido acético, ácido isobutírico e ácido benzoico.    
b) Ácido butírico, ácido fórmico, ácido acético.    
c) Ácido acético, ácido fórmico e ácido benzoico.    
d) Ácido butírico, ácido isobutírico e ácido acético.    
e) Ácido butírico, ácido acético e ácido benzoico.    

   
 
6. Os alcenos, também conhecidos como alquenos ou olefinas, são hidrocarbonetos insaturados 
por apresentarem pelo menos uma ligação dupla na molécula. Os alcenos mais simples, que 
apresentam apenas uma ligação dupla, formam uma série homóloga, com fórmula geral n 2nC H .

Eles reagem com o ozônio 3(O ),  formando ozonetos (ou ozonídeos), que por hidrólise produzem 

aldeídos ou cetonas.  
 
Considerando essas informações, pode-se afirmar que no caso da ozonólise do  

a) 2-metil-2-buteno, os produtos serão o etanal e a propanona.    
b) 2-metil-2-buteno, o produto formado será apenas o etanal.    
c) 2,3-dimetiI-2-buteno, o produto formado será apenas o propanal.    
d) 2-metil-2-buteno, o produto formado será apenas a butanona.    
e) 2-buteno, os produtos formados serão a propanona e o metanal.    
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7. As lavouras brasileiras são sinônimo de alimentos que vão parar nas mesas das famílias 
brasileiras e do exterior. Cada vez mais, no entanto, com o avanço da tecnologia química, a 
produção agropecuária tem sido vista também como fonte de biomassa que pode substituir o 
petróleo como matéria-prima para diversos produtos, tais como etanol, biogás, biodiesel, 
bioquerosene, substâncias aromáticas, biopesticidas, polímeros e adesivos. 
 

Por exemplo, a hidrólise ácida da celulose de plantas e materiais residuais resulta na produção de 
hidroximetilfurfural e furfural. Esses produtos são utilizados na geração de outros insumos, 
também de alto valor agregado, usados na indústria química. 
O esquema de reações mostra a transformação da celulose no álcool furílico e a conversão deste 
em outros derivados. 
 

 
 

Observando o esquema de reações, é correto afirmar que a transformação de 1 em 2 e a de 2 em 
3 envolvem, respectivamente, reações de: 

a) Hidrólise e oxidação.    
b) Redução e oxidação.     
c) Oxidação e oxidação.    
d) Redução e hidrólise.    
e) Redução e redução.    

  
 
8. Na nitração de benzeno com diferentes substituintes X, podem ser formados os produtos 1, 2 e 
3, segundo a reação abaixo:  

 
Considere as seguintes afirmações a respeito dessa reação:  
I. Trata-se de uma reação de substituição.  
II. Quando X = Cl, 1 e 3 são os produtos principais.  
III. Quando X = NO2, 2 é o produto principal.  
IV. Quando X = CH3, 1 e 3 são os produtos principais.  
V. Nas mesmas condições, a reação é mais rápida quando X = CH3 do que quando X = Cl. 
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Identifique a alternativa correta:  

a) Somente I está correta.  
b) Somente III e IV estão corretas.  
c) Somente I, III e IV estão corretas. 
d) Somente I, II, III e IV estão corretas.  
e) Todas estão corretas.  

 


