
 

 

 

Recuperação do 3° Bimestre – disciplina – Química 

1ºano  

Conteúdo: 
Funções inorgânicas – Ácidos – bases – sais - óxidos 

 

                        Lista de exercícios 

1-  (PUC-SP) A respeito das substâncias denominada ácidos, um estudante anotou 

as seguintes características: 

I) têm poder corrosivo; 

II) são capazes de neutralizar bases; 

III) são compostos por dois elementos químicos; 

IV) formam soluções aquosas condutoras de corrente elétrica. 

Ele cometeu erros somente em: 

a) I e II 

b) I e III        

c) I e IV 

d) II e III 

e) III e IV 

2- (UFPA) Considerando a equação química: 

Cl2O7 + 2 NaOH → 2 NaClO4 + H2O 
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os reagentes e produtos pertencem, respectivamente, às funções: 

a) óxido, base, sal e óxido.    

b) sal, base, sal e hidreto. 

c) ácido, sal, óxido e hidreto. 

d) óxido, base, óxido e hidreto. 

e) base, ácido, óxido e óxido. 

3- (Cefet-PR) Algumas substâncias químicas são conhecidas por nomes populares. 

Assim temos, por exemplo, sublimado corrosivo (HgCl2), cal viva (CaO), potassa 

cáustica (KOH) e espírito de sal (HCl). O sublimado corrosivo, a cal viva, a potassa 

cáustica e o espírito de sal pertencem, respectivamente, às funções: 

a) ácido, base, óxido, ácido. 

b) sal, sal, base, ácido. 

c) ácido, base, base, sal. 

d) sal, óxido, base, ácido.   

e) ácido, base, sal, óxido. 

4- Uma substância pura é sólida em temperatura ambiente, apresenta elevadas 

temperaturas de fusão e de ebulição e conduz corrente elétrica tanto fundida como 

dissolvida em água. Indique a alternativa cuja substância apresenta as propriedades 

citadas: 

a) SO3. 

b) SO2. 

c) NH3. 

d) H2SO4. 



e) Na2SO4.    

5- (FCB-ARARAS-SP) Após a ionização de um ácido em água, observou-se que o número 

de moléculas ionizadas era o quádruplo do número de moléculas não-ionizadas. Com base 

nessa observação, a porcentagem de ionização do referido ácido era:  

a) 25%.  

b) 40%.  

c) 70%.  

d) 75%.  

e) 80%.    

 

6- (FGV-SP) Alguns compostos, quando solubilizados em água, geram uma solução aquosa 

que conduz corrente elétrica. Dos compostos abaixo:  

I. Na2SO4.  

II. O2.  

III. C12H22O11.  

IV. KNO3.  

V. CH3COOH.  

VI. NaCl 

Formam-se solução aquosa que conduz eletricidade:  

a) apenas I,  IV e VI.  

b) apenas I, IV, V e VI.    

c) apenas I e VI.  

d) apenas VI.  

e) Todos 

7- (MACK_SP) Para o tratamento da gastrite um médico prescreveu um medicamento que 

continha um hidróxido de metal M, da família do boro. A fórmula do hidróxido em questão é: 



a) NaOH 

b) Fe(OH)3 

c) Al(OH)3     

d) Ca(OH)2 

e) NH4OH 

 

8- (FMJ SP) - Um átomo neutro de um elemento químico apresenta um elétron na última 

camada. É correto afirmar que esse átomo 

 

a-  tem tendência a perder 2 elétrons para se estabilizar. 

b-  é um gás nobre. 

c-  pertence à família 2 da classificação periódica. 

d-  tem tendência a perder 1 elétron para se estabilizar.   

e-  pertence à família 5 da classificação periódica. 

 

9- (FAMECA SP) - O cloreto de sódio é largamente utilizado pela população na preparação 

de alimentos, mas pode ser prejudicial à saúde se for consumido em excesso, favorecendo 

a retenção de líquidos e, consequentemente, produzindo a elevação da pressão arterial. Em 

relação a essa substância, o tipo de ligação e o número total de pares de elétrons da última 

camada do íon cloreto são, respectivamente:    ( Na = 11, Cl = 17) 

a-  covalente e 4. 

b-   iônica e 2. 

c-  iônica e 6. 

d-  iônica e 4.    

e-  covalente e 8. 



10- A experiência a seguir é largamente utilizada para diferenciar soluções 

eletrolíticas de soluções não eletrolíticas. O teste está baseado na condutividade 

elétrica e tem como consequência o acendimento da lâmpada.    

