
 

 

 

Recuperação do 4° Bimestre – disciplina:Química 

Conteúdo: 
Diversidade das substâncias: Funções químicas ( Capitulo 7) 
 

 

Lista de exercícios 

01. Qual das substâncias abaixo se classifica como ácido? 

a) HClO          b) NaOH        c) KCl         d) NO               e) LiH      

02. O radical funcional ácido é: 

a) H            b) OH      c) C        d) A          e) B 

03. Os ácidos que apresentam oxigênio na molécula são chamados de: 

a) Hidrácidos      b) Orgânicos      c) Inorgânicos      d) Oxiácidos      e) 

Hidróxidos 

 04.O radical funcional básico é: 

a) H        b) OH        c) A       d) B       e) X 

05. O composto Al(OH)3 pode ser classificado: 

a) Triácido         b) Binário         c) Oxiácido         d) Tribase         e) Hidrácido 

06. Qual dos compostos abaixo é uma base? 

a) H3PO4       b) NaCl       c) CO2       d) O3       e) NH4OH . 

07.De uma certa substância, faz-se às afirmações a seguir: 

I. Reage com ácido, dando sal e água. 
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II. Em presença de água, sofre dissociação iônica parcial. 

III. Em solução aquosa, torna a fenolftaleína vermelha. 

A substância que se enquadra nas propriedades dadas é: 

a) BaSO4      b) CH4     c) Mg(OH)2     d) SO3     e) HCl. 

08. O hidróxido de sódio é um sólido iônico branco, altamente higroscópico. Sendo 

uma base muito forte, possui efeito altamente corrosivo sobre a pele. A fórmula 

química do hidróxido de sódio é __________ e, quanto à força podemos classificá-la 

como uma base _________ . 

 

09. “O progresso está fazendo com que o meio ambiente fique cada fez mais poluído, 

o que nos leva a refletir até que ponto isto nos trás benefícios. Observando a figura 

podemos constatar que os óxidos provenientes de fabricas e escapamentos dos 

automóveis formam com a água os compostos H2SO4 e HNO3, que caem como 

chuva ácida. Estes ácidos presentes no ar e na chuva prejudicam as pessoas, 

envenenando lagos, matando plantas e animais aquáticos”. Uma possível forma de 

diminuir a acidez no solo e nos lagos seria a adição de uma substância capaz de 

anular as características do H2SO4 e do HNO3, ou seja, uma substância básica. Entre 

as espécies abaixo, qual substância tem propriedades básicas ou alcalinas? 

a) NaCl      b) H2O.     c) HCl.     d) SO3       e) NaOH. 

 

10.Quais são as principais funções químicas? 

11. Escolha a alternativa que contém EXCLUSIVAMENTE sais. 

a) HCl – H2S – HNO3 

b) NaBr – CaO – H3PO2 

c) NaCl – AlCl3 – NaBr 

d) HBr - NaBr – Na2O 

12. Dê a nomenclatura dos compostos a seguir: 

a) NaOH   

b) Al (OH)3   

c) Ba(OH)2    



c) HCl    

d) HF      

e) HNO2  

f) H2SO4  

13-Indique a que função química pertence cada um dos compostos abaixo: 

a) KOH   

b) HNO3    

c) BaO     

d) d)NaBr   

 

 

14-O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador do caráter 

ácido (pH entre 0 e 7) ou básico (pH entre 7 e 14) de diferentes soluções. Misturando-

se um pouco de suco de repolho e da solução, a mistura passa a apresentar diferentes 

cores, segundo sua natureza ácida ou básica, de acordo com a escala abaixo. 

 

Algumas soluções foram testadas com esse indicador, produzindo os seguintes 

resultados: 

 

De acordo com esses resultados, as soluções I, II, III e IV têm, respectivamente, 

caráter: 

a) ácido / básico / básico / ácido. 



b) ácido / básico / ácido / básico. 

c) básico / ácido / básico / ácido. 

d) ácido / ácido / básico / básico. 

e) básico / básico / ácido / ácido. 

