
 

 

 

 

 

Lista de exercícios EXAME FINAL 2019 

QUÍMICA - 1a SÉRIE  

Lista de Conteúdos conceituais: 

- Substâncias, misturas e suas transformações; 
- Leis ponderais e a teoria atômica de Dalton; 
- A estrutura do átomo; 
- Tabela periódica; 
- Ligações químicas; 
- Compostos inorgânicos; 
- Mol e estequiometria. 

 

1) Um técnico recebeu duas substâncias sólidas desconhecidas para serem analisadas. O gráfico a seguir              
representa as curvas de aquecimento das amostras dessas substâncias. 

 
Analisando o gráfico, é correto afirmar que:  
(A) X e Y são substâncias puras.  
(B) o ponto de fusão da substância X é maior que 115 °C.  
(C) nas temperaturas de fusão de X ou de Y, têm-se misturas de sólido e de líquido.  
(D) o ponto de ebulição das amostras X e Y é o mesmo.  
(E) sob pressão de 1 atm, a amostra X poderia será gua pura. 
 
2) São dadas as seguintes características de um sistema: 

I) É formado por um só tipo de átomos. 
II) Apresenta pontos de fusão e de ebulição constantes; 
III) É unifásico, incolor e inodoro; 
IV) Resiste a processos comuns de fracionamento. 
São critérios que definem uma substância pura: 
(A) I e II  
(B) II e IV  
(C) I, II e IV 
(D) II, III e IV 
(E)I e IV. 
 
3) Pedrinho estava com muita sede e encheu um copo com água bem gelada. Antes de beber                
observou que o copo ficou todo “suado” por fora, ou seja, cheio de pequenas gotículas de água na                  
superfície externa do copo. É CORRETO afirmar que tal fenômeno é explicado:  
(A) pela sublimação da água existente no copo.  
(B) pela porosidade do copo que permitiu que parte da água gelada passasse para o lado de fora do copo.  



(C) pela vaporização da água do copo para fora do copo.  
(D) pelas correntes de convecção formada em função do aquecimento da água gelada pelo meio               
ambiente.  
(E) pela condensação dos vapores de água da atmosfera em contato com o copo gelado.  
 
4) Assinale a opção que apresenta somente substâncias simples: 
(A) CO(g), N2(g), H2(g) 

(B) O3(g), O2(g), H2(g) 

(C) NaCl(s), H2O(l), Cl2(g)  

(D) Mg(s), Al2O3(s), CO2(g) 

(E) Br2(l), I2(s), NO2(g) 
 
5) Dados os materiais: 
I - água (l) + álcool (l) 
II - O2 (g) + CO2 (g) 

III - água(l) + NaCl(s) 

IV - água(l) + gasolina (l) 
constituem sempre um sistema homogêneo qualquer que  seja a quantidade: 
(A) somente I, II e III.  
(B) somente I, II. 
(C) somente II e III.  
(D) somente I e III. 
(E) todos. 
 
6)O conhecimento das propriedades físico-químicas das substâncias é muito útil para avaliar condições 
adequadas para a sua armazenagem e transporte. 
 

 
 
É correto afirmar que em um ambiente a 35 °C, sob pressão atmosférica, as substâncias I, II e III 
apresentam-se, respectivamente, nos estados físicos  
(A) sólido, gasoso e líquido.  
(B) sólido, gasoso e gasoso.  
(C) sólido, líquido e líquido.  
(D) líquido, gasoso e líquido.  
(E) líquido, líquido e gasoso.  

 
7)As tintas à base de resinas poliméricas são usadas para personalizar vários objetos como canetas,               
camisas, canecas, etc. Essas tintas também são conhecidas como “sublimáticas” devido à mudança de              
estado físico ocorrida durante a sua aplicação. 

 



 
 
 

8) Os estados de agregação das partículas de um material indeterminado possuem algumas             
características diferentes, conforme mostra a Figura 1. Por outro lado, as mudanças de estado físico               
desse mesmo material são representadas por meio de uma curva de aquecimento que correlaciona              
valores de temperatura com a quantidade de energia fornecida sob a forma de calor, apresentada na                
Figura 2. 

 

 
 

Uma relação entre os dados da Figura 2 e os estados de agregação da Figura 1 permite estabelecer                  
que  
(A) B - gasoso, D - líquido, E - sólido.  
(B) A - sólido, C - líquido, E - gasoso.  
(C) A - sólido, B - líquido, C - gasoso.  
(D) C - sólido, D - líquido, E- gasoso.  

 
 

9) Um dos estados brasileiros produtores de cloreto de sódio é o Rio Grande do Norte. Nas salinas, o                   
processo físico que separa a água do sal é: 
(A) evaporação  
(B) destilação 
(C) ebulição  
(D) sublimação 
(E) filtração  

 
 

10) A curva mostrada no gráfico a seguir representa um processo de aquecimento constante, 
submetido a uma amostra de um determinado líquido. Ele é um dos principais produtos do 
beneficiamento de uma cultura agrícola, cultivada há séculos, no Litoral e na Zona da Mata de 
Pernambuco. 

 
Em relação a esse produto, são feitas as considerações a seguir: I. Trata-se de uma mistura azeotrópica.                 
II. Constitui-se em uma substância pura, polar e oxigenada. III. É obtido por um procedimento que envolve                 
uma coluna de destilação. Dentre essas características disponibilizadas para o produto em questão,             
apenas está CORRETO o que se afirma em  
(A) I.  
(B) II.  
(C) III.  
(D) I e III.  
(E) II e III. 



 
11) Durante a fusão de um sistema homogêneo A, verifica- se que a temperatura se mantém constante do                  
início ao fim da fusão. O sistema A: 
(A) certamente é uma substância pura 
(B) certamente é uma mistura eutética 
(C) certamente é uma mistura azeotrópica 
(D) pode ser uma substância pura ou uma mistura eutética 
(E) pode ser uma substância pura ou uma mistura azeotrópica. 
 
12) Durante a preparação do popular cafezinho brasileiro, são utilizados alguns procedimentos de             
separação de misturas. A alternativa que apresenta corretamente a sequência de operações utilizadas             
é  
(A) destilação e decantação.  
(B) destilação e filtração.  
(C) extração e decantação.  
(D) extração e filtração. 
 
13) Um caminhão-pipa transporta 240 m3 de água. Esse volume de água permite encher quantas caixas de água de                   
800L? 
 

14) Um sólido flutuará num líquido que for mais denso que ele. O volume de uma amostra de calcita,                   
pesando 35,6 g, é 12,9 cm3. Em qual dos seguintes líquidos haverá flutuação da calcita:  
- tetracloreto de carbono (d = 1,60 g/ cm3 );  
- brometo de metileno (d = 2,50 g/ cm3 );  
- tetrabromo-etano (d = 2,96 g/ cm3 );  
- iodeto de metileno (d = 3,33 g/ cm3 ).  
Justifique sua resposta através de cálculos 

 
15) A densidade do diamante é 3,5 g/cm3. A unidade prática internacional para a pesagem de                
diamantes é o quilate, que corresponde a 200 mg. Qual o volume de um diamante de 2,0 quilate? 

 
16) Observe a curva de aquecimento de um sólido e responda as questões a seguir: 
 

 
a) Em que temperatura ocorre a fusão?  
b) Qual a temperatura da substância e o estado físico em V? 
c) Considerando um resfriamento dessa substância, qual seria o seu ponto de condensação, em ºC? 
 
17) Com base na tabela abaixo, que apresenta a temperatura de fusão e ebulição de algumas substâncias                 
a 1 atm, analise as informações apresentadas marque V ou F. 
 

Substância temperatura de fusão °C Temperatura de Ebulição ° 
C 

água 0 100 

Cloro -101 -35 

Oxigênio -218 -183 

ácido sulfúrico 10 338 

 
(     ) À temperatura ambiente, todas as substâncias são líquidas.  



(     ) Na temperatura de 150 C,  apenas o ácido sulfúrico é líquido.  
( ) Numa mesma temperatura em que se pode encontrar a água e o ácido sulfúrico no estado sólido já                    
se pode encontrar o cloro e o oxigênio no estado gasoso.  
(     ) A temperatura de ebulição dos gases cloro e oxigênio tende a aumentar em altitudes elevadas.  

