
 

 

Professor Dimi – Tarefa 31 
 
01. (MACK SP) De uma certa substância, fazemos as afirmações a seguir 

I. reage com ácido, dando água e sal 
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 

 
02. (OSEC SP) Uma base forte deve ter ligado ao grupo OH-: 

a)  um elemento muito eletropositivo           
b)  um elemento muito eletronegativo 
c)  um semimetal     
d)  um metal que dê 3 elétrons 
e)  um ametal 

 
03. (UFT TO) O nitrogênio pode ser encontrado em vários compostos simples como HNO3, HNO2 e NH3.  

Sobre estes compostos é CORRETO afirmar:  
a) Os ácidos nitroso e nítrico e a amônia possuem Nitrogênio com número de oxidação 5+, 5- e 0, 

respectivamente.  
b) Os ácidos nítrico e nitroso e a amônia possuem Nitrogênio com número de oxidação 0, 0 e 5+, 

respectivamente.  
c) Não existe variação no número de oxidação do Nitrogênio nos ácidos, sendo ele 5+, porém na amônia 

o número é 3+.  
d) Em qualquer molécula, o número de oxidação dos átomos que a constitui é igual a zero.  
e) Os ácidos nítrico e nitroso e a amônia possuem Nitrogênio com número de oxidação 5+, 3+ e 3-, 

respectivamente. 
 
04. (UFC CE) Os ácidos H2SO4, H3PO4 e HClO4 são de grande importância na indústria (por exemplo, na 

produção de fertilizantes). Assinale a alternativa que apresenta corretamente a ordem crescente de acidez 
destas espécies. 
a)  H3PO4, H2SO4, HClO4.    
b)  H2SO4, H3PO4, HClO4. 
c)  HClO4, H2SO4, H3PO4.    
d)  HClO4, H3PO4, H2SO4. 
e)  H3PO4, HClO4, H2SO4. 

 
05. (UNESP SP) Sobre os compostos HCl, H2SO4, H3BO3 e H2CO3 são feitas as afirmações: 

I. Todos sofrem ionização quando em meio aquoso, originando íons livres. 
II. Segundo Arrhenius, todos são ácidos porque, quando em meio aquoso, originam como cátions íons H+. 
III. Todos são compostos moleculares. 
IV. De acordo com o grau de ionização, HCl e H2SO4 são ácidos fortes. 
V. Os compostos H3BO3 e H2CO3 formam soluções aquosas com alta condutividade elétrica. 
 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II, III, IV e V.    
b)  I, apenas.   
c)  I e II, apenas. 
d) I, II e III, apenas.   
e)  I, II, III e IV, apenas. 
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06. (UFU MG) Correlacione os ácidos da 1ª Coluna com as respectivas características e aplicações listadas na 
2ª Coluna. 

 
1ª Coluna 
I- H2SO4  
II- H3PO4  
III- HCl 
IV- CH3COOH 
V- HCN 
 
2ª Coluna 
( ) Encontrado no comércio como ácido muriático 
( ) Usado para temperar saladas 
( ) Adicionado em bebidas e refrigerantes 
( ) Adicionado em baterias de automóveis 
( ) Extremamente tóxico 

 
Marque a alternativa que apresenta a seqüência correta de cima para baixo. 
a) I, II, IV, V, III    
b)  III, IV, II, I, V 
c) IV, II, III,V, I    
d)  IV, II, I,III, IV 

 
07. (UESPI) Muitas reações químicas acontecem em meio aquoso. Soluções contendo (I) H2SO4 e (II) H2CO3 

são facilmente encontradas e podem reagir com (III) Ba(OH)2 para formar (IV) BaSO4, (V) Ba(HCO3)2 e 
(VI) BaCO3.  

 
Como podemos classificar, respectivamente, as substâncias destacadas no texto (I), (II), (III), (IV), (V) e 
(VI)? 
a) ácido, ácido, base, sal, sal e sal          
b) ácido, ácido, base, sal, ácido e sal 
c) base, base, ácido, sal, sal e sal          
d) ácido, base, base, sal, ácido e base 
e) ácido, ácido, sal, base, base, sal 

 
08. Faça as seguintes reações de neutralização: 

a) NaOH + H2SO4 → 
b) Ca(OH)2 + HNO3 → 
c) Al(OH)3 + H2CO3 → 

 
09. De o nome de TODAS as substancias envolvidas no exercício numero 8. 
 
10. O que são Óxidos? Explique de forma detalhada cada um dos tipos de óxidos. 
 
 


