
                                                                                                                                
 

 

 

AULA : 07 Retomada de Conteúdo:  Funções Oxigenadas (álcool, fenol, enol e ácidos 

carboxílicos)  

AULA : 08 Retomada de Conteúdo: Introdução à Química Orgânica 

  
Química 
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3ª 
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Prezados Estudantes, 

Esta semana tivemos a oportunidade de estudarmos na Aula Paraná.  Para ajudá-los em seus estudos, você está 

recebendo o resumo dos conteúdos trabalhados durante essas aulas.  

Relembrando que tivemos 02 aulas semanais e aprendemos sobre: 

 

Resumo da Semana 
Olá estudantes, na aula 07 estudaremos sobre: Funções Oxigenadas (álcool, fenol, enol e ácidos carboxílicos). 

Vamos lá? 
1. Álcool: Apresenta hidroxila (-OH) ligada a carbono saturado.  
Nomenclatura: nº de C + tipo de ligação + ol 
Fórmula Geral: 

    
 
2. Fenol: Apresenta a hidroxila (-OH) ligada direta a um núcleo ou anel aromático.  
Nomenclatura: hidróxi + nome do aromático 
Fórmula geral: Ar – OH; onde Ar representa o anel ou núcleo aromático. O fenol mais simples e comum é o hidróxi-
benzeno ou fenol: 

                                                                        
 
3. Enol: são aqueles que apresentam um ou mais radicais hidroxilas (‒OH) ligados à átomos de carbono insaturado. 
Nomenclatura: nº de carbono + tipo de ligação + ol. O difere um enol de um álcool, estruturalmente, é que, no 
enol, o grupo hidroxila está ligada a um carbono com dupla ligação. Em álcool, o grupo hidroxila está ligado a um 
carbono com ligação simples. 
Fórmula Geral:  

                                                  onde R1, R2 e R3 são radicais orgânicos 
 
4. Ácidos Carboxílicos: Apresenta carboxila na extremidade da cadeia. 
Nomenclatura: nº de carbono + tipo de ligação + óico 
Fórmula Geral: 
 



                                                                                                                                
 
 

                                       onde R é um radical orgânico 

LISTA DE EXERCÍCIOS 

01. Indique a alternativa que contém apenas álcoois secundários: 
a) butan-1-ol, propano-1-ol, 3-metil-pentan-3-ol. 
b) butan-2-ol, 2-metil-pentan-3-ol, propano-1-ol. 
c) propano-2-ol, ciclohexanol, metil-propan-2-ol. 
d) 3-metil-butan-2-ol, ciclopentanol, etanol. 
e) 3-metil-butan-2-ol, propan-2-ol, ciclobutanol. 
 
02. O pinheiro (Pinus elliottii) produz uma resina que, ao ser destilada, libera o óleo de terebintina, cujo componente 
mais importante é o alfa-pineno, que, na presença de ácido, produz o alfa-terpineol – principal componente do óleo 
de pinho, usado em perfumes e bactericidas domésticos.  

                                     
 
a) a fórmula molecular do alfa-terpineol é C11H22O. 
b) é um álcool terciário. 
c) apresenta cadeia cíclica e saturada. 
d) é um fenol. 
e) é um polifenol. 
 
03. O ácido pelargônico é encontrado em um vegetal do gênero Pelargonium. E seru nome provém da palavra 
grega pelargos, que significa “cegonha”, em uma associação com as cápsulas encontradas nesse vegetal, cuja 
forma se assemelha a uma cegonha. Esse ácido tem a seguinte fórmula:  
 
CH3 – (CH2)7 – COOH 
 
O nome oficial do ácido pelargônico pela IUPAC é: 
a) nonaônico.             b) nonanal.                        c) nonaílico                d) nonanoíco              e) nonanoático. 
 
04. A dopamina é um neurotransmissor no sistema nervoso central e sua deficiência é relacionada à doença de 
Parkinson. Considerando a fórmula estrutural deste composto, apresentada a seguir, indique qual a função 
oxigenada. 

                                               
a) ácido carboxílico.             b) cetona.                 c) fenol.                d) enol. 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                
 
 AULA 08 - Retomada de Conteúdo: Introdução à Química Orgânica 

1. Fórmula estrutural é a representação utilizada para demonstrar cada uma das ligações covalentes existentes 
entre os átomos de uma molécula. Pode ser representada por meio de linhas, fórmula estrutural plana ou 
condensadas conforme representada a seguir, respectivamente: 

                                                    
2. Fórmula Molecular é aquela que descreve o número de átomos numa molécula. 

 
 
3. Tipos de Ligações Covalentes  
 

                              
4. Classificação de Carbonos 
 

• Carbono Primário (A, E, G, H, K, L): Carbonos ligados diretamente a somente um carbono. 

• Carbono Secundário (B, D, I): Carbonos ligados diretamente a dois outros carbonos. 

• Carbono Terciário (F, J): Carbonos ligados diretamente a três carbonos. 

• Carbono Quaternário (C): Carbonos ligados a quatro carbonos. 
 

A representação da classificação do carbono e os respectivos códigos, estão representados na figura a seguir:  
 
 
 
 



                                                                                                                                
 
 

                                   
LISTA DE EXERCÍCIOS 

01. O corante denominado “índigo” foi utilizado no Egito antes do ano 2000 a.C. Na época, era produzido por 
fermentação. Atualmente, o índigo é produzido sinteticamente e toma a forma de um pigmento azul insolúvel, que 
se adere facilmente às fibras de tecido, como o algodão por exemplo. A fórmula estrutural plana do índigo pode ser 
representada por: 

                                                                      

Marque V (verdadeira) ou F (falsa) para as alternativas relacionadas à estrutura do índigo: 
(   ) sua fórmula molecular é C16H12O2N2. 
(   ) a estrutura do composto é heterocíclica. 
(   ) sua fórmula molecular é C16H10O2N2. 
(   ) na molécula do índigo existem carbonos primários, secundários e terciários. 
(   ) na molécula estão presentes carbonos secundários e terciários. 
 
02. O eugenol, um composto orgânico extraído do cravo-da-índia, pode ser representado pela fórmula estrutural: 

 
Com base nessa afirmação, pode-se concluir que a fórmula molecular do eugenol é: 
a) C10H11O                b) C10H11O3                       c) C10H11O2                          d) C10H12O                          e) C10H12O2 

 

03. O 2,2,5-trimetil-hept-3ino é um hidrocarboneto cujas moléculas têm cadeia carbônica: 
I. insaturada. 
II. ramificada. 
III. aromática. 
Dessas afirmações, são corretas somente: 
a) I.                     b) II.                    c) III.                    d) I e II. 
 
 

 
 