 

 

 

 

 

 

18) O grupo de átomos que é encontrado na forma monoatômica pelo fato de serem estáveis é:  
a) Halogênios                b) Calcogênios         c) Metais Alcalinos Terrosos  
d) Metais Alcalinos        e) Gases Nobres  
 
19) Para que um átomo neutro de cálcio se transforme em Ca2+, ele deve:  
a) receber dois elétrons. b) receber dois prótons. c) perder dois elétrons.  
d) perder dois prótons.   e) perder um próton.  
 
20)  Um elemento químico de configuração eletrônica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 possui forte tendência para:  
a) perder 5 elétrons. b) perder 1 elétron. c) perder 2 elétrons.  
d) ganhar 2 elétrons. e) ganhar 1 elétron.  
 
21) Ao se compararem os íons K+ e Br– com os respectivos átomos neutros de que se originaram, podemos                   
verificar que:  
a) houve manutenção da carga nuclear de ambos os íons.  
b) o número de elétrons permanece inalterado.  
c) o número de prótons sofreu alteração em sua quantidade.  
d) ambos os íons são provenientes de átomos que perderam elétrons.  
e) o cátion originou-se do átomo neutro a partir do recebimento de elétrons.  
 
22) Os átomos de certo elemento químico metálico possuem, cada um, 3 prótons, 4 nêutrons e 3 elétrons.                  
A energia de ionização desse elemento está entre as mais baixas dos elementos da Tabela Periódica. Ao                 
interagir com halogênio, esses átomos têm alterado o seu número de:  
a) prótons, transformando-se em cátions.  
b) elétrons, transformando-se em ânions.  
c) nêutrons, mantendo-se eletricamente neutros.  
d) prótons, transformando-se em ânions.  
e) elétrons, transformando-se em cátions.  
 
23) Para que átomos de enxofre e potássio adquiram configuração eletrônica igual à de um gás nobre, é                  
necessário que: dados: S (Z = 16); K (Z = 19).  
a) o enxofre receba 2 elétrons e que o potássio receba 7 elétrons.  
b) o enxofre ceda 6 elétrons e que o potássio receba 7 elétrons.  
c) o enxofre ceda 2 elétrons e que o potássio ceda 1 elétron.  
d) o enxofre receba 6 elétrons e que o potássio ceda 1 elétron.  
e) o enxofre receba 2 elétrons e que o potássio ceda 1 elétron.  
 
24) Em um determinado tipo de ligação química, ocorre a formação de íons devido à perda ou ao ganho de                    
elétrons pelos átomos. Supondo-se uma ligação que dê origem aos íons Na1 + e F– , é correto afirmar que:                    
Dados: 11Na23 e 9F 19 .  
a) O íon F– tem massa maior que o íon Na + .  
b) Os íons têm distribuição eletrônica igual.  
c) Os íons têm números atômicos iguais.  
d) Os íons têm massa atômica igual.  
e) Os íons são isótopos.  
 



25) Uma substância iônica foi representada pela fórmula X2Y. Sendo assim, na tabela periódica, é possível                
que X e Y se localizem, respectivamente, nas colunas:  
a) 1A e 2A.   b) 1A e 6A.   c) 2A e 1A.  
d) 2A e 5A.   e) 2A e 7A.  
 
 
 
 
 
26) Um elemento M da família dos metais alcalino-terrosos forma um composto binário iônico com um                
elemento X da família dos halogênios. Assinale, entre as opções abaixo, a fórmula mínima do respectivo                
composto:  
a) MX. b) MX2. c) M2X. d) M2X7. e) M7X2.  
 
27) O elemento químico alumínio (Z = 13) pode se ligar a um elemento químico para formar um composto                   
iônico na proporção de 1:3. Este elemento químico pode ter número atômico:  
a) 11.    b) 3.   c) 9.   d) 31.   e) 5.  
 
28) Os átomos dos metais alcalinos terrosos (M) apresentam dois elétrons em sua camada de valência. É                 
de prever os óxidos e cloretos desses metais tenham, respectivamente, as fórmulas:  
a) MO e MCl2.  b) MO e MCl.  c) MO2 e MCl.  d) MO2 e MCl4.  e) M2O e MCl2.  
 
29)O leite materno é um alimento rico em substâncias orgânicas, tais como proteínas, gorduras e               
açúcares, e substâncias minerais como, por exemplo, o fosfato de cálcio. Esses compostos orgânicos              
tem como característica principal as ligações covalentes na formação de suas moléculas, enquanto o              
mineral apresenta também ligação iônica. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os            
conceitos de ligações covalente e iônica, respectivamente. 
a.A ligação covalente só ocorre nos compostos orgânicos. 
b.A ligação covalente se faz por transferência de elétrons e a ligação iônica pelo compartilhamento de                
elétrons com spins opostos. 
c.A ligação covalente se faz por atração de cargas entre átomos e a ligação iônica por separação de                  
cargas. 
d.A ligação covalente se faz por união de átomos em moléculas e a ligação iônica por união de átomos                   
em complexos químicos. 
e.A ligação covalente se faz pelo compartilhamento de elétrons e a ligação iônica por transferência de                
elétrons. 
 
30) Apesar da posição contrária de alguns ortodontistas, está sendo lançada no mercado internacional              
a "chupeta anticárie". Ela contém flúor, um já consagrado agente anticárie, e xylitol, um açúcar que não                 
provoca cárie e estimula a sucção pelo bebê. Considerando que o flúor utilizado para esse fim aparece                 
na forma de fluoreto de sódio, a ligação química existente entre o sódio e o flúor é denominada:  
(A) iônica  
(B) metálica  
(C) dipolo-dipolo  
(D) covalente apolar 
 
31) O amianto, conhecido também como asbesto, é um material constituído por fibras incombustíveis.               
É empregado como matéria-prima na fabricação de materiais isolantes usados na construção civil,             
como fibrocimento. O uso dessas fibras vem tendo queda desde a década de 1960, quando estudos                
confirmaram os efeitos cancerígenos desse material, principalmente sobre o aparelho respiratório.           
Entre seus componentes, além do SiO2, estão o óxido de magnésio (MgO) e o óxido de alumínio                 
(Al2O3). Em relação ao composto MgO, analise as afirmativas:  
I. A ligação entre o magnésio e o oxigênio se dá por transferência de elétrons, sendo classificada como                  
ligação iônica.  
II. Os átomos não alcançaram a configuração do gás nobre após a ligação.  
III. Após a ligação entre os átomos de magnésio e oxigênio, há formação de um cátion Mg2+ e um ânion                    
O2– . Dados: Mg (Z = 12); O (Z = 8)  



Está(ao) correta(s) apenas:  
 
(A) I.   (B) II.   (C) III.   (D) I e II.   (E) I e III.  
 
 
 
 
 
 
 
32) Considere a aparelhagem desenhada a seguir, empregada para testes de condutividade elétrica. O              
teste deu positivo com qual dos líquidos?  
 

 
(A) Nitrogênio liquefeito  
(B) Hélio liquefeito  
(C) Água do mar  
(D) Gasolina (mistura de hidrocarbonetos)  
(E) Oxigênio liquefeito  
 
33) O fosfogênio (COCl2), um gás incolor, tóxico, de cheiro penetrante, utilizado na Primeira Guerra                
Mundial como gás asfixiante, é produzido a partir da reação: CO(g) + Cl2(g)  COCl2(g)  
Sobre a molécula do fosfogênio, podemos afirmar que ela apresenta:  
(A) duas ligações duplas e duas ligações simples  
(B) uma ligação dupla e duas ligações simples  
(C) duas ligações duplas e uma ligação simples  
(D) uma ligação tripla e uma ligação dupla  
(E) uma ligação tripla e uma simples  
 
34) A pólvora, uma invenção revolucionária, descoberta em 1044, teve grande impacto nas civilizações.               
Uma reação que pode representar a explosão da pólvora provocada por ignição é. 

2NaNO3(s) + S(s) + 3C(s) → Na2S(s) + N2(g) + 3CO2(g) 

É correto afirmar: 

(A) o sulfeto de sódio (Na2S) apresenta ligações covalentes entre os átomos de sódio e enxofre. 
(B) o monóxido de carbono (CO) é uma molécula que apresenta ligações covalentes polares entre seus                
átomos. 
(C) o gás nitrogênio (N2) é um composto iônico. 
(D) o Na2S é uma molécula covalente polar. 
(E) o nitrato de sódio é um composto estabilizado por ligações metálicas. 
 
