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Escola Secundária de Lagoa 

Química  

12º Ano                                                                                                                      Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 10 

Combustíveis, Energia e Ambiente 
 

1. O petróleo é uma mistura complexa, maioritariamente de hidrocarbonetos, assim, após a entrada do 

petróleo bruto na refinaria, este é submetido a diversas técnicas de separação e processos químicos.  

1.1. Classifica como verdadeiras ou falsas as afirmações seguintes referentes à refinação do petróleo bruto: 

(A) No processo de refinação do petróleo, a instalação destiladora possui dois sectores de destilação 

diferentes: uma destilação a pressão normal e outra a pressão elevada. 

(B) As frações formadas por hidrocarbonetos com moléculas menores situam-se no topo da coluna. 

(C) Na base da coluna de destilação são recolhidos os compostos com menor ponto de ebulição. 

(D) A ordem das frações recolhidas na torre de fracionamento, da base para o topo, é alcatrão, fuelóleo, 

óleo lubrificante, gasóleo, querosene, nafta, gasolina e GPL. 

(E) Os zeólitos desempenham o papel de catalisadores no cracking do crude. 

1.2. Relativamente às jazidas de petróleo e de gás natural seleciona a opção correta relativamente à sua 

formação:  

(A) Formam-se sempre em sítios diferentes, embora existam jazidas onde se podem extrair os dois. 

(B) Formam-se juntos e sempre nas mesmas proporções. 

(C) Formam-se juntos, mas as proporções dependem da profundidade a que são produzidos. 

(D) Nunca são encontrados juntos. 

2. Os hidrocarbonetos: 

(A) São formados por carbono e hidrogénio, podendo ter, por vezes átomos de oxigénio. 

(B) São constituídos apenas por cadeias abertas. 

(C) Podem ser saturados ou insaturados de cadeia aberta ou fechada. 

(D) Podem ser saturados ou insaturados só de cadeia aberta. 

 

3. Indica o nome IUPAC dos seguintes compostos orgânicos: 

                                                

                                  

  

A B C 

D E F 
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4. Escreva a fórmula de estrutura dos seguintes compostos: 

 

5. Indica o nome IUPAC dos seguintes compostos orgânicos: 

 

6. Indica o nome IUPAC dos seguintes compostos orgânicos: 

 

G 
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7. Escreva a fórmula de estrutura dos seguintes compostos: 

 
 

8. Considere os seguintes hidrocarbonetos: 
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8.1. Atribua o nome IUPAC a cada um dos hidrocarbonetos. 

8.2. Numere as cadeias carbonadas dos hidrocarbonetos e indique quais os carbonos terciários (caso 

existam) para cada uma delas. 

8.3. Escreva a estrutura de um isómero de cadeia do hidrocarboneto C. Atribua-lhe o nome IUPAC. 

 

9. Considere a substância de fórmula molecular, C5H10. Escreva as fórmulas de estrutura e dê o respetivo 

nome IUPAC a 5 isómeros deste hidrocarboneto. 

 

10. Represente, corretamente, as fórmulas de estrutura dos seguintes compostos orgânicos: 

 

(A) 2-metilhex-3-eno; 

(B) 1,3,5-trimetilciclohexano; 

(C) 2,2,3-trifluor-3 metilbutano 

(D) Propano-1,2,3-triol 

(E) Buta-2,3-diona 

 

11. Considere os seguintes compostos orgânicos: 

 

 
 

11.1. Identifique para cada um deles qual a respetiva função orgânica. 

11.2. Atribua o nome IUPAC a cada um deles. 

11.3. Represente a fórmula de estrutura de um isómero de função para cada um dos compostos 

apresentados. Atribua o nome IUPAC a cada um dos isómeros. 

 

12. Considere os hidrocarbonetos representados pelas seguintes fórmulas de estrutura: 

 
 

12.1. Escreva a fórmula molecular de cada um deles. 

12.2. Identifique o tipo de isomeria existente entre eles. 

12.3. Escreva o nome IUPAC de cada um deles. 

 

 

Bom trabalho 
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