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Escola Secundária de Lagoa 

Química  

12º Ano                                                                                                                      Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 7 

Combustíveis, Energia e Ambiente 
 

1. Considera os seguintes compostos: 

(A) C(CH3)3OH 

(B) CH3CHCH3CH2OH 

(C) CH3CH2CH2CH2OH 

1.1. Indica a fórmula de estrutura e o nome de cada um dos compostos (de acordo com as regras da IUPAC). 

1.2. Indica se existe isómeros entre os compostos A, B e C e em caso afirmativo classifica o tipo de 

isomerismo. 

1.3. Indica o nome e a fórmula de estrutura de um isómero de posição e de um isómero funcional do 

composto C. 

2. Os compostos orgânicos podem ser agrupados de acordo com as suas estruturas e comportamento 

químico. De entre as seguintes afirmações sobre compostos orgânicos, selecione a verdadeira. 

(A) Os compostos CH3COCH3 e CH3CH2CHO são isómeros de cadeia. 

(B) O composto CH3CH=CHCH3 apresenta isomeria cis-trans. (EXTRA) 

(C) Os álcoois são isómeros funcionais dos aldeídos 

(D) Os compostos CH3CHO e C6H5OH são álcoois.  

3. Considere os seguintes compostos.  

(A) 2-metilciclo-hexa-1,3-dien-5-ino 

(B) 3-isopropilpent-1-ino 

(C) 2,4-dimetil-3-isopropil-hexano-1,4-diol 

(D) 3-metilpent-2-ona (EXTRA) 

(E) CH3CH2CH2C(CH3)2COOH (EXTRA) 

(F) CH3-CH2-CH2-C(OH)2CH(CH3)2        

(G) (CH3)2 CH(CH2)2CHO  (EXTRA)                   
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3.1. Indica o seu nome, segundo as regras da IUPAC ou a sua fórmula de estrutura. 

3.2. Indica um isómero de cadeia e um de função. 

4. A tiroxina é uma hormona importante da glândula tiróide cuja função é estimular o metabolismo basal das 

células através de vários mecanismos. 
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Seleciona as alternativas que apresentam os grupos funcionais presentes na molécula de tiroxina. (EXTRA) 

(A) Cetona 

(B) Éter 

(C) Álcool 

(D) Amina 

(E) Ácido carboxílico 

(F) Amida 

5. Indica o nome dos seguintes compostos. Considera a ordem da esquerda para a direita linha a linha para 

indicares as tuas respostas. 

 

6. Escreve a fórmula de estrutura dos seguintes compostos (TEM EXTRAS) 

(A) 1 – cloro – 2 – metilpropano 

(B) 1 – bromo – 4 – metil – hex – 2- eno 

(C) 3,6 – dibromo – hepta – 1,4 – diino 

(D) Benzoato de etilo 

(E) Etilpropilamina 

(F) 2,2,4 – trimetilpentanona 

(G) 2,3 – dietilpentanal 

(H) Butanamida 

(I) Ácido 2,3 – dibromobutanóico 

(J) Butano – 1,3 – diol 

7. Faz a associação entre as duas colunas de forma a obter afirmações cientificamente corretas: 

Coluna 1 Coluna 2 

I Pentano e 2 metilbutano A Isómeros de posição 

II Éter dipropílico e butano – 1-ol  B Isómeros de cadeia 

III Butano – 1- ol e butano – 2 - ol C Isómeros funcionais 
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8. Dos seguintes compostos indica quais podem apresentar isomeria cis-trans (EXTRA) 

(A) 1,2 – dibromoeteno 

(B) 1,1 – dibromo eteno 

(C) 1,2 – dibromo etano 

(D) 1,2 – dibromociclopropano 

9. Os alcanos são frequentemente descritos como hidrocarbonetos saturados, dado serem apenas 

constituídos por carbonos e hidrogénio e apresentarem apenas ligações simples C-C (além das ligações C-

H). 

Considerando a estrutura  

 

Classifica como verdadeira ou falsa cada uma das afirmações seguintes: 

(A) É um hidrocarboneto ramificado. 