35)  Sobre alguns aspectos relacionados aos elementos químicos, analise as afirmativas abaixo.  
1) Elementos com baixo número de elétrons de valência tendem a formar ligações covalentes com               
elementos de elevado número de elétrons de valência.  
2) Elementos gasosos se localizam geralmente na parte central da tabela periódica, pois estes              
elementos possuem orbitais d semipreenchidos.  
3) Um elemento facilmente ionizável deve possuir um elevado número atômico e um baixo número de                
elétrons de valência. Está(ão) correta(s) apenas:  
(A) 2  
(B) 1  
(C) 1 e 2  
(D) 2 e 3  
(E) 3  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36) Quando pensamos em transformações químicas, podemos ser levados a crer que estas se passam               
sempre em laboratórios, mas a natureza é o maior “laboratório” que existe. No início, a Terra era apenas                  
uma imensa bola de fogo que, ao longo dos tempos, foi sofrendo inúmeras alterações, de modo que hoje                  
em dia pode ser considerada uma grande mistura química. Atualmente, um dos principais responsáveis              
pela constante alteração do planeta é o HOMEM e, muitas vezes, essas alterações são desastrosas. Uma                
delas é o EFEITO ESTUFA, provocado pelo uso excessivo de veículos automotivos (ninguém mais quer               
andar) e as queimadas, utilizadas para aumentar as áreas de cultivo. O planeta está aquecendo e isso é                  
percebido por qualquer um. O clima mudou. Belém, por exemplo, não tem mais a (tradicional) chuva das                 
duas da tarde. Aliás, em Belém quase não chove! Nossa terra está seca! O principal responsável pelo                 
efeito estufa é o gás carbônico, em cuja estrutura encontramos: Dados: 6C 12 e 8O 16  
 
(A) apenas ligações apolares.  
(B) ligações covalentes.  
(C) ligações coordenadas.  
(D) ligações metálicas.  
(E) apenas ligações eletrovalentes.  

 
37) Um dos índices de qualidade do ar diz respeito à concentração de monóxido de carbono (CO), pois                   
esse gás pode causar vários danos à saúde. A tabela abaixo mostra a relação entre a qualidade do ar e a                     
concentração de CO. 

 

 
 
Suponha que você tenha lido em um jornal que na cidade de São Paulo foi atingido um péssimo nível de                    
qualidade do ar. Uma pessoa que estivesse nessa área poderia:  
(A) morrer. 
(B) não apresentar nenhum sintoma.  
(C) Ter sua capacidade visual alterada.  
(D) apresentar fraqueza muscular e tontura.  
(E) ficar inconsciente.  
 
 
38)A poluição atmosférica está diretamente relacionada com o surgimento de doenças respiratórias em             
uma população. Irritações nas mucosas e casos de cânceres são apenas alguns dos problemas causados               
por esse tipo de poluição, que deve ser rapidamente combatido. Analise as alternativas a seguir e marque                 
aquela que não representa uma forma de diminuir a poluição atmosférica. 
(A) Diminuir o uso de veículos automotores. 



(B) Promover o reflorestamento. 
(C) Reduzir o transporte coletivo. 
(D) Não realizar queimadas. 
(E) Monitorar áreas que correm risco de incêndio. 
 
 
 
 
 
39)De acordo com a Teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, os pares de                 
elétrons em torno de um átomo central se repelem e se orientam para o maior afastamento angular                 
possível. Considere que os pares de elétrons em torno do átomo central podem ser uma ligação                
covalente (simples, dupla ou tripla) ou simplesmente um par de elétrons livres (sem ligação). Com base                
nessa teoria, é correto afirmar que a geometria molecular do dióxido de carbono é:  
(A) piramidal.  
(B) angular.  
(C) linear.  
(D) tetraédrica. 
(E) trigonal plana.  
  
40) O carbono apresenta diferentes formas cristalinas alotrópicas. O diamante, de ocorrência natural rara,              
tem a mesma estrutura cristalina do silício e do germânio, os quais podem ser empregados na fabricação                 
de dispositivos semicondutores. Recentemente, foi descoberto como produzir diamante com pureza           
suficiente para, também, ser utilizado na fabricação de semicondutores. 
a) Identifique, entre os três elementos químicos mencionados, aquele que pertence ao terceiro            
período da tabela periódica. 
 
b) Escreva seu símbolo e o número total de elétrons do seu nível mais energético. 
 
41) “Por que as pessoas põem gelo nos mictórios? O gelo serve para reduzir a mau cheiro nos mictórios.                   
Nem toda mulher sabe disso, mas o arsenal antifedor no banheiro dos homens inclui também limão, casca                 
de laranja e bolinhas de naftalina. Gelo é o método mais eficaz porque, no contato com a urina quente,                   
derrete e ajuda a levar o líquido para o esgoto. A temperatura baixa também inibe o crescimento de                  
bactérias e diminui a volatilidade das substâncias, o que dificulta a propagação do odor. Já o limão e a                   
naftalina servem só para mascarar o cheiro da urina recente ou do material acumulado na tubulação. Em                 
bares e restaurantes, o consumo de bebidas alcoólicas e sal aumenta a concentração de amoníaco,               
responsável pelo odor.  

(Super interessante, junho 2004)  
Sobre as moléculas de água (H2O) e amônia (NH3), responda às questões: 
 
a) Demonstre a fórmula estrutural com a respectiva geometria da molécula da água devidamente              
desenhada e citada  
b) Demonstre a fórmula estrutural com a respectiva geometria da molécula da amônia desenhada e citada                
(0,1). 
 
42) No circuito elétrico abaixo, dois eletrodos E1 e E2 conectados a uma lâmpada podem ser mergulhados 
em diferentes soluções. Supondo que a distância entre os eletrodos e a porção mergulhada sejam sempre 
as mesmas, compare o brilho da lâmpada, quando se usam as seguintes soluções:  

 
a) sacarose (C12H22O11) em água  
 
b) cloreto de potássio (KCl) 0,1 mol/L; ≅ 100% dissociado. 
 
43) Considere as seguintes moléculas no estado gasoso:CO2, BF3, CH4  
 



a) Dê as fórmulas estruturais e as geometrias moleculares de cada uma das moléculas. 
 
b) Determine a polaridade das moléculas. 

I.CH4 __________________________ 
II.BF3______________________________________________ 
III.CO2 _________________________ 
 

44) Um dos testes realizados para a determinação da quantidade de álcool na gasolina é aquele em que                  
se adiciona água à mesma, ocasionando a extração do álcool pela água. Supondo que o volume inicial da                  
gasolina utilizado foi de 50 mL e após a mistura com a água este volume reduziu para 38 mL.  
 
a) Determine o percentual de álcool na gasolina e relacione com a legislação vigente , classificando               
em adulterada ou não adulterada. 
 
b) Explique baseado na polaridade das moléculas , como este teste é possível. 
 
 
45) Durante a atividade experimental de química um estudante obteve uma solução indicadora             
ácido-base, triturando no liquidificador algumas folhas de repolho roxo com água. Em seguida, ele              
dividiu a solução obtida em três tubos de ensaio (A, B e C) e no primeiro tubo adicionou uma pequena                    
quantidade de vinagre (solução de ácido acético); no segundo alguns cristais de soda cáustica (NaOH),               
e no terceiro alguns cristais de sal para churrasco (NaCl), obtendo o resultado conforme mostra o                
quadro:  

 
Se o estudante realizar outro experimento adicionando no tubo A, NaSO4  no B, LiCl e no C, Ma(OH)2 
contendo a solução inicial extraída do repolho roxo, quais as cores que ele deve encontrar em cada 
tubo? 
A:__________________________B:__________________________C:_________________________
___ 
 
46) Realizamos uma atividade experimental para identificação de substâncias iônicas, testando com 
uma lâmpada conforme o desenho.Analisando as substâncias em solução: Ácido clorídrico, Glicose, 
Sacarose e Ácido sulfúrico, responda: 
  
A)    Quais substâncias conduziriam eletricidade em solução aquosa? 
 
B)    Demonstre os íons formados pelos compostos da questão A. 
  
47) Demonstre a fórmula molecular dos compostos que dão origem aos sais abaixo, após classifique               
o sal em sal ácido, alcalino ou neutro.   
  
A) NaNO3 
 
Ácido_______________________ Base:______________________Classificação:___________ 
  
  
B) Fe(NO3)2 
 
Ácido_______________________ Base:______________________Classificação:___________ 
  
 
48) Ácido perclórico (H2SO4) é um ácido forte. Quais as espécies químicas presentes, em maior 
concentração, em uma solução aquosa deste ácido? Demonstre a equação de ionização deste ácido. 
  