 

15-Utilizando-se o indicador citado em sucos de abacaxi e de limão, pode-se 

esperar como resultado as cores: 

a) rosa ou amarelo. 

b) vermelho ou roxo. 

c) verde ou vermelho. 

d) rosa ou vermelho. 

e) roxo ou azul. 

16- Uma região industrial lança ao ar gases como o dióxido de enxofre e óxidos 

de nitrogênio, causadores da chuva ácida. A figura mostra a dispersão desses 

gases poluentes. Considerando o ciclo da água e a dispersão dos gases, 

analise as seguintes possibilidades:   

 

I. As águas de escoamento superficial e de precipitação que atingem o 
manancial poderiam causar aumento de acidez da água do manancial e 
provocar a morte de peixes. 

II. A precipitação na região rural poderia causar aumento de acidez do solo e 
exigir procedimentos corretivos, como a calagem. 

III. A precipitação na região rural, embora ácida, não afetaria o ecossistema, 
pois a transpiração dos vegetais neutralizaria o excesso de ácido. 



Dessas possibilidades: 

a- podem ocorrer tanto a I quanto a II. 

b- podem ocorrer tanto a I quanto a III. 

c- podem ocorrer tanto a II quanto a III. 

d- pode ocorrer apenas a I. 

e- pode ocorrer apenas a II. 

17- Faça a reação de neutralização e dê o nome dos sais:  

a) H2S (ácido sulfídrico) + AgOH ( hidróxido de prata) 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

b) HNO3  (ácido nítrico) + Ca(OH)2 ( hidróxido de cálcio) 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

18-Os óxidos moleculares são aqueles formados por ametais ligados a 

oxigênio. Dê a nomenclatura dos seguintes óxidos moleculares:  

a) SO _________________________________________________________ 

b) Cl2O7 _______________________________________________________ 

19-Os compostos abaixo são, respectivamente:  

AgNO3 ,NH4OH, HClO4  

a) ácido, base, sal.  

b) base, sal, base.  

c) sal, base, ácido.  

d) ácido, sal, ácido.  

e) sal, base, base. 

 

20-Identifique a função inorgânica de cada composto abaixo indicando com (A) para 

ácidos; (B) para bases; (S) para sais e (O) para óxidos. 



a) H3PO4  

 

b) CaO  

 

c) Na2O 

 

d) NaOH  

 

e) NaF  

 

f) NaHSO4  

 

g) HNO2  

 

h) CO2  

 

i) NO2  

 

j) HClO4  

 

k) Mg(OH)2  

 

l) H2S  

 

m) HBr  

 

n) Al(OH)3   

 



o) MgBr2  

 

p) FeO  

 

q) Pb(OH)4  

 

r) CuSO4 

 

 

 

Gabarito 

1-a 

2-a 

3-d 

4-b 

5-d 

6-e 

7-c 

8-NaOH / Forte 

9-e 

10- Ácidos, bases, sais e óxidos 

11-c 

12- a) NaOH  Hidróxido de sódio 

b) Al (OH)3  Hidróxido de Alumínio 

c) Ba(OH)2  Hidróxido de Bário  

c) HCl   Ácido Clorídrico 

d) HF     Ácido Fluorídrico  

e) HNO2 Ácido Nitroso 

f) H2SO4 Ácido Sulfúrico 

 

13- KOH  Base 

HNO3   Ácido 

BaO    Óxido 

NaBr   Sal 

 

14- e 

15-d 

16-a 

17- 

18- 



19-c 

20- a) H3PO4 (A) 

 

b) CaO (O) 

 

c) Na2O (O) 

 

d) NaOH (B) 

 

e) NaF (S) 

 

f) NaHSO4 (S) 

 

g) HNO2 (A) 

 

h) CO2 (O) 

 

i) NO2 (O) 

 

j) HClO4 (A) 

 

k) Mg(OH)2 (B) 

 

l) H2S (A) 

 

m) HBr (A) 

 

n) Al(OH)3  (B) 

 

o) MgBr2 (S) 

 

p) FeO (O) 

 

q) Pb(OH)4 (B) 

 

r) CuSO4 (S) 

 



 

 



 

 


