


IDENTIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES 
ORGÂNICAS

QUÍMICA ORGÂNICA: é a parte da química que 
estuda os compostos do elemento químico carbono 



HIDROCARBONETOS

COMPOSTOS  FORMADOS  POR APENAS CARBONOS E 
HIDROGÊNIOS



Função Álcool

grupo funcional: - OH  (Hidroxila)

álcool metílico
metanol

etanol

álcool etílico



Função Fenol

Característica: Caráter Ácidofenol

GRUPO FUNCIONAL: HIDROXILA LIGADA DIRETAMENTE NO ANEL 
BENZÊNICO



ÁLCOOL: combustível, bebidas e solventes

UTILIDADES:

FENOL:   desinfetante, antissépticos e aditivo 

alimentar



Função Aldeído

grupo funcional: Carbonila na extremidade

R
metanal
formol

UTILIDADES DOS ALDEÍDOS: conservantes, 
secantes



acetona

grupo funcional: carbonila entre carbonos

propanona

Função Cetona

UTILIDADES DA CETONAS: solventes de
esmaltes, verniz



UTILIDADES DO ÉTER: solventes, anestésicos, 
bactericídas, 

grupo funcional: R-O-R

Função Éter

éter dietílico 



Ácido carboxílico

grupo funcional: Carboxila

(-COOH ou –CO2H)
ác metanoico

ác. fórmico 

ác. etanoico 
ác. acético 

vinagre



Observação: Os ácidos carboxílicos de cadeia longa (com mais de 10 
carbonos) são denominados ácidos graxos.

Exemplos:

UTILIDADES:  analgésico; anticoagulantes e vasos 
dilatadores



Função Ésteres

grupo funcional:

etanoato de propila 
acetato de propila 

UTILIDADES: essências; flavorizantes; 
aromatizantes e gorduras



Função sais de ácidos 
carboxílicos

Grupo Funcional:

Observação: sal de ácido graxo é o SABÃO

apolar
polar

hidrofóbica hidrofílica



1. (Enem 2015) A hemoglobina glicada é um parâmetro de análise
sanguínea que expressa a quantidade de glicose ligada às moléculas
de hemoglobina. Essa ligação ocorre por meio da reação representada
a seguir:



O grupamento funcional da molécula de glicose que 
reage com a hemoglobina corresponde à função 
orgânica denominada:

a) amina    b) álcool   c) cetona   d) aldeído
Resp: D



2. (Enem 2019) A capacidade de limpeza e a eficiência de um sabão
dependem de sua propriedade de formar micelas estáveis, que arrastam
com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo. Tais
micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com
substâncias polares, como a água, e partes que podem interagir com
substâncias apolares, como as gorduras e os óleos.
A substância capaz de formar as estruturas 
mencionadas é:

Resp: B

a) C18H36.
b) C17H33COONa.
c) CH3 CH2 COONa.
d) CH3CH2CH2 COOH.
e) CH3CH2CH2CH2OCH2CH2CH2CH3



3. (Enem 2017) Uma forma de organização de um sistema biológico é a
presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se
comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais
utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas
colmeias,usam um feromônio que indica a trilha
percorrida por elas (Composto A). Quando pressentem
o perigo, expelem um feromônio de alarme (Composto
B), que serve de sinal para um combate coletivo.
O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas
abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos
feromônios.



As funções orgânicas que caracterizam os feromônios
de trilha e de alarme são, respectivamente,
a) álcool e éster 
b) aldeído e cetona 
c) éter e hidrocarboneto   
d) enol e ácido carboxílico
e) ácido carboxílico e amida. Resp: A



3. (Enem 2018) A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40%
da atual sem a aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro
lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em
solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos.

Os biopesticidas, tais como a piretrina e coronopilina,
têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos
econômicos, sociais e ambientais gerados pelos
agrotóxicos.



Identifique as funções orgânicas presentes
simultaneamente dos dois biopesticidas apresentados:
a) éter e éster
b) cetona e éster
c) álcool e cetona
d) aldeído e cetona
e) éter e ácido carboxílico Resp: B