 49) Complete a tabela abaixo:  

  



Composto Cátion Ânion Nome do composto 

a.H3PO3 

b. Fe(OH)2 

c.HCl 

d. Mg(OH)2 

  
 

  
  

50) No processo de produção de sal refinado, a lavagem do sal marinho provoca a perda do iodo natural,                   
sendo necessário, depois, acrescentá-lo na forma de iodeto de potássio (a). Outra perda significativa é a                
de íons magnésio, presentes no sal marinho na forma de cloreto de magnésio (b) e sulfato de                 
magnésio (c). Durante este processo são também adicionados alvejantes, como o carbonato de sódio              
(d). Dê as fórmulas representativas das substâncias destacadas no texto anterior são, respectivamente:  
  
a)__________________________________________________ 
 
b)__________________________________________________ 
 
c)__________________________________________________ 
 
d)__________________________________________________ 
 
 
51)  Associe a 2a coluna à 1a , considerando os ácidos. 
 

Fórmula Nome 

a.H3PO3 (   ) fosforoso 

b.H3PO4 (   ) nitroso 

d.HCℓO2  (   ) cloroso 

c.HCℓO3 (   ) clórico 

d.H2SO3 (    ) sulfuroso  

e.HNO2 (    ) fosfórico  

 
 
52) Na reação de neutralização total do ácido sulfídrico com o hidróxido de potássio, há formação de sal e                   
água. A fórmula e o nome correto deste sal são, respectivamente:  
 
(A) K2SO4 e sulfato de potássio.  
(B) K2SO3 e sulfito de potássio.  
(C) KS e sulfeto de potássio.  
(D) K2S e sulfato de potássio.  
(E) K2S e sulfeto de potássio.  
 
53) A alternativa que corresponde à geometria molecular, à polaridade e às forças intermoleculares do 
composto citado é: 
 
(A) NH3: trigonal plana, apolar e ligação de hidrogênio. 



(B) CO2: linear, polar e forças de dipolo permanente. 
(C) H2S: angular, polar e ligação de hidrogênio. 
(D) CH4: tetraédrica, apolar e forças de dipolo induzido. 
(E) BF3: trigonal plana, polar e ligação covalente. 
. 
 
 
 
 
 

 
54) Urtiga é o nome genérico dado a diversas plantas da família das Urticáceas, cujas folhas são cobertas                  
de pêlos finos, os quais liberam ácido fórmico (H2CO2) que, em contato com a pele, produz uma irritação.                  
Dos produtos de uso doméstico abaixo, o que você utilizaria para diminuir essa irritação é:  
(A) sal de cozinha.  
(B) óleo.  
(C) coalhada.  
(D) leite de magnésia.  
(E) vinagre.  
 
55) Água e etanol são dois líquidos miscíveis em quaisquer proporções devido a ligações              
intermoleculares, denominadas: 
(A) iônicas. 
(B) pontes de hidrogênio. 
(C) covalentes coordenadas. 
(D) dipolo induzido - dipolo induzido. 
(E) dipolo permanente 
 
56) Aos frascos A, B e C, contendo soluções aquosas incolores de substâncias diferentes, foram 
adicionadas gotas de fenolftaleína. Observou-se que só o frasco A passou a apresentar coloração 
rósea. Identifique a alternativa que indica substâncias que podem estar presentes em B e C.  
(A) NaOH e NaCl.  
(B) H2SO4 e HCl.  
(C) NaOH e Ca(OH)2.  
(D) H2SO4 e NaOH.  
(E) NaCl e Mg(OH)2. 
 
57) Ao participar de uma festa, você pode comer e beber em demasia, apresentando sinais de má 
digestão ou azia. Para combater a acidez, ocasionada pelo excesso de ácido clorídrico no estômago, 
seria bom ingerir uma colher de leite de magnésia, que irá reagir com esse ácido. A equação que 
representa a reação é:  
(A) Mg(OH)2 + 2 HClO   Mg(ClO)2 + 2 H2O.  
(B) Mg(OH)2 + 2 HCl   MgCl  + 2 H2O.  
(C) Mg(OH)2 + 2 HClO3  Mg(ClO3)2 + 2 H2O.  
(D) Mn(OH)2 + 2 HClO2   Mn(ClO2)2 + 2 H2O.  
(E) Mn(OH)2 + 2 HCl  MnCl2 + 2 H2O.  
 
58) O coral nada mais é que um pequeno animal marinho, que vive em colônias, geralmente em mares 
de temperatura mais amena, como as regiões tropicais e subtropicais. Enquanto está vivo, esse 
organismo secreta à sua volta um esqueleto de carbonato de cálcio, substância extraída da água do 
mar. Após a sua morte, novas colônias desenvolvem-se sobre essa estrutura rígida, formando, com o 
tempo, paredões calcários que chamamos de recife.o processo todo, obviamente, demora milhares de 
anos.  
 
(A) Em um laboratório poderíamos obter o carbonato de cálcio pela reação de neutralização total entre                
o ácido carbônico e o hidróxido de cálcio.  
(B) A fórmula do carbonato de cálcio é Ca2CO3.  
(C) O carbonato de cálcio é um composto molecular.  
(D) A solubilidade do carbonato de cálcio na água aumenta diminui com a temperatura.  
(E) O carbonato de cálcio é um sal duplo quanto ao ânion.  
  



59) O ácido clorídrico puro (HCl) é um composto que conduz muito mal a eletricidade. A água pura 
(H2O) é um composto que também conduz muito mal a eletricidade; no entanto, ao dissolvermos o 
ácido na água, formamos uma solução que conduz muito bem a eletricidade, o que se deve à: 
  
(A) dissociação da água em H+ e OH – . 
(B) ionização do HCl, formando H3O + e Cl – . 
(C) transferência de elétrons da água para o HCl. 
(D) transferência de elétrons do HCl para a água. 
(E) reação de neutralização do H+ da água com o Cl – do HCl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60) Todas as substâncias azedas estimulam a secreção salivar, mesmo sem serem ingeridas. Esse é o 
principal motivo de se utilizar vinagre ou limão na preparação de saladas, pois o aumento da secreção 
salivar facilita a ingestão. No vinagre e no limão aparecem substâncias pertencentes à função: 
(A) base ou hidróxido. 
(B) sal. 
(C) óxido. 
(D) aldeído. 
(E) ácido. 
 
61)Marque a alternativa que indica o uso dos compostos inorgânicos listados: 

I.Ácido carbônico 
II.Ácido sulfúrico 
III.Hipoclorito de sódio 
IV.Nitrato de sódio 

 
(A) I- refrigerantes, II- alimentos embutidos, III- Produtos de limpeza e IV- baterias de automóveis ; 
(B) I- refrigerantes, II- baterias de automóveis, III- Produtos de limpeza e IV- alimentos embutidos ; 
(C) I- refrigerantes, II- alimentos embutidos, III-baterias de automóveis e IV-  Produtos de limpeza ; 
(D) I- baterias de automóveis, II- alimentos embutidos, III- Produtos de limpeza e IV- refrigerantes ; 
(E) I-alimentos embutidos, II- refrigerantes, III- Produtos de limpeza e IV- baterias de automóveis ; 
 
 
62) Podemos classificar os ácidos quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, quanto ao número de 
elementos constituintes, e quanto à presença de oxigênio na molécula. Neste sentido, qual dos ácidos 
listados a seguir, pode ser considerado um DIÁCIDO, TERNÁRIO e OXIÁCIDO ao mesmo tempo?  
(A) H3PO4  
(B) H2SO4  
(C) HNO3  
(D) H2S  
(E) H4P2O7  
 
63) A cor das flores de diversas plantas ocorre devido à presença de substâncias, como as                
antocianinas, que atuam como indicadores ácido-base. Assim, conforme o pH do solo, a cor das flores                
pode variar. É o caso das hortênsias, que apresentam cor azul em solos ácidos e rosa em solos                  
alcalinos. Caso uma pessoa queira cultivar hortênsias de cor rosa, em um jardim cujo solo seja ácido,                 
ela deverá corrigir o pH e, para isso, poderá misturar à terra, em quantidade adequada, 
 (A)cal hidratada. 
 (B)sal de cozinha. 
 (C)vinagre de vinho. 
 (D)azeite de oliva. 
 (E) Leite 
 
64) Considere certa quantidade de água e suco de limão, misturados, contida em um copo. 
  
Analise estas três afirmativas concernentes a esse sistema: 



  
I. O sistema é ácido. 
II. O pH do sistema é maior que 7. 
III. No sistema, a concentração dos íons H+ é maior que a dos OH–. 
 
