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1º ROTEIRO SEMANAL DE QUÍMICA

CAPÍTULO 28: PROPRIEDADES DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS

I) Para começar, revise pelo caderno as observações a respeito do conteúdo Propriedades físicas dos
compostos orgânicos

II) Agora faça a leitura integral do capítulo 28.

III) Faça os exercícios das páginas 16 a 20 e 36 a 39.

Sugestões de conteúdos para complementar o estudo:

https://www.youtube.com/watch?v=NBhgB9j530A&list=PL4If1xXbEdeMJn0z74Y798nyFZGWQwdW
P&index=8

https://www.fcav.unesp.br/Home/departamentos/tecnologia/LUCIANAMARIASARAN/forcas-
intermoleculares-e-propriedades-fisicas.pdf

http://zeus.qui.ufmg.br/~qgeral/downloads/aulas/aula%2020%20-%20forcas%20intermolecurares.pdf

CAPÍTULO 32 – REAÇÕES DE ADIÇÃO E ELIMINAÇÃO

I) Para começar, faça a leitura do capítulo da seguinte forma.

i) Leia até a página 16, e faça os exercícios referentes a esse conteúdo (p 17 a 21).
ii) Leia da página 22 a 31, e faça os exercícios das páginas 31 a 35
iii) Leia da página 36 a 43, e faça os exercícios da página 44 a 47.

II) Para ajudar a fixar o conteúdo faça exercícios complementares do capítulo.

III) Seguem algumas sugestões de videoaulas sobre:

https://www.youtube.com/watch?v=V8umbw0gvfQ

https://www.youtube.com/watch?v=inBAc9bY2vM
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REVISÃO DE QUÍMICA

1. (Ufjf-pism 2 2019) A Nifadipina é um fármaco bloqueador dos canais de cálcio, sendo utilizado
principalmente como hipotensor e vasodilatador. Esse fármaco á indicado nos tratamentos de
hipertensão arterial e angina e na prevenção de parto prematuro. A estrutura da molécula de nifadipina
é fornecida abaixo:

Com relação à estrutura da molécula dada:

Dê o nome das funções químicas orgânicas presentes nesta molécula.

2. (Ufjf-pism 2 2018) Os flavonoides são compostos bioativos encontrados em hortaliças, frutas,
cereais, chás, café, cacau, vinho e suco de frutas e são responsáveis pelas pigmentações amarela,
vermelha e violeta de diversas flores. Um dos benefícios do consumo de frutas e outros vegetais é
geralmente atribuído aos flavonoides, uma vez que esta classe de substâncias apresenta diversos
efeitos biológicos que incluem, entre outros: ação anti-inflamatória, anticâncer e antioxidante. Dentre
os flavonoides, pode-se citar a flavona e flavonol, cujas estruturas estão representadas a seguir.
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Com base nas estruturas dos compostos, responda:
a) Qual é a função orgânica oxigenada que está presente EXCLUSIVAMENTE na estrutura da flavona
e do flavonol, respectivamente?

Flavona Flavonol

b) Qual é a hibridização dos átomos de carbono numerados de 1 a 4 na molécula do FLAVONOL?

C-1 C-2 C-3 C-4

c) Classifique os átomos de carbono numerados de 1 a 4 em primário, secundário, terciário ou
quaternário na molécula da FLAVONA.

C-1 C-2 C-3 C-4

d) Escreva a fórmula molecular do FLAVONOL.

3. (Ufg 2014) Os flavonoides, cuja estrutura básica é apresentada a seguir, são compostos comumente
encontrados em alimentos.

Considerando o exposto,
Introduza os substituintes adequados nos anéis A, B e C, para que sejam representados,
respectivamente, os grupos funcionais de um álcool, uma amida e um ácido carboxílico;



4. (Ime 2013) A adição de brometo de hidrogênio a propeno, na ausência de peróxidos, gera como
produto principal o 2-bromopropano (adição Markovnikov). Entretanto, a mesma adição, na presença
de peróxidos, leva principalmente à formação do 1-bromopropano (adição anti-Markovnikov).
Proponha um mecanismo adequado para cada uma destas reações e explique a diferença observada
com base nesses mecanismos.

5. (Unesp 1997) Álcoois podem ser obtidos pela hidratação de alcenos, catalisada por ácido sulfúrico.
A reação de adição segue a regra de Markonikov, que prevê a adição do átomo de hidrogênio da água
ao átomo de carbono mais hidrogenado do alceno.
Escreva:

a) a equação química balanceada da reação de hidratação catalisada do buteno-1;

b) o nome oficial do produto formado na reação indicada no item a.

O enunciado a seguir será utilizado para a resolução das questões 6 a 7
Sobre os compostos butano, 1-butanol e ácido butanoico, responda:

Dica: Suas fórmulas moleculares são respectivamente C4H10, C4H10O e C4H8O2

6. Escreva a fórmula estrutural das substâncias citadas.

7.Considere as substâncias butano e 1-butanol, qual apresenta maior ponto de ebulição?



8. Um estudante fez a seguinte observação:

“O ponto de ebulição do ácido butanoico é maior do que o do 1-butanol”.
Analise a afirmação do estudante e justifique-a.

O enunciado a seguir será utilizado para a resolução das questões 9 e 10.

Os pontos de ebulição, sob pressão de 1atm, da propanona, butanona, 3-pentanona e 3-hexanona

são, respectivamente, 56, 80, 101 e 124ºC.

9.Escreva as fórmulas estruturais destas substâncias.

10.Estabeleça uma relação entre as estruturas e os pontos de ebulição.


