
 

 

 

 

Olá Estudante! 

Esta semana estudaremos na Aula Paraná de Química o conteúdo sobre Cadeias Carbônicas. Para ajudá-los 

em seus estudos você está recebendo o resumo dos conteúdos. Relembrando que teremos duas aulas e vamos 

tratar sobre: 

 

  

 
Aula 09 – Resolução de Exercícios – Cadeias Carbônicas 

 
Para essa aula, retome os conceitos e estudos das aulas 01 e 02, pois precisa do conhecimento teórico 

para aprimorar seus estudos. Resumidamente, temos: 
 

   
Aula 10 – Retomada de Conteúdo: Nomenclatura de Hidrocarbonetos 

 
Vamos relembrar o conteúdo estudado na aula 03? Na aula de hoje vamos utilizá-los. Na sequência, 

você tem os conteúdos apresentados na aula 03 esquematicamente. 
Não se esqueça, HIDROCARBONETOS são compostos orgânicos formados por carbono e hidrogênio. 

São obtidos principalmente do Petróleo, estão presentes em nossa rotina diária, tais como, o gás natural 
(GNV), a parafina, a vaselina, a gasolina, óleo diesel, vários polímeros,  como os plásticos e as borrachas, gás 
de cozinha e outros. Os hidrocarbonetos, correspondem a 48% da matriz energética do Brasil.  
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A nomenclatura de um hidrocarboneto segue a seguinte ordem: 
 

Nº de carbonos na molécula (prefixo) + tipo de ligação (infixo) + terminologia do grupo funcional (sufixo) 
Conforme podemos observar no quadro 1 a seguir. 

Observação: no quadro 1, o “C” corresponde ao elemento químico Carbono. 
 

 
Quadro 1 – Nomenclatura de Hidrocarbonetos 

 
Subdivisão dos Hidrocarbonetos 

• Alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos: hidrocarbonetos de cadeia aberta 

• Aromáticos e Alicíclicos: hidrocarbonetos de cadeia fechada  
 

Radicais Orgânicos 
 Os radicais orgânicos são aglomerações de átomos com elétrons livres. São muito instáveis, ou seja, 
possuem vida curta, pois os elétrons agrupam-se em pares e, visto que eles possuem elétrons livres ou 
elétrons desemparelhados, ficam com valências livres e reagem rapidamente com qualquer molécula que 
esteja na proximidade. Os principais radicais orgânicos são: 
 

                                           
 Os elétrons livres são denominados de valência livre (ligação livre). As ligações ocorrem por meio da 
valência livre. 
 
 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS – AULA 09 

01. Dada a fórmula estrutural do 5- metil-hex-2-en-4-ol, podemos afirmar que ela pode ser classificada em: 

                                          
a) Aberta, ramificada, saturada e homogênea 
b) Alicíclica, ramificada, insaturada e heterogênea 
c) Acíclica, ramificada, insaturada e homogênea 
d) Alifática, normal, saturada e heterogênea 
e) acíclica, normal, saturada e homogênea 
 
02. A umbeliferona é obtida da destilação de resinas vegetais (umbelliferae) e é usada em cremes e loções 
para bronzear. 

                                                      

a) cíclica, alicíclica, normal insaturada.  
b) cíclica, aromática, mononuclear.  
c) cíclica, aromática polinuclear de núcleos condensados.  
d) cíclica, alicíclica, ramificada, insaturada.  
e) acíclica, aromática, polinuclear da núcleos isolados 

LISTA DE EXERCÍCIOS – AULA 10 

01. O isooctano e outras moléculas de hidrocarbonetos ramificados são mais desejáveis, nas gasolinas 
comerciais, do que moléculas de cadeia linear uma vez que estas sofrem ignição de forma explosiva, 
causando até perda de potência.  
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Assinale a opção que apresenta a nomenclatura correta do isooctano.  
 
 
 
a) 2,2,3 - trimetilpentano  
b) 2,2,4 - trimetilpentano  
c) 2,2,4 - trimetilbutano  
d) 2,2,3 - dimetilpentano  
e) 2,2,4 – trimetilhexano 
 
02. 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). 

 
        Composto   I                         Composto II     
                      
Os nomes sistemáticos dos compostos (I) e (II) são, respectivamente: 
a)  1-metil-4-etilbutano e 1,1,3,3-tetrametilbutano. 
b)  heptano e 2,2,4-trimetilpentano. 
c)  1-etil-4-metilbutano e 2,2,4,4-tetrametilbutano. 
d)  heptano e 2,4,4-trimetilpentano. 
e)   4-etil-1-metilbutano e 1,1,3,3-tetrametilbutano. 
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