A partir dessa análise, é CORRETO afirmar que 
  (A)as três afirmativas estão certas. 
(B) Nenhuma das alternativas está  correta. 
(C)apenas as afirmativas I e II estão certas. 
(D)apenas as afirmativas I e III estão certas. 
(E)apenas as afirmativas II e III estão certas. 
 
 
 
 
65) Uma das características mais importantes dos elementos de transição é o fato de poderem existir                
em diferentes estados de oxidação, o que possibilita, por exemplo, no caso do Fe, a existência de                 
diferentes tipos de óxidos. No Brasil, a hematita é um importante minério utilizado para extração de                
ferro que apresenta cerca de 70% de Ferro e 30% de Oxigênio. A fórmula deste óxido que compõe a                   
hematita é:  
 (A)FeO3 
 (B)FeO 
 (C)Fe2O 
 (D)Fe3O4 
  
66) Os ácidos são substâncias que, segundo Arrhenius, liberam o íon H+ (ou H3O+) em meio aquoso.                 
Porém, essa definição pode ser simplificada em nosso cotidiano em virtude de algumas características              
marcantes dessas substâncias, como seu sabor azedo ou a capacidade de reagir com o mármore. Os                
ácidos inorgânicos são geralmente mais fortes que os ácidos orgânicos e possuem inúmeras             
aplicações, como a participação na geração de corrente elétrica para os automóveis e a atuação na                
conservação dos alimentos, que são aplicações, respectivamente, do ácido sulfúrico e fosfórico. A             
respeito dos ácidos inorgânicos, assinale a opção correta.  
(A) Os dois ácidos citados no enunciado, ácido sulfúrico e fosfórico, possuem fórmulas químicas             
H2SO4 e H3PO3, sendo ambos classificados como diácidos. 
(B) Soluções aquosas de mesma concentração dos dois ácidos citados no enunciado devem            
apresentar a mesma capacidade de condução da corrente elétrica. 
(C) Os sais formados a partir de reações de neutralização total de cada um dos ácidos citados no                  
enunciado com Ba(OH)2 têm as fórmulas químicas BaSO4 para a reação com ácido sulfúrico e               
Ba3(PO4)2 para a reação com o ácido fosfórico, sendo ambos insolúveis em água. 
(D) A partir do ácido fosfórico é possível, com reações de desidratação, formar outros dois ácidos                
com as fórmulas químicas HPO3 e H4P2O7 cujos nomes sistemáticos são, respectivamente, ácido             
hipofosforoso e fosforoso. 
(E) O ácido sulfúrico pode ser encontrado em algumas precipitações de chuvas ácidas, mas pouco               
influencia na agricultura e na deterioração das construções civis. 
 
67) O sulfato de bário (BaSO4) é um sal muito pouco solúvel. Suspensões desse sal são comumente                 
utilizadas como contraste em exames radiológicos do sistema digestivo. É importantíssimo que não ocorra              
dissolução de íons bário, Ba2+, no estômago. Estes íons são extremamente tóxicos, podendo levar à morte.                
No primeiro semestre de 2013, vários pacientes brasileiros morreram após a ingestão de um produto que                
estava contaminado por carbonato de bário (BaCO3), em uma proporção de 13,1% em massa. O               
carbonato de bário reage com o ácido clorídrico (HCl) presente no estômago humano, produzindo cloreto               
de bário (BaCl2) que, sendo solúvel, libera íons Ba2+ que podem passar para a corrente sanguínea,                
intoxicando o paciente.  
a) Escreva a equação química que representa a reação que ocorre no estômago quando o              
carbonato de bário é ingerido.  
 
b) Demonstre as reações de neutralização entre o Hidróxido de bário e ácido sulfúrico e              
classifique o sal formado em ácido, básico ou neutro.  
 
68) O coral nada mais é que um pequeno animal marinho, que vive em colônias, geralmente em mares de                   
temperatura mais amena, como as regiões tropicais e subtropicais. Enquanto está vivo, esse organismo              
secreta à sua volta um esqueleto de carbonato de cálcio, substância extraída da água do mar. Após a sua                   
morte, novas colônias desenvolvem-se sobre essa estrutura rígida, formando, com o tempo, paredões             
calcáreos que chamamos de recife. O processo todo, obviamente, demora milhares de anos. 



Demonstre a reação de neutralização que dará origem ao carbonato de cálcio: 

 
69)Em uma certa região industrial, existe uma elevada emissão de SO2. Sabendo que o dióxido de enxofre                 
é um óxido ácido, explique através de equações químicas: 
a) O que ocorre com este óxido na presença de água? Demonstre através de uma equação               
química 
 
b) Como você poderia proteger seu jardim da ação deste composto químico.  
 
 
 

 
 

 
70) O ácido fosfórico (H3PO4) é utilizado para as mais diversas finalidades, tais como remover ferrugens,                
na fabricação de vidro, na tinturaria, na produção de fertilizantes, nas indústrias alimentícias e              
farmacêuticas e, principalmente, como acidulante de refrigerantes, abaixando seu pH, regulando sua            
doçura, realçando o paladar e também atuando como conservante da bebida. 
a) Equacione a reação de neutralização total do H3PO4 com solução aquosa de hidróxido de              
potássio (KOH) 

b) Equacione as reações de neutralização parcial do H3PO4 com solução aquosa de hidróxido de              
potássio (KOH). 

71) Os peróxidos podem ser formados por hidrogênio, metais alcalinos e metais alcalino-terrosos.             
Seguindo este princípio, relacione os três tipos de classificação aos respectivos peróxidos: 
 
1. Peróxido de hidrogênio 
2. Peróxido de metal alcalino 
3. Peróxido de metal alcalino terroso 
(   ) Peróxido de sódio 
(   ) Água oxigenada 
(   ) Peróxido de bário 
(   ) Peróxido de magnésio 
(   ) Peróxido de lítio  

72)  Considere os íons a seguir: 
Cátions: Li+ (lítio), NH4+ (amônio), Mg2+ (magnésio) e Fe3+ (ferro III); 
Ânions: NO3- (nitrato), SO42- (sulfato) e PO43- (fosfato). 

Assinale a alternativa que indica corretamente os nomes e as fórmulas de sais formados com esses                
íons: 
(A) LiSO4 (sulfato de lítio), Mg(SO4)2 (sulfato de magnésio), Fe(NO3)3 (nitrato de ferro III). 
(B) Li2SO4 (sulfato de lítio), Mg(SO4)2 (sulfato de magnésio), Fe(NO3)3 (nitrato de ferro III). 
(C) Li2SO4 (sulfato de lítio), NH4NO3 (nitrato de amônio), FePO4 (fosfato de ferro III). 
(D) LiSO4 (sulfato de lítio), NH4NO3 (nitrato de amônio), Fe3PO4 (fosfato de ferro). 
(E) (NH4)2SO4 (sulfato de amônio), MgPO4 (fosfato de magnésio), LiNO3 (nitrato de lítio). 
  
73) Os produtos de uma reação de combustão são CO2(g) e vapor de água. Podemos identificar o desprendimento do                   
CO2 através de:  
(A) recolhimento do CO2(g) numa solução de água de cal [Ca(OH)2].  
(B) odor característico do CO2(g).  
(C) coloração característica do CO2(g).  
(D) aumento da temperatura observado durante a reação de combustão.  
(E) queima de CO2(g) com o oxigênio.  
 
 
74) A emissão de óxidos ácidos para a atmosfera vem crescendo cada vez mais nas últimas décadas.                  
Eles podem ser emitidos através de fontes naturais, tais como a respiração vegetal e animal, erupções                
vulcânicas e decomposição de restos vegetais e animais. No entanto, o fator agravante é que alguns                
óxidos ácidos são liberados também na combustão de combustíveis fósseis, como os derivados do              
petróleo (gasolina, óleo diesel etc.). Sobre óxidos ácidos e suas implicações ambientais, é CORRETO              
afirmar que: 
(A) óxidos ácidos são substâncias moleculares, formadas, principalmente, pelo enxofre e pelo nitrogênio e que, ao 
entrarem em contato com a água, reagem formando ácidos, por exemplo, sulfuroso, sulfúrico, nítrico e nitroso. 