 

A lâmpada acenderá quando no recipiente estiver presente a seguinte solução: 

a- HCl    

b- H2O 

c- C12H22O11 (sacarose) 

d- C6H12O6 (glicose) 

e- CO2 

11-  (UEPG-PR) Com relação às propriedades das bases de Arrhenius, é incorreto afirmar:  

a) O hidróxido de amônio é uma base não-metálica, bastante solúvel em água.  

b) Os metais alcalinos formam monobases com alto grau de dissociação.  

c) As bases formadas pelos metais alcalinos terrosos são fracas, visto que são moleculares 

por natureza.    

d) Os hidróxidos dos metais alcalinos terrosos são pouco solúveis em água.  

e) Uma base é tanto mais forte quanto maior for o seu grau de ionização.  

12- Assinale a alternativa que apresenta dois produtos caseiros com propriedades alcalinas. 

  

a) Sal e coalhada. 

b) Leite de magnésia e sabão.   

c) Bicarbonato e açúcar. 



d) Detergente e vinagre. 

e) Coca - cola e água de cal. 

13- O fato de uma solução permitir a passagem da corrente elétrica nos permite concluir que 

o soluto:  

a) também conduz a corrente elétrica quando puro.  

b) tem todas as suas moléculas ionizadas.  

c) é iônico.  

d) é molecular.  

e) pode ser iônico ou molecular   

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

I. Reage com ácido, dando sal e água.  

II. Em presença de água, sofre dissociação iônica parcial.  

III. Em solução aquosa, torna a fenolftaleína vermelha.  

As substâncias que se enquadram nas propriedades dadas são: 

a) BaSO4.  

b) CH4.  

c) Mg(OH)2.   

d) SO3.  

e) HCl.  

15- Considerando os oxiácidos H2SO4, HClO4 e HClO, podemos dizer que a ordem correta 

quanto á força decrescente ( do mais forte para o mais fraco) de ionização é: uma 

alternativa. 

a) HClO4, H2SO4, HClO                       d) HClO, H2SO4, HClO4       

b) HClO, HClO4, H2SO4                       e) H2SO4, HClO, HClO4 

c) HClO4, HClO, H2SO4 

 



16-  O ácido cianídrico é o gás de ação venenosa mais rápida que existe. Esse gás é usado 

nos Estados Unidos nas câmaras de gás nas penas de morte. A primeira vítima foi seu 

descobridor, Carl Wihelm Scheele, que morreu ao deixar cair um vidro contendo solução de 

ácido cianídrico, cuja fórmula molecular è: Uma alternativa. 

                             a) HCOOH            b) HCN             c) HCNS              d) HCNO                e) 

H4Fe(CN)6 

 

17-  formação de hidróxido de alumínio, resultante da reação de um sal desse metal com 

uma base, pode ser representada por: Uma alternativa. 

a)  Al + +  OH -   →      Al(OH)            d) Al 4+ + 4 OH-   →  Al(OH)4 

b) Al 2+ +  2 OH-   →  Al(OH)2              e) Al 5+ + 5 OH-   →  Al(OH)5 

c) Al 3+ + 3 OH-   →  Al(OH)3     

18- Relacione as fórmulas dos compostos inorgânicos com os seus respectivos 

nomes: 

19- A seguir, temos várias reações não balanceadas. Qual delas não corresponde a uma 

reação de neutralização? 

a)      KOH(aq) + H2CO3(aq) → K2CO3(aq) + H2O(ℓ) 

b)      Ca(OH)2(aq) + 2 HF(aq) → CaF2(aq) + 2 H2O(ℓ) 

c)      CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(ℓ)    

Coluna I: 

a) Ácido sulfuroso 

b) Óxido de magnésio 

c) Hipoclorito de sódio 

d) Dióxido de manganês 

e) Hidróxido de alumínio 

f) Óxido de alumínio 

g) Sulfito de cobre (II) 

Coluna II: 

I. MgO. 

II. CuSO3. 

III. Al(OH)3. 

IV. H2SO3. 

V. MnO2. 

VI. NaClO. 

VII.     .     AlO3. 

 



d)     2 HCl(aq) + Mg(OH)2(aq) → MgCl2(aq) + 2 H2O(ℓ) 

e)      H3PO4(aq) + NaOH(aq)  → NaH2PO4(aq)  + H2O(ℓ) 

 

20- (Unisinos-RS) 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 → MgCl2 + 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. 

GABARITO 

1-b / 2-a / 3-d / 4-e / 5-e / 6-b / 7-c / 8-d / 9-d / 10-a / 11-c / 12-b / 13-e / 14-c / 15-d / 17-c  / 

18 - R: IV ,  I  ,  VI  ,   V   ,   III  ,   VII  ,   II / 19-c  /  20-b 

 

 


