
 

 

 
01. O ácido fosfórico, H3PO4, pode originar o ânion:  

a) HPO4-3 

b) H2PO4-2 
c) HPO4- 
d) PO4-4 
e) PO4-3 

 
02. HCl dissolvido em água origina íons hidrônio e cloreto. Esse processo recebe o nome de : 

a) dissociação 
b) neutralização 
c) eletroforese 
d) eletrólise 
e) ionização 

 
03. Sobre nomenclatura de ácidos dê a soma dos itens corretos: 

01. o prefixo per,  na nomenclatura dos ácidos, significa maior número de oxidação 
02. o sufixo oso, na nomenclatura dos ácidos, significa maior número de oxidação que o sufixo ico 
04. o prefixo hipo, na nomenclatura dos ácidos, significa menor número de oxidação 
 

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. A equação correta da ionização do ácido sulfúrico é: 

a) H2SO4  +  H2O  HSO42-  +  H3O+ 
b) H2SO4  +  2H2O  SO41-  +  2H3O+ 
c) H2SO4  +  2H2O  SO42-  +  2H3O+ 
d) H2SO4  +  2H2O  HSO42-  +  H3O2+ 
e) H2SO4  +  2H2O  SO42-  +  2H3O+ 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 06     

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. Dê a soma dos itens corretos relativos aos ácidos inorgânicos: 

01. eletronegatividade é uma medida da força de atração de um átomo sobre os nêutrons de suas 
ligações. 

02. o número de oxidação de um elemento em um íon simples é a própria carga do íon. 
03. segundo Arrhenius, ácidos  são compostos que, ao serem dissolvidos em água, libertam como íons 

positivos, exclusivamente, os cátions H+. 
04. a terminação característica dos nomes dos hidrácidos é “ico”. 
05. os prefixos “orto”, “piro” e “meta”, na nomenclatura dos ácidos inorgânicos, dizem respeito à 

hidratação do ácido. 
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08. A vida aquática só é possível, devido à solubilidade de vários gases na água. Borbulhando, na água,  
01. o gás hidrogênio, forma-se o íon H3O+.  
02. o SO2 , o meio torna-se condutor de corrente elétrica.  
03. o ácido clorídrico, ocorre reação química.  
04. o oxigênio, forma-se o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. 

 
09. Mesmo em locais não poluídos, a chuva contém ácido carbônico. Em locais poluídos, passam a estar 

presentes ácido nítrico e ácido sulfúrico, que dão origem ao fenômeno conhecido como chuva ácida. 
Considerando-se os ácidos citados no texto, podemos afirmar que suas fórmulas moleculares são, 
respectivamente: 
a) H2CO3, HClO2 e H2SO4  
b) H2CO3, HNO2 e H3PO4  
c) H2CO3, HNO3 e H2SO4  
d) HClO4, H3PO4 e HNO2  
e) H2CO3, HNO2 e H2SO3  

 
10. A equação abaixo representa uma reação: 

H3PO4  +  3H2O    3H3O+   +  PO43– 

 
a) de dissociação iônica. 
b) que tem um diácido como reagente. 
c) de ionização total, formando o cátion hidroxônio. 
d) de ionização, produzindo o ânion fosfeto. 
e) que, na ionização total, produz um ânion monovalente. 

 
 
 