(B) o gás carbônico (CO2 )  e o monóxido de carbono (CO) são exemplos de óxidos que reagem com a água, 
formando ácidos. 
(C) óxidos ácidos são substâncias iônicas, formadas pela ligação de metais (principalmente alcalinos e alcalinos 
terrosos) com o oxigênio. 
(D) o trióxido de enxofre neutraliza o hidróxido de sódio na proporção molar de 1: 1. 
(E) a chuva ácida é a responsável direta pelo fenômeno conhecido como efeito estufa, cujo agravamento eleva 
 
 
75) Muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés, poluentes prejudiciais às plantas e                  
aos animais. Um desses poluentes reage quando em contato com o gás oxigênio e a água da atmosfera,                  
conforme as equações químicas: 
Equação 1: 2 SO2 + O2 → SO3        Equação 2: SO3 + H2O → H2SO4 

De acordo com as equações, a alteração ambiental decorrente da presença desses poluente intensifica              
o(a): 

(A) formação de chuva ácidas 
(B) surgimento de ilha de calor. 
(C) redução da camada de ozônio. 
(D) ocorrência de inversão térmica. 
(E) emissão de gases de efeito estufa. 

76)A maior parte dos peróxidos se apresenta na forma sólida e iônica, mas um membro pertencente a                 
esta classe possui características que o diferem tornando-o único: ao ser dissolvido ganha a forma               
líquida e molecular. Dentre as opções a seguir, escolha a que corresponde a nomenclatura usual e                
fórmula molecular deste composto. 

(A) Peróxido de cálcio (CaO2) 
(B) Água oxigenada (H2O2) 
(C) Peróxido de amônia (NH3O2) 
(D) Peróxido de hidrogênio (H2O2) 

 
77) Analise as afirmativas: 
I- O óxido A é um dos responsáveis pela chuva ácida. 
II- O óxido B é empregado nos protetores solares e o C é conhecido como quartzo e entra na                   
fabricação do vidro sob a forma de areia. 
 
As letras A, B e C podem ser corretamente substituídas, respectivamente por: 
(A) SO2, TiO2 e SiO2   
(B) SO3, Al2O3, SiO2 
(C) N2O3, TiO2 e Al2O3  
(D) CO2, NO, TiO2 
(E) SO3, Al2O3 e SiO2  

 
78) Análises técnicas concluíram que os gases que constituem as nuvens vulcânicas são:sulfeto de              
hidrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono e dióxido de enxofre. O item que contém               
corretamente as fórmulas dos gases citados acima é: 
(A) H2SO4, CO, CO2 e SO3. 
(B) CaO, H2SO3, CO2 e H2SO4. 
(C) CO, CO2, SO3 e H2SO4. 
(D) CO, H2S, SO2 e CO2. 
(E) H2S, CO, CO2 e SO3.  
 
79) A Petrobras lançou no mercado o combustível diesel S 10 com baixo teor de enxofre para reduzir a                   
poluição ambiental. Quanto maior a porcentagem de derivados de enxofre presentes no diesel, maiores              
serão as quantidades de óxidos de enxofre (anidridos sulfuroso e sulfúrico) gerados em sua combustão.               
No que diz respeito ao anidrido sulfuroso, afirma-se corretamente que 
(A) é classificado como óxido iônico. 
(B) é responsável pelo efeito estufa. 



(C) forma um diácido, ao reagir com água. 
(D) é obtido pela reação entre o anidrido sulfúrico e o oxigênio. 
(E) forma um sal insolúvel em água, ao ser neutralizado com hidróxido de sódio 
 
80) A liberação dos gases clorofluorcarbonos (CFCs) na atmosfera pode provocar depleção de ozônio(O3 ) na                
estratosfera. O ozônio estratosférico é responsável por absorver parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol, a                
qual é nociva aos seres vivos. Esse processo, na camada de ozônio, é ilustrado simplificadamente na figura. 
Considere os seguintes óxidos: 

I. MgO    II. CO    III. CO2   IV. CrO3     V. Na2O 

 Os óxidos que, quando dissolvidos em água pura, reagem produzindo bases são 
(A) apenas II e III. 
(B) apenas I e V. 
(C) apenas III e IV. 
(D) apenas IV e V. 
(E) apenas I e II. 

 

81) Sabe-se que a chuva ácida é formada pela dissolução, na água da chuva, de óxidos ácidos                 
presentes na atmosfera. Entre os pares de óxidos relacionados, qual é constituído apenas por óxidos               
que provocam a chuva ácida? 
(A) Na2O e NO2 
(B) CO2 e MgO 
(C) CO2 e SO3 
(D) CO e NO2 
(E) CO e NO 

 
82) Observe a imagem, que apresenta uma situação de intensa poluição do ar que danifica veículos, edifícios,                 
monumentos, vegetação e acarreta transtornos ainda maiores para a população. Trata-se de chuvas com              
poluentes ácidos ou corrosivos produzidos por reações químicas na atmosfera. 

 

a) identifique, em A, dois óxidos que se destacam e, em B, os ácidos que geram a chuva ácida, originados na                     
transformação química desses óxidos. 

b) explique duas medidas adotadas pelo poder público para minimizar o problema da poluição atmosférica na                
cidade de São Paulo. 

83) Sobre a poluição do ar, assinale o que for correto.  

01) O gás ozônio, um derivado do gás carbônico atmosférico, é benéfico quando se forma junto ao solo,                  
funcionando como um importante filtro solar.  

02) A inversão térmica é resultante da absorção de calor pelas moléculas de H2O, CO2 , CH4 e NO2 presentes na                     
atmosfera.  

04) O monóxido de carbono é um gás tóxico liberado pelos automóveis, que, combinado com a hemoglobina do                  
sangue, inutiliza-a para o transporte de oxigênio.  

08) As partículas inaláveis, como a sílica (SiO2), encontradas nas fábricas de cimento, quando em suspensão no ar,                  
causam doenças pulmonares, como fibroses e enfisemas.  

16) A chuva ácida é resultante da reação de SO2 e de NO2 com gases e água na atmosfera, gerando H2SO4 e HNO3  

84) Representado pela fórmula química CO, o monóxido de carbono é um gás incolor e inodoro proveniente da                  
combustão incompleta de combustíveis fósseis (carvão mineral, petróleo e gás natural). Se inalado em altas               



concentrações pode matar por asfixia. Isso ocorre porque, ao ser inspirado, o monóxido de carbono é capaz de                  
estabelecer ligações químicas altamente estáveis com a hemoglobina das hemácias, formando a carboxiemoglobina             
(HbC), o que as impossibilita de transportar oxigênio em todo o processo de respiração. O óxido citado no trecho                   
anterior pode ser classificado como óxido 

a) ácido. 
b) básico. 
c) neutro. 
d) anfótero. 
 

85) A emissão de óxidos ácidos para a atmosfera vem crescendo cada vez mais nas últimas décadas. Eles podem ser emitidos                     
através de fontes naturais, tais como a respiração vegetal e animal, erupções vulcânicas e decomposição de restos                 
vegetais e animais. No entanto, o fator agravante é que alguns óxidos ácidos são liberados também na combustão                  
de combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo (gasolina, óleo diesel etc.). Sobre óxidos ácidos e suas                 
implicações ambientais, é CORRETO afirmar que: 

a) óxidos ácidos são substâncias moleculares, formadas, principalmente, pelo enxofre e pelo nitrogênio e que, ao 

entrarem em contato com a água, reagem formando ácidos, por exemplo, sulfuroso, sulfúrico, nítrico e nitroso. 

b) o gás carbônico (CO2 )  e o monóxido de carbono (CO) são exemplos de óxidos que reagem com a água, 

formando ácidos. 

c) óxidos ácidos são substâncias iônicas, formadas pela ligação de metais (principalmente alcalinos e alcalinos 

terrosos) com o oxigênio. 

d) o trióxido de enxofre neutraliza o hidróxido de sódio na proporção molar de 1: 1. 

e) a chuva ácida é a responsável direta pelo fenômeno conhecido como efeito estufa, cujo agravamento eleva 

as temperaturas médias de nosso planeta. 

86) A Petrobras lançou no mercado o combustível diesel S 10 com baixo teor de enxofre para reduzir a poluição                    
ambiental. Quanto maior a porcentagem de derivados de enxofre presentes no diesel, maiores serão as               
quantidades de óxidos de enxofre (anidridos sulfuroso e sulfúrico) gerados em sua combustão. No que diz respeito                 
ao anidrido sulfuroso, afirma-se corretamente que 

a) é classificado como óxido iônico. 
b) é responsável pelo efeito estufa. 
c) forma um diácido, ao reagir com água. 
d) é obtido pela reação entre o anidrido sulfúrico e o oxigênio. 
e) forma um sal insolúvel em água, ao ser neutralizado com hidróxido de sódio. 
 

