
 

 

 
01. A classificação periódica encontra-se no final do caderno de questões. 

As rochas calcárias mais comercializadas no mundo apresentam os minerais calcita e dolomita, que contêm 
carbonato de cálcio (CaCO3) e carbonato de magnésio (MgCO3). Um outro mineral associado a essas rochas 
é a ankerita, que é um carbonato misto que apresenta os cátions dos elementos cálcio, magnésio e ferro, 
Ca2MgFe(CO3)4.  

 
As fórmulas dos óxidos formados com os cátions metálicos constituintes da ankerita são: 
a) CaO, Mg2O e FeO 
b) CaO, MgO e Fe2O3 
c) CaO, MgO e FeO 
d) Ca2O, MgO e Fe2O3 
e) Ca2O, Mg2O e Fe2O 

 
02. Os óxidos são compostos binários que possuem pelo menos um átomo de oxigênio desde que o outro 

elemento da fórmula não seja o flúor. A seguir são apresentados alguns exemplos de óxidos: CO2, CaO, 
NO2, SO3 e SO2. 

 
Assim, pode-se afirmar que 
a) o CO2 reage com a água formando o ácido forte H2CO3. 
b) o CaO é usado em argamassas e ao reagir com água forma a cal hidratada Ca(OH)2. 
c) o NO2 reage com o oxigênio e forma o íon nitrato NO3–. 
d) o SO3 é um dos responsáveis pela chuva ácida, pois ao reagir com água forma o ácido triprótico H2SO4. 
e) o SO2 é classificado como um óxido básico. 

 
03. Os óxidos são compostos formados por apenas dois elementos químicos (compostos binários), em que 

obrigatoriamente um deles precisa ser o oxigênio. Os dois exemplos mais característicos de óxidos são a 
água (H2O), presente em quase tudo em nosso planeta, e o gás carbônico (CO2), utilizado, por exemplo, 
pelos seres produtores das cadeias alimentares, no processo da fotossíntese. Nas condições ambientes, 
assinale a opção que contém apenas óxidos neutros: 
a) N2O, NO e CO 
b) NO2, NO e Al2O3 
c) SiO2, CO2 e CO 
d) N2O, CO e Al2O3 
e) Si2O, CO2 e Al2O3 

 
04. O trióxido de enxofre (SO3) é um poluente atmosférico e pode ser obtido em laboratório pela reação do 

enxofre com o oxigênio em excesso, na presença de um catalisador adequado.  
 

Sobre essa molécula, verifica-se que  
a) sua solução aquosa apresentará caráter básico.  
b) está relacionada principalmente com o efeito estufa.  
c) reage com óxido de cálcio, produzindo um sal.  
d) o átomo de enxofre apresenta estado de oxidação igual a +3.  
e) seus ângulos de ligação são de aproximadamente 1050. 

 
05. Dados os compostos binários Na2O, CO, N2O5, MgO e OF2, responda as questões a seguir. 

a) Quais desses compostos são classificados como óxidos? Justifique.  
b) Classifique os óxidos de acordo com a reatividade em relação à água, ácidos e bases. 
c) Escreva a equação química balanceada da reação entre Na2O  e   N2O5. 

 
06. A reação entre água e um óxido ácido, dá origem a um ácido. 

Assinale a alternativa que indica um óxido e o respectivo ácido originado. 
a) SO2 - sulfídrico   
b) SO2 - sulfuroso     
c) BaO - fosfórico 
d) SO3 - sulfuroso 
e) N2O3 - nítrico 
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07. Como fonte de energia, termelétricas utilizam carvão mineral, o qual, no Brasil, contém quantidades 
apreciáveis do mineral pirita, FeS2. 
Qual poluente é gerado na queima desse carvão? 
a) CO2 
b) Fe2O3 
c) H2S 
d) S2 
e) SO2 

 
08. Os óxidos possuem a fórmula geral ExOy, podendo ser ácidos, básicos, anfóteros ou neutros. A respeito dos 

óxidos, é correto afirmar que 
a) CO2, principal responsável pelo efeito estufa, tem caráter anfótero. 
b) CaO, usado para produzir argamassa, não reage com bases. 
c) CO, NO e N2O são neutros, enquanto Al2O3, bauxita, tem apenas caráter ácido. 
d) óxidos básicos reagem com água, o que não acontece no caso de óxidos ácidos. 
e) o oxigênio nos óxidos é o elemento mais eletropositivo, com Nox = 2. 

 
09. Vários óxidos fazem parte do nosso dia-a-dia e são de grande importância econômica. Por exemplo, o 

óxido de alumínio e o óxido de cromo III são matérias-primas para a extração do alumínio e do cromo, 
respectivamente. O óxido de zinco é utilizado em pomadas, e o óxido de magnésio, em produtos de 
higiene. O óxido de ferro III é utilizado como pigmento em tintas, para a obtenção da cor vermelha. 

 
Assinale a alternativa que contém, respectivamente, as fórmulas de todos os óxidos citados no texto 
acima. 
a) AlO – Cr2O3 – ZnO – Mg2O – FeO. 
b) Al2O3 – Cr3O3 – Zn2O – Mg2O – Fe2O3. 
c) Al2O3 – Cr2O3 – ZnO – MgO – Fe2O3. 
d) Al2O3 – Cr2O3 – ZnO – Mg2O – FeO. 
e) Al2O3 – CrO – Zn2O – MgO – Fe2O3. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 10   

A cana-de-açúcar é uma planta composta, em média, de 65 a 75% de água, mas seu principal componente 
é a sacarose, que corresponde de 70% a 91% das substâncias sólidas solúveis. O caldo de cana conserva 
todos os nutrientes da cana-de-açúcar, entre eles minerais como ferro, cálcio, potássio, sódio, fósforo, 
magnésio e cloro, além de vitaminas de complexo B e C. A planta contém ainda glicose (de 2% a 4%), 
frutose (de 2% a 4%), proteínas (de 0,5% a 0,6%), amido (de 0,001% a 0,05%) ceras e ácidos graxos 
(de 0,05% a 0,015%) e corantes, entre 3% a 5%. 

 
10. Entre os elementos constituintes dos minerais da cana e do caldo de cana, são capazes de formar 

substâncias classificadas como óxidos ácidos o 
Dados: Números atômicos: P = 15; Cl = 17; K = 19; Mg = 12 
a) fósforo e o cloro. 
b) cloro e o potássio. 
c) potássio e o fósforo. 
d) cloro e o magnésio. 
e) magnésio e o fósforo. 

 


