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1-(PUC-RS) O ácido etilenodiaminotetracético, conhecido como EDTA, utilizado como antioxidante em 

margarinas, de fórmula.  
 
 

Apresenta cadeia carbônica 

a) Acíclica, insaturada, homogênea. 

b) Acíclica, saturada, heterogênea. 

c) Acíclica, saturada, homogênea.                                                  Fórmula do EDTA (ácido etilenodiaminotetracético) 

d) Cíclica, saturada, heterogênea. 

e) Nenhuma das alternativas  

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2- (PUC) A ―fluoxetina‖, presente na composição química do Prozac, apresenta fórmula estrutural:  

 

 

 

 

 

Com relação a este composto, é correto afirmar que:  

a) apresenta cadeia carbônica cíclica e saturada.  

b) apresenta cadeia carbônica aromática e homogênea. 

 c) apresenta cadeia carbônica mista e heterogênea.  

Data: _____/_____/2020 

Nº 

Exercícios para fixação 

xercícios  

Aluno (a): 

Professor (a) Luciano Paulo Disciplina: Química geral  

Turma:  3  E.M    A / B Nota: 

Objetivo: Mostrar que a Química Orgânica está presente em toda a nossa vida: nas transformações dos alimentos, 

na medicina, na obtenção de energia, nos produtos obtidos nas indústrias químicas e petroquímicas. 

  

 

 

Conteúdo: Características do elemento carbono. Classificação de carbonos ( primário ,secundário terciário e 

quaternário). Classificação das cadeias carbônicas. Cadeias abertas, fechadas, aromáticas  e cadeias aliciclicas.  

 

 

Orientações: O aluno poderá aplicar a tabela periódica /diagrama de Pauling .Utilizar caneta esferográfica azul 

ou preta .Ler atentamente as questões .Cuidado no preenchimento das respostas, não será aceito rasura.  
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d) apresenta fórmula molecular C17H16ON 

e) e uma cadeia saturada  
 

3-(Enem) O náilon é um polímero de condensação, mais especificamente da classe das poliamidas, que são 

polímeros formados pela condensação de um diácido carboxílico com uma diamida. Uma das variedades desse 

polímero pode ser obtida por meio de uma matéria-prima denominada de caprolactana, cuja fórmula estrutural 

é: Analisando essa cadeia, podemos classificá-la em:  
 

a) Fechada, insaturada, heterogênea, mononuclear. 

b) Alicíclica, insaturada, heterogênea, mononuclear. 

c) Fechada alicíclica, saturada, heterogênea, mononuclear.                                                        

 d) Fechada alicíclica, insaturada, homogênea, mononuclear. 

 e) Fechada, insaturada, homogênea, mononuclear. 

                                                                                                                                      Fórmula da caprolactana                                                                                     

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

4 (UFV-MG) Considerando os compostos abaixo:  

I) H3 C(CH2)3CH3  

II) C(CH3)3CH2CH3 

 III) H3CCH2CH(CH3)2 

 IV) CH3CH2CH(OH)CH3  

V) H3CCHBrCHBrCH3  

São cadeias carbônicas ramificadas: 

 a) I e II                                                                                                                                                                               

b) II e IV  

c) II e III  

d) I, IV e V  

e) II, III, IV e V 

 

5- (ESAL-MG) A cadeia carbônica abaixo é:  

 

 

 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________ 
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a) aberta, normal, insaturada e homogênea. 

 b) alifática, ramificada, insaturada e homogênea.  

c) acíclica, ramificada, insaturada e heterogênea.  

d) alifática, ramificada, saturada e homogênea. 

 e) fechada, ramificada, insaturada e homogênea 

 

6- (UFRS-RS) O citral, composto de fórmula:  

 

 

 

 

 

 

tem forte sabor de limão e é empregado em alimentos para dar sabor e aroma cítricos. Sua cadeia carbônica é 

classificada como:  

 

a) homogênea, insaturada e ramificada. 

 b) homogênea, saturada e normal.  

c) homogênea, insaturada e aromática.  

d) heterogênea, insaturada e ramificada. 

 e) heterogênea, saturada e aromática 

 

 

7- (UFC-CE) Assinale as alternativas corretas, referentes à fórmula:  

 

(01) O ciclo apresenta um heteroátomo.  

(02) Existem 3 carbonos secundários.  

(04) Não há carbono terciário.  

(08) A cadeia do composto é heterocíclica ramificada.  

(16) Existem 3 carbonos primários.  

(32) É um composto aromático.  

Soma (                                       ) 

 
8- (Uniube-MG) O principal componente do óleo de rosas é o geraniol, de fórmula estrutural: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_____________________________ 
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Essa substância tem cadeia carbônica: 

 a) aberta, saturada e heterogênea.  

b) cíclica, insaturada e homogênea.  

c) normal, saturada e homogênea.  

d) aromática, insaturada e ramificada.  

e) aberta, insaturada e ramificada. 