87)  Um óxido básico é um óxido iônico que reage com água tendo um hidróxido como produto. 
São óxidos básicos todas as seguintes substâncias: 
a) CO2  , SO2 , TiO3 . 
b) CaO, Na2O, K2O.  
c) CaSO4 , MgO, CO.  
d) Li2O, Mg(OH)2 , SiO  
e)KHO , CaO, BaSO4  
 

88) (Enem 2014) A liberação dos gases clorofluorcarbonos (CFCs) na atmosfera pode provocar depleção de               
ozônio(O3 ) na estratosfera. O ozônio estratosférico é responsável por absorver parte da radiação ultravioleta               
emitida pelo Sol, a qual é nociva aos seres vivos. Esse processo, na camada de ozônio, é ilustrado                  
simplificadamente na figura. 

Considere os seguintes óxidos: 

I. MgO    II. CO    III. CO2   IV. CrO3     V. Na2O 

 Os óxidos que, quando dissolvidos em água pura, reagem produzindo bases são 
a) apenas II e III. 



b) apenas I e V. 
c) apenas III e IV. 
d) apenas IV e V. 
e) apenas I e II 
 
89) (Ufsm 2013) Para realizar suas atividades, os escoteiros utilizam vários utensílios de ferro, como grelhas, facas                 
e cunhas. A desvantagem do uso desses materiais de ferro é a corrosão, resultado da oxidação do ferro que forma                    
vários compostos, entre eles, óxido de ferro. 

Com relação ao óxido de ferro, é correto afirmar: 

I. Pode existir na forma de óxido ferroso, FeO. 

II. Pode existir na forma de óxido férrico, Fe2O3. 

III. O íon ferro possui estado de oxidação +2 e +3 no óxido ferroso e no óxido férrico, respectivamente. 

Está(ão) correta(s) 

a) apenas I. 
b) apenas II. 
c) apenas III. 
d) apenas I e II. 
e) I, II e III. 
 

90)(Ufsm 2012) A exposição dos atletas ao sol intenso exige cuidados especiais com a pele. O dióxido de titânio é 

usado em vestimentas a fim de proteger os atletas da radiação solar. A fórmula química do dióxido de titânio é 

__________, trata-se de um óxido __________ formado por um __________ e oxigênio. 

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. 

a) TiO2 – iônico – não metal 
b) Ti2O – molecular – não metal 
c) TiO2 – iônico – metal 
d) Ti2O – iônico – não metal 
e) TiO2 – molecular – metal 
 

91) A ferrugem é uma mistura de óxidos de ferro resultantes da corrosão desse metal. Outros óxidos metálicos,                  
entretanto, ao contrário dos presentes na ferrugem, formam uma camada protetora sobre a superfície do metal. Um                 
deles é o óxido formado pelo elemento químico do grupo 13, pertencente ao terceiro período da Classificação                 
Periódica dos Elementos. Escreva a fórmula química desse óxido protetor e classifique-o quanto ao tipo de óxido. 

92) “O ar que expiramos contém um pouco de gás carbônico. Se assoprarmos, com o auxílio de um canudinho,                   
dentro de uma solução de hidróxido de cálcio, ocorrerá uma reação entre a base e o óxido gás carbônico,                   
produzindo um sólido branco insolúvel, o sal carbonato de cálcio. O efeito visual será o aparecimento de uma                  
turvação branca dentro da solução”. Qual será a fórmula correta da base, do óxido e do sal citados no texto? 

a) CaOH, CO2 e CaCO3. 
b) Ca(OH)2, CO2 e CaCO3. 

c) Ca(OH)2, CO e CaCO3. 
d) Ca(OH)2, CO2 e Ca2CO3. 
 

93) Nas condições ambientes, assinale a opção que contém apenas óxidos neutros. 

a) NO2, CO e Al2O3 
b) N2O, NO e CO 
c) N2O, NO e NO2 
d) SiO2, CO2 e Al2O3 
e) SiO2, CO2 e CO 
 



94 Estima-se que a usina termoelétrica que se pretende construir em cidade próxima a Campinas e que                 
funcionará à base de resíduos da destilação do petróleo, poderá lançar na atmosfera, diariamente, cerca de                
250 toneladas de SO2 gasoso.  
a) Quantas toneladas de enxofre estão contidas nessa massa de SO2? 
b) Considerando que a densidade do enxofre sólido é de 2,0kg/L, a que volume, em litros, corresponde essa                  
massa de enxofre?  
 
95) O magnésio (Mg) reage com o oxigênio (O2) do ar, produzindo óxido de magnésio (MgO) de acordo com                   
a equação 2 Mg(s) + O2(g) = 2 MgO(s). Calcule a massa de O2 necessária para produzir 40g de óxido de                     
magnésio. Dados: MgO = 40g/mol; O2 = 32g/mol.  
a) 160g.  
b) 80g.  
c) 40g.  
d) 32g.  
e) 16g.  
 
96) Acompanhando a evolução dos transportes aéreos, as modernas caixas-pretas registram centenas de             
parâmetros a cada segundo, construindo recurso fundamental na determinação das causas de acidentes             
aeronáuticos. Esses equipamentos devem suportar ações destrutivas, e o titânio, metal duro e resistente,              
pode ser usado para revesti-los externamente. O titânio é um elemento possível de ser obtido a partir do                  
tetracloreto de titânio por meio da reação não balanceada:  
                TiCl4(g)+ Mg(s) = MgCl2(s) + Ti(s)  
Considere que essa reação foi iniciada com 9,5g de TiCl4(g). Supondo que tal reação seja total, a massa de                   
titânio obtida ser, aproximadamente: Dados: Ti = 48 u.; Cl = 35,5 u.; Mg = 24 u.  
a) 1,2g.  
b) 2,4g.  
c) 3,6g.  
d) 4,8g.  
e) 7,2g. 
 
97) Em um creme dental, encontra-se um teor de flúor de 1,9 mg desse elemento por grama de dentifrício.                   
O flúor adicionado está contido no composto "monofluorfosfato de sódio"Na2PO4F (massa molar: 144 g/mol).              
Determine a quantidade de Na2PO4F utilizada na preparação de 100 g de creme dental. 
 
98) O limite máximo de concentração de íon Hg2+ admitido para seres humanos é de 6 miligramas por litro                   
de sangue. Determine o limite máximo, expresso em mols de Hg2+ por litro de sangue. (Massa molar de                  
Hg=200g/mol) 
 
 
99) Em 100g de leite em pó infantil, existem 500mg de cálcio. Determine quantos mols de átomos de cálcio                   
existem numa lata de 400g de leite em pó. Dado: Ca = 40 u.  
 
 
100) Determine a massa de dióxido de carbono produzida na queima de 250g de propano. 
 
101) Determine o número de mol de água produzido durante a queima de 32g de metano. 
 
102) Determine o número de mol de água produzido na queima de 400g de butano. 
 
103) Fosgênio, COCl2, é um gás venenoso. Quando inalado, reage com a água nos pulmões para produzir                 
ácido clorídrico (HCl), que causa graves danos pulmonares, levando, finalmente, à morte: por causa disso,               
já foi até usado como gás de guerra. A equação química dessa reação é: 

COCl2 + H2O → CO2 + 2 HCl 

Determine a massa de ácido clorídrico em gramas formado,se uma pessoa inalar 198 mg de fosgênio. 

104) Uma soda cáustica (NaOH) comercial é preparada a partir da reação entre carbonato de sódio e                 
hidróxido de cálcio. Utilizando-se 159kg de carbonato e admitindo-se que a reação é completa,              
determine a massa de soda produzida.  
 
105) Quantos mols de O2 são obtidos a partir de 2,0 mols de pentóxido de dinitrogênio, de acordo com a                    
equação: N2O5 + K2O2 =  2KNO3 + 1/2O2  

 
106) O ácido nítrico surge a partir e algumas reações observem a equação dessas reações. 



