
 

 

TAREFA 24 
 
01. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a fórmula dos seguintes compostos: ácido sulfuroso, 

hipoclorito de sódio, ácido perbórico e ácido mangânico. 
a) HSO3, NaClO, HBO3, H2MnO4 
b) H2SO3, NaClO, HBO2, H2MnO2 
c) HSO4, NaClO2, H2BO3, H2MnO4 
d) HSO3, NaClO2, H2BO2, HMnO4 
e) H2SO3, NaClO, HBO3, H2MnO4 

 
02. Sobre os compostos abaixo, assinale o que for correto. 

I. HCl 
II. H2SO4 
III. H3BO3 
IV. H2CO3 
 
01.  Todos sofrem ionização quando em meio aquoso, originando íons livres. 
02.  Segundo Arrhenius, todos são ácidos, porque, quando em meio aquoso, originam como cátions apenas 

os íons H+. 
04.  Todos são compostos moleculares. 
08.  De acordo com o grau de ionização, os compostos I e II são fortes. 
16.  Os compostos III e IV formam soluções aquosas com alta condutividade elétrica. 

 
03. Considere as informações abaixo, que tratam de maneira pela qual se atribuem nomes aos ácidos 

inorgânicos. 
I. A nomenclatura dos hidrácidos apresenta sufixo “ídrico”. 
II. Na hipótese de um elemento estar presente exclusivamente em dois oxiácidos, como os do grupo 5A, 

aquele cujo elemento central tem maior número de oxidação, terá sufixo “ico” e o que tem menor 
número de oxidação, sufixo “oso”. 

III. Na hipótese de um elemento estar presente exclusivamente em quatro oxiácidos, como os do grupo 
7A, acrescentam-se, ainda, os prefixos “hipo” e “per” para o menor e maior número de oxidação, 
respectivamente. 

 
Assim sendo, assinale a opção na qual a nomenclatura corresponde corretamente à fórmula do ácido. 
a) HCN – ácido ciânico 
b) HBrO – ácido hipobromídrico 
c) H3PO4 – ácido fosforoso 
d) HClO4 – ácido percloroso 
e) HNO3 – ácido nítrico 

 
04. As fórmulas moleculares dos ácidos, periódico, iodoso, iódico e hipoiodoso são, respectivamente: 

a) HIO4   HIO2   HIO3    HIO 
b) HIO    HIO2    HIO3    HIO4  
c) HIO4   HIO3    HIO2    HIO 
d) HIO    HIO4    HIO3    HIO2  
e) HIO2   HIO     HIO4    HIO3  

 
05. Frequentemente, os médicos oftalmologistas recomendam o uso de "água boricada" para a assepsia dos 

olhos. Este medicamento é vendido sem restrições, nas farmácias, por se tratar de uma solução a 3% de 
H3BO3. Outro emprego comum do H3BO3 é no combate caseiro às baratas. Essa substância é classificada 
como um: 
a) sal 
b) hidróxido 
c) ácido 
d) óxido 
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06. 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 

 
07. Utilizando a tabela abaixo, que apresenta o nome de vários ácidos, complete-a escrevendo a fórmula 

molecular e dando a classificação de cada um quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. 
 
Nome  Fórmula  Classificação 
Fosfórico 
Sulfúrico 
Cianídrico 
Ciânico 
Clorídrico 
Nítrico 
Bórico 
Fosforoso 
Sulfídrico 

 
08. Qual dos ácidos abaixo é o mais forte? 

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

 
09. As fórmulas dos ácidos perclórico, nítrico, sulfúrico e fosfórico são, respectivamente, 

a) HClO3, HNO3, H2SO3 e H3PO3. 
b) HClO4, HNO3, H2SO3 e H3PO4. 
c) HClO4, HNO3, H2SO4 e H3PO4. 
d) HClO, HNO3, H2SO4 e H3PO4. 
e) HClO3, HNO2, H2SO4 e H3PO3. 

 
10. Escreva : 

a) as fórmulas moleculares do ácido hipoiodoso e do ácido perbrômico. 
b) os nomes dos compostos de fórmulas H2SO3 e H3PO4. 


