
 

 

Tarefa 20 professor Welson 
 
01. Um técnico químico preparou três soluções de ácidos diferentes (X, Y e Z), sob as mesmas condições de 

temperatura e pressão e com o mesmo volume de água, como ilustra a figura abaixo. 
 

 
 
Desta forma, são realizadas as seguintes afirmações. 
I. a solução Y é a que apresenta a maior condutividade elétrica. 
II. a solução Z possui um grau de ionização de apenas 0,2 %. 
III. das três soluções, a solução X representa o ácido mais fraco. 
 
Sendo assim, 
a) está correta apenas a afirmação I. 
b) estão corretas apenas as afirmações I e II. 
c) estão corretas apenas as afirmações I e III. 
d) estão corretas apenas as afirmações II e III. 
e) estão corretas todas as afirmações. 

 
02. Considerando os oxiácidos H2SO4, HClO4 e HClO, podemos dizer que a ordem correta quanto a força 

decrescente de ionização é: 
a) HClO4, H2SO4, HClO 
b) HClO, HClO4, H2SO4 
c) HClO4, HClO, H2SO4 
d) HClO, H2SO4, HClO4 
e) H2SO4, HClO, HClO4,  

 
03. Dentre as espécies químicas, enumeradas, é classificado como ácido de Arrhenius: 

a) Na2CO3 
b) KOH 
c) Na2O 
d) HCl 
e) LiH 

 
04. O ácido que é classificado como oxiácido, diácido e é formado por átomos de três elementos químicos 

diferentes é: 
a) H2S 
b) H4P2O7 
c) HCN 
d) H2SO3 

e) HNO3 
 
05. O esquema a seguir mostra a aparelhagem que pode ser utilizada para testar a força dos ácidos: 
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Em qual das soluções, todas com mesma concentração e temperatura, a lâmpada apresenta maior brilho? 
a) HF 
b) H2S 
c) H3PO4 
d) H4SiO4 
e) HNO3 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 6   
 

O descarte indevido de efluentes industriais e domésticos, ricos em compostos de nitrogênio e fósforo, nas 
águas de rios, lagos e oceanos é um problema ambiental, pois são nutrientes que provocam o aumento da 
concentração de algas, levando à eutrofização de rios e lagos, o que acaba provocando a mortandade dos 
peixes. Existem dois processos para a remoção dos compostos de nitrogênio: a nitrificação e a desnitrificação. 
 
06. Qual dos ácidos abaixo é o menos volátil? 

a) HCl. 
b) HI. 
c) H2SO3. 
d) H2SO4. 
e) CH3CH2COOH. 

 
07. Considere os seguintes ácidos, com seus respectivos graus de ionização (a 18oC) e usos: 
 

I. H3PO4 ( = 27%), usado na preparação de fertilizantes e como acidulante em bebidas e refrigerantes. 
II. H2S ( = 7,6 . 10-2 %), usado como redutor. 
III. HClO4 ( = 97%), usado na Medicina, em análises químicas e como catalisador em explosivos. 
IV. HCN ( = 8,0 . 10-3 %), usado na fabricação de plásticos, corantes e fumigantes para orquídeas e poda 

de árvores. 
 
Podemos afirmar que são corretas: 
a) HClO4 e HCN são triácidos 
b) H3PO4 e H2S são hidrácidos 
c) H3PO4 é considerado um ácido semiforte 
d) H2S é um ácido ternário 
e) n.d.a 

 
08. Determine a ordem de acidez dos seguintes compostos: 
 

I. HNO2 
II. H4SiO4 
III. HMnO4 
IV. H2SO4 
 
a) II>IV>III>I 
b) III>IV>I>II 
c) I>III>IV>II 
d) I>II>III>IV 
e) IV>II>I>III 

 
09. Qual dos ácidos abaixo é o mais forte? 

a) HClO4 
b) H3PO4 
c) H2SO4 
d) H3PO3 
e) HCNO 

 
10. 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. 

 