1) 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O  
2) 2NO + O2 → 2NO2  
3) 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO 
Agora, para calcular a massa da amônia é preciso para que ocorra a preparação de 6,3 gramas de ácido                   
nítrico.  
Dado:  
Massas molares em g/mol:  
NH3: 17  
HNO3: 63  
NO2: 46  
NO: 30 
 
107) (Enem) Atualmente, sistemas de purificação de emissões poluidoras estão sendo exigidos por lei em               
um número cada vez maior de países. O controle das emissões de dióxido de enxofre gasoso, provenientes                 
da queima de carvão, que contém enxofre, pode ser feito pela reação desse gás com uma suspensão de                  
hidróxido de cálcio em água, sendo formado um produto não poluidor do ar. A queima do enxofre e a reação                    
do dióxido de enxofre com o hidróxido de cálcio, bem como as massas de algumas das substâncias                 
envolvidas nessas reações, podem ser assim representadas: 

enxofre (32 g) + oxigênio (32 g) → dióxido de enxofre (64 g) 

dióxido de enxofre (64 g) + hidróxido de cálcio (74 g) → produto não poluidor 

Dessa forma, para absorver todo o dióxido de enxofre produzido pela queima de uma tonelada de carvão                 
(contendo 1% de enxofre), é suficiente a utilização de uma massa de hidróxido de cálcio de                
aproximadamente: 

108) (Enem) No Japão, um movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva o                  
slogan: 1 pessoa, 1 dia, 1 kg de CO2 a menos! A ideia é cada pessoa reduzir em 1 kg a quantidade de CO2                        
emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha.                 
Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por              
butano (C4H10), a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender à                 
meta diária, apenas com esse gesto, é de? 
Dados: CO2 (44 g/mol); C4H10 (58 g/mol) . 
a) 0,25 kg. 
b) 0,33 kg. 
 
c) 1,0 kg. 
d) 1,3 kg. 
e) 3,0 kg. 
 
109) Superóxido de potássio, KO2, é utilizado em equipamentos de respiração em sistemas fechados              
para remover o dióxido de carbono e a água do ar exalado. A remoção da água gera oxigênio para a                    
respiração pela reação: 4 KO2(s) + 2 H2O(l) = 3 O2(g) + 4 KOH(s).  
O hidróxido de potássio remove o dióxido de carbono do equipamento pela reação:  

KOH(s) + CO2(g) = KHCO3(s)  
Qual a massa de superóxido de potássio necessária para gerar 20g de O2? Dados: K = 39 u; H = 1 u; O                       
= 16 u.  
 

18) Certa massa de ferro é oxidada a óxido férrico; a seguir, este último reage com ácido sulfúrico 
produzindo 80g de sulfato férrico. Qual a massa inicial do ferro? Dados: Fe = 56 u; S = 32 u; O = 16 u. 2  

Fe + 3 O2=  Fe2O3  
Fe2O3 + 3 H2SO4 =  Fe2(SO4)3 + 3 H2O  

a) 224g.  
b) 22,4g.  
c) 112g.  
d) 11,2g.  
e) 44,8g.  
 
110) Duas das reações que ocorrem na produção do ferro são representadas por:  

C(s) + O2(g)= CO(g)  
Fe2O3(s) + CO(g)= Fe(s) + CO2(g)  



O monóxido de carbono formado na primeira reação é consumido na segunda. Considerando apenas essas               
duas etapas do processo, calcule a massa aproximada, em kg, de carvão consumido na produção de uma                 
tonelada de ferro.  
 
111 ) Considere a reação em fase gasosa: N2 + 3 H2 = 2 NH3.  
Fazendo-se reagir 4 L de N2 com 9 L de H2 em condições de pressão e temperatura constantes, pode-se                   
afirmar que:  
a) Os reagentes estão em quantidades estequiométricas.  
b) O N2 está em excesso.  
c) Após o término da reação, os reagentes serão totalmente convertidos em amônia.  
d) A reação se processa com aumento de volume total.  
e) Após o término da reação, serão formados 8 L de NH3 
 
 
 
112)O gás hilariante, N2O(g), pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrato de amônio, NH4NO3(s),               
conforme mostra a reação a seguir: 

NH4NO3(s) → N2O(g) + 2 H2O(ℓ) 

Se de 4,0 g do NH4NO3(s) obtivemos 2,0 g de gás hilariante, podemos prever que a pureza do sal é de                     
ordem: 

a) 100%    b) 90%   c) 75%   d) 50%    e) 20% 

113) Uma indústria adquire hidróxido de sódio impuro como matéria-prima para o seu processo.              
Segundo as normas da empresa, devem ser recusadas as remessas com teor de NaOH inferior a 80%.                 
Três amostras designadas por I, II e III, contendo cada uma 5 gramas do produto são analisadas com                  
H2SO4, sendo as massas de ácido consumidas na neutralização indicadas na tabela abaixo: 

 

Tabela de exercício sobre amostras com impurezas 

Do resultado da análise depreende-se que a(s) amostra(s) aprovada(s) foi (foram): 
a) apenas a I. 
b) apenas a II. 
c) apenas a III. 
d) apenas a I e a II. 
e) apenas a II e a III. 
 
114) Considere a seguinte reação corretamente balanceada: 

6 Na(l) + Al2O3(s) → 2 Al(l) + 3 Na2O(s) 
a) Determine o reagente limitante e o reagente em excesso dessa reação quando 5,52g de sódio reage                 
com 5,10 g de Al2O3. 
b) Qual é a massa de alumínio produzida? 
c) Qual é a massa do reagente em excesso que permanecerá sem reagir no final do processo? 
 
 
115) Uma das formas de produção da amônia é a partir da reação entre a cal viva (óxido de cálcio) e o                      
cloreto de amônio. Veja essa reação a seguir: 
CaO(s) + 2 NH4Cl(s) → 2 NH3(g) + H2O(g) + CaCl2(s) 
10,5 g de uma amostra de cal viva foram colocados para reagir com excesso de cloreto de amônio e                   
foram produzidos 5,1 g de amônia. Qual é o grau de pureza em óxido de cálcio dessa amostra de cal                    
viva usada? 
a) 60% 
b) 73% 



c) 80% 
d) 90% 
e) 125% 
 
 
 
116)  Zinco e enxofre reagem para formar sulfeto de zinco, de acordo com a seguinte reação: 
Reagiu 30g de zinco e 36g de enxofre. Qual é o reagente em excesso? 
 
117) Quantos gramas de ZnS serão formados a partir dos dados da equação acima? 
Para resolver esta pergunta, utiliza-se somente o valor do reagente limitante. 
 
 
118) O dióxido de titânio é um pó branco, sendo o pigmento mais utilizado no mundo em tintas para                   
superfícies metálicas e em plásticos. Ele apresenta muitas vantagens, como alta durabilidade e             
resistência ao calor. Esse composto passa por análises de pureza, e uma delas consiste em reagir uma                 
amostra sua com trifluoreto de bromo com a formação de oxigênio como um dos produtos, como mostra                 
a reação logo mais abaixo. A massa de oxigênio produzida é determinada e, com isso, pode-se verificar                 
a pureza do dióxido de titânio. 

3 TiO2(s) + 4 BrF3(l) → 3 TiF4(s) + 2 Br2(l) + 3 O2(g) 
50 g de uma amostra de dióxido de titânio foram analisados dessa forma, tendo sido produzidos 14 g de                   
gás oxigênio. Qual é a porcentagem, em massa, de dióxido de titânio nessa amostra? 
(Dadas as massas molares em g/mol: Ti = 47,88; O = 16; Br = 79,9; F = 19). 
a) 60% 
b) 70% 
c) 80% 
d) 90% 
e) 100% 
 
 
 
 
119) Em um recipiente são colocados para reagir 40,0 g de ácido sulfúrico (H2SO4) com 40,0 g de                  
hidróxido de sódio (NaOH). Sabe-se que um dos reagentes está em excesso. Após a reação se                
completar, permanecerão sem reagir: (Dados: H = 1 ; O = 16 ; Na = 23 ; S = 32) 
a) 32,6 g de NaOH 
b) 9,0 g de H2SO4 
c) 7,4 g de NaOH 
d) 18,1 g de H2SO4 
e) 16,3 g de NaOH 
 
120) Amônia gasosa pode ser preparada pela seguinte reação balanceada:  

CaO(s) + 2 NH4Cl(s) =  2 NH3(g) + H2O(g) + CaCℓ2(s)  
Se 112,0 g de óxido de cálcio e 224,0 g de cloreto de amônia forem misturados, então a quantidade                   
máxima, em gramas, de amônia produzida será, aproximadamente: Dados: massas moleculares - CaO =              
56 g/mol; NH4Cℓ = 53 g/mol; NH3 = 17 g /mol  
a) 68,0     b) 34,0     c) 71,0    d) 36,0    e) 32,0 
 
 


