


62) O metanal, um composto orgânico, também é chamado de aldeído fórmico 

ou formaldeído. É um gás incolor, com cheiro muito forte e irritante. É muito 

solúvel em água e usado como solução aquosa, contendo 40% de aldeído 

fórmico. Essa solução é chamada de formol ou formalina. É usado como 

desinfetante. Na medicina, é utilizado como conservador de cadáveres e de 

peças anatômicas. Além disso, na fabricação de medicamentos, de plásticos, 

de explosivos e de produtos de beleza. 

 Uma das reações possíveis para obtenção de dois mols desse 

composto é através da reação do acetileno(eteno) com o ozônio, denominada 

de ozonólise, como podemos observar a seguir. 
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 Se a mesma reação descrita anteriormente ocorrer com o composto 

2,3-dimetilpent-2-eno, cuja fórmula estrutural está representada a seguir, 

teremos como produtos os compostos: 

Resolução: 

 Analisando o modelo de reação apresentado no comando da questão, 

podemos identificar que se trata de uma reação de ozonólise, a qual se 

processa com a cisão da substância pela ruptura total da ligação dupla, que no 

caso da substância citada, está entre dois átomos de carbono secundário. 

Devido a essa classificação dos carbonos, após a cisão, teremos a formação 

de cetonas em ambos. 



Logo a melhor resposta para a questão é aquela descriminada na letra A 



68) O ano de 2016 será marcado um grande evento esportivo: as Olimpíadas 

Rio 2016. Nesses jogos, vários atletas disputam medalhas em diversas 

modalidades esportivas, buscando sempre alcançar recordes e melhores 

tempos em seus esportes. 

 

 Devido à alta competitividade e à intensa busca por bons resultados, existe 

uma grande preocupação com a utilização de substâncias proibidas pela 

WADA (Agência Mundial Antidoping) que podem levar o atleta a ter seu 

rendimento melhorado devido ao efeito que elas têm no organismo dos seres 

humanos. 

 

 O número de atletas que já foram pegos utilizando substâncias proibidas para 

as competições esportivas é grande, como a brasileira Mauren Maggi, atleta do 

salto em distância, flagrada no exame antidoping pelo uso da substância 

clostebol no ano de 2004. Por esse motivo, ela ficou afastada das competições 

durante dois anos. No ano de 2008, ela conseguiu a primeira colocação nos 

Jogos Olímpicos de Pequim. 

 

 O clostebol é uma substância que já foi utilizada por diversos outros atletas. 

Sua fórmula estrutural está representada a seguir. 



Nesse composto, observa-se a presença das funções oxigenadas: 

 

a) enol e cetona. 

b) fenol e cetona. 

c) fenol e aldeído. 

d) álcool e cetona. 

e) álcool e aldeído. 

álcool 

cetona 

X 



74) 

   O uso de protetores solares em situações de grande exposição aos raios solares como, por 

exemplo, nas praias, é de grande importância para a saúde. As moléculas ativas de um protetor 

apresentam, usualmente, anéis aromáticos conjugados com grupos carbonila, pois esses sistemas 

são capazes de absorver a radiação ultravioleta mais nociva aos seres humanos. A conjugação é 

definida como a ocorrência de alternância entre ligações simples e duplas em uma molécula. Outra 

propriedade das moléculas em questão é apresentar, em uma de suas extremidades, uma parte 

apolar responsável por reduzir a solubilidade do composto em água, o que impede sua rápida 

remoção quando do contato com a água. 

  

  De acordo com as considerações do texto, qual das moléculas apresentadas 

a seguir é a mais adequada para funcionar como molécula ativa de protetores 

solares? 





Analisando as partes destacadas no texto podemos admitir que a molécula em 

questão apresenta anel aromático e grupo carbonila 

Alem disso o texto nos afirma que as duas estruturas supracitadas são 

conjugadas, ou seja,  que entre elas temos ligações simples e duplas 

alternadas. A única estrutura que atende a todos esses requisitos é a da letra 

E. 

Resolução: 


