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Lista de exercícios - Bloco 3 - Aula 5 - Hidrocarbonetos de cadeia ramificada 
 
1) (PUC-RS) O composto orgânico representado a seguir:  

 

é denominado:  
a) 3-etil-2,4-dimetilbutano.  
b) 2-etil-1,3-dimetilbutano.  
c) 3-isopropilpentano.  
d) 3-etil-4-metilpentano.  
e) 3-etil-2-metilpentano. 

 
2) (UFSC-SC) Com relação ao composto abaixo, os nomes dos radicais ligados ao carbono terciário são:  

 

01) etil, n-propil, isobutil.  
02) metil, 3-hexil.  
04) metil, etil, n-propil.  
08) etil, n-propil, secbutil.  
16) etil, n-propil, tercbutil.  
32) etil, n-propil, n-butil.  
64) metil, isopropril, 3-hexil. 

 
3) (Vunesp-SP) O nome do composto de fórmula estrutural  

 

segundo as regras oficiais de nomenclaturas é:  
a) 4,5-dimetil-3-propil-1-hexeno  
b) 4,5-dimetil-3-propil-2-hexeno  
c) 3-propil-4,5-dimetil-1-hexeno.  
d) 2,3-dimetil-4-propil-5-hexeno.  
e) 3-pentil-1-hexeno. 

 
4) (Unifor-CE) O 2,2,5-trimetil-3-heptino é um hidrocarboneto cujas moléculas têm cadeia carbônica:  
I) insaturada  
II) ramificada  
III) aromática  
 
 
 

Dessas afirmações, somente:  
a) I é correta.  
b) II é correta.  
c) III é correta.  
d) I e II são corretas.  
e) I e III são corretas. 

 
5) (Cefet-MG) Os nomes corretos para os compostos são:  

 
a) 1-metil ciclo hex-2-eno; isopropil ciclo propano;  
1-metil ciclo hexa-2,5-dieno.  

b) 3-metil ciclo hexeno; isopropil ciclo propano;  
3-metil ciclo hexa-1,4-dieno.  
c) 1-metil ciclo hex-2-eno; propil ciclo propano;  
1-etil ciclo hexa-2,5-dieno  
d) 3-metil ciclo hexeno; isopropil ciclo propano;  
3-etil ciclo hexa-2,5-dieno.  
e) 3-metil ciclo hexeno; isopropil ciclo propano; 1-
metil ciclo hexa-2,5-dieno. 
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6) (UERJ-RJ) Um mistura de hidrocarbonetos e aditivos compõe o combustível denominado gasolina. 
Estudos revelaram que, quanto maior o número de hidrocarbonetos ramificados, melhor é a performance 
da gasolina e o rendimento do motor.  
Observe as estruturas dos hidrocarbonetos a seguir:  

 
O hidrocarboneto mais ramificado é o de número.  
a) I.  
b) II.  

c) III.  
d) IV.  

e) II e III. 

7) (UFPR-PR) Determine a nomenclatura das moléculas abaixo e numere a coluna da direita de acordo 
com a coluna da esquerda. 

 
 
8) (UFR) Os radicais livres, grandes inimigos da pele, são formados quando há exposição excessiva ao 
sol. A formação desses radicais envolve um diferente ganho de energia e, por isso, eles apresentam 
estabilidades diferentes. O gráfico a seguir apresenta a comparação da energia potencial dos radicais  
t-butila e isobutila formados a partir do isobutano:  

 
 
 
 
 

 
a)Qual dos dois radicais é o mais estável? 
Justifique sua resposta. 
b)Qual é a fórmula estrutural e o nome do 
composto resultante da união dos radicais t-butila 
e isobutila?  