(B) Apresenta dois carbonos quaternários, um terciário, três secundários e sete primários. 

(C) Tem fórmula molecular C13H26 

(D) É um hidrocarboneto aromático. 

(E) É um hidrocarboneto saturado. 

10. Indique, justificando, o valor lógico das seguintes afirmações: 

(A) A intensidade das forças moleculares nos alcanos é independente do tamanho da cadeia. 

(B) O bromo à temperatura ambiente, é líquido, porque apresenta iões Br- responsáveis por atrações 

ião-ião. 

(C) A intensidade das forças intermoleculares entre moléculas diatómicas é maior se for maior a energia 

da ligação interatómica. 

(D) Durante a sublimação do iodo rompem-se as ligações covalentes I - I, nas moléculas I2. 

(E) Durante a evaporação do etanol rompem-se ligações de hidrogénio intermoleculares. 

11. Explica o facto da sublimação do iodo à temperatura ambiente, I2(s) → I2(g). 

12. A temperatura de ebulição da água, à pressão normal, é mais elevada do que a temperatura de ebulição 

de HF. Escolha a afirmação que melhor explica aquele facto experimental: 

(A) O flúor é mais eletronegativo que o oxigénio. 

(B) Tanto as moléculas de água como as de HF(l) estão fortemente ligadas por pontes de hidrogénio. 

(C) Quanto maior é a diferença de eletronegatividade entre os átomos que participam na ponte de 

hidrogénio mais forte ela é. 

(D) A água tem a característica de cada molécula participar em mais do que uma ponte de hidrogénio. 

13. O azoto, N2, será mais ou menos solúvel que o amoníaco, NH3, em água? Justifica. 
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14. Industrialmente, os constituintes do petróleo bruto, ou crude, são separados por destilação fracionada. 

Este processo realiza-se numa torre de fracionamento, ou coluna de destilação, que pode ter uma largura 

de 8 a 10 metros, altura de 60 metros e poderá tratar cerca de 30 000 toneladas de petróleo por dia. Este 

processo de separação dos constituintes do petróleo bruto baseia-se … Selecione a alternativa que completa 

corretamente a frase. 

(A) … nos diferentes pontos de fusão dos hidrocarbonetos presentes na mistura. 

(B) … nas diferentes densidades dos constituintes da mistura. 

(C) … na quantidade de hidrocarbonetos insaturados presentes na mistura.  

(D) … nos diferentes pontos de ebulição dos hidrocarbonetos presentes na mistura.  

15. Associe aos materiais da coluna da esquerda uma das interações listadas na coluna da direita que seja 

predominante entre as suas partículas. 

Materiais Tipos de interações 

1. Metano 

2. Clorometano 

3. Amoníaco 

4. Cloreto de sódio (aq) 

5. Etanol 

6. Óxido de cálcio 

7. Propanona 

8. Bromo (aq) 

 

A. Ligações de Hidrogénio 

B. Dipolo-dipolo 

C. Dipolo- dipolo induzido 

D. Dipolo instantâneo-dipolo-

induzido 

E. Ião-dipolo 

 

16. Indica o nome IUPAC dos seguintes compostos: (Tem Extras) 

  

A 

B 

D 

C 

E 

F 

G 

H 

I 
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17. Considera as seguintes moléculas: 

17.1. Identifica a família da segunda estrutura. 

17.2. Indica se a amina representada na primeira 

estrutura é primária, secundária ou terciária. 

17.3. Indica um isómero funcional da segunda 

estrutura. Dá o nome ao isómero.  

 

17.4. “A trimetilamina representada na primeira estrutura apresenta um 

isómero funcional com a amida correspondente”. Indica o valor lógico da 

frase (verdadeiro ou falso) justificando. 

18. Em que consiste a eletronegatividade de um elemento? 

19. Quando analisamos a polaridade de uma molécula quais os fatores 

principais a ter em consideração? 

 

Bom trabalho jovens cientistas! 
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