 

9-( Enem 2016 ) Dado o composto orgânico a seguir formulado: 

 

 

 

 

 

 

Seu nome correto é:  

a) 5-etil-3, 3, 4-trimetil-5-hepteno. 

b) 3, 5-dietil-4, 5-dimetil-2-hexeno. 

c) 2, 4-dietil-2, 3-dimetil-4-hexeno. 

d) 3-etil-4, 5, 5-propil-2-hepteno. 

e) 3-etil-4, 5, 5-trimetil-2-hepteno. 

 

10-( FAP )  Ao composto foi dado erroneamente o nome de 4-propil-2-penteno. O nome correto é?  

 

a) 4-propil-2-pentino. 

b) 2-propil-4-penteno. 

c) 4-metil-1-hepteno. 

d) 2-propil-4-pentino. 

e) 4-metil-2-heptano. 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

A noite abre as flores em segredo e deixa que o dia receba os agradecimentos 

Rabindranath Tagore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pensador.com/autor/rabindranath_tagore/
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1) A direção de um parque contratou uma equipe de pesquisadores para coletar algumas 
informações sobre seus frequentadores. Os 100 entrevistados responderam a questões sobre o 
bairro onde moram, idade, número de vezes por semana que vão ao parque, período de visita 
(manhã, tarde e noite), tempo de permanência e quantia gasta nas dependências do parque. Cada 
um desses objetos de estudo corresponde a uma variável. Classifique as variáveis quanto ao tipo 
(qualitativa ou quantitativa). 
 

2) As notas obtidas por 30 alunos de uma turma em uma prova de Inglês estão abaixo 
relacionadas: 

 

1,0 – 4,0 – 5,0 – 6,0 – 7,0 – 6,0 – 5,0 – 7,0 – 9,0 – 9,0 – 3,0 – 5,0 – 7,0 – 6,0 – 3,0 

7,0 - 3,0 – 4,0 – 6,0 – 9,0 – 5,0 – 4,0 - 3,0 – 8,0 – 8,0 – 3,0 - 4,0 - 4,0 - 5,0 – 2,0. 

a) Agrupe as notas em três classes de intervalos  
b) Faça uma tabela de frequência  

 

3) A tabela seguinte refere-se aos resultados de uma pesquisa realizada com 400 adolescentes 
a respeito de seu lazer preferido. 
 

Lazer Frequência absoluta           Frequência relativa Porcentagem 

Instrumento musical a 0,06 b 

Internet 92 c d 

Esporte e F g 

Sair à noite 180 g h 

Outros i J k 

TOTAL 400 1,00 100 

 

Quais são os valores de: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k? 

Data: _____/_____/_______ 

Nº 

Atividade extra 

BI 

Aluno (a): 

Professor (a):  Disciplina: Matemática 

Turma:3º E. M. A/B Nota: 

Observações 
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4) Em uma eleição concorreram três partidos PR, PV, PA. Apurada a primeira urna, os votos 
foram os seguintes: 
PR: 60 votos, PV: 80 votos, PA: 50 votos, brancos e nulos (BN): 10 votos. 

A partir desses dados, construa: 

a) A tabela de frequências dessa virável; 
b) O gráfico de barras, relacionando os valores da variável com as respectivas frequências absolutas 
c) O gráfico de setores, relacionando os valores da variável, com suas porcentagens. 
 

5) Calcule a média aritmética, a mediana e a moda para cada conjunto de valores: 
a)2,2,3,3,3,4,4,4,4 

b)16,18,18,17,19,18 

c)1,5,3,2,4 

d)11,8,15,19,6,15,3,21 

e)44,43,42,43,45,44,40,41,49,46 

6) Para cada conjunto de valores, calcule a variância e o desvio padrão: 
 

a)3,3,4,4,4,6 

b)1,2,3,4,5 

c)15,22,18,20,21,23,14 

d)31,31,31,31,31,31,31,31 

e)37,74,76,53,79,36,74 

 

7) A temperatura máxima do dia na cidade de São Paulo foi anotada durante vinte dias e apresentou 
os seguintes dados: 

30°C       32°C    31°C    31°C    33°C     28,5°C    33,5°C     27°C       30°C    34°C   

29,5 °C   26°C    31°C    31°C    29°C      32°C      31,5°C     30,5°C     28°C   30,5°        
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Construa o histograma correspondente com os valores da variável em 5 intervalos. 

 

a) –x2 + 5x - 4˂ 0 
 

 

8) Utilizando a definição de módulo, calcule: 
 

 a)|-2+26|= 

b)|-5|+ |-6|= 

c)-|-6|= 

 

9) Resolva, em R, as equações: 
 

a)|-2x + 3 | = 1 

b)|x - 3| = 2 
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Lee los textos y contesta a las preguntas:  

 

REALIZAR AS LIÇÕES DO LIVRO: ATIVIDADES CAPÍTULO 3 E 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Data: _____/_____/ 2020 

Nº 

Atividade / Trabalho – 1º Bim. 

Aluno (a): 

Professor (a): Oséias Disciplina: Biologia 

Turma: 3º E. M. A/B Nota: 

Instruções /Observações:  

 

 

Leia  


