
Professor: TOSTES CLASSIFICAÇÃO  DAS  

REAÇÕES  INORGÂNICAS

TOSTES: O DINOSSAURO DA QUÍMICA
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As reações químicas (também chamadas de transformações

químicas ou fenômenos químicos) estão presentes em nosso

cotidiano.

REAÇÕES QUÍMICAS
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OCORRÊNCIA DE UMA REAÇÃO QUÍMICA

Na ocorrência de uma transformação química ou reação

química em que se formam as novas substâncias, existem

algumas evidências facilmente observáveis que permitem

verificar a ocorrência dessas transformações. Por exemplo:

✓ Uma mudança de cor.

✓ A liberação de um gás.

✓ A formação de um sólido que se deposita (precipita).

✓ A formação de uma chama.

✓ O aparecimento de um cheiro ou odor característico.

✓ O desaparecimento das substâncias iniciais. 

Numa transformação química, as substâncias iniciais 

chamam-se reagentes e as novas substâncias que se 

formam chamam-se produtos de reação.

REAGENTES   PRODUTOS  ou   REAGENTES = PRODUTOS
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As transformações ou reações  químicas podem ocorrer 

por:

1. Ação do calor

2. Ação da Luz 

3. Ação Mecânica

4. Ação da Corrente Elétrica

5. Junção de Substâncias
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OBJETIVOS
Saber reconhecer e classificar as reações químicas 

inorgânicas 

Podemos classificar as reações químicas inorgânicas em

6 tipos, a saber:

1) Reação de Síntese

2) Reação de Decomposição

3) Reação de Simples Troca

4) Reação de Dupla Troca

5) Reação de Combustão 

6) Reações de Óxido - Redução
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Reação de Síntese ou de Formação ou de Adição: é aquela onde,

a partir de várias substâncias do 1º Membro (antes da seta) formamos

uma única substância no 2º Membro ( depois da seta)

Esquema : A  + BC + D + ...     FG
Exs: 1) H2 +  ½ O2  H2O (ST) 

2) N2 + 3 H2  2 NH3 (ST)  

3) C + O2  CO2     (ST)

4)  HCl +  NH3  NH4Cl  (SP)          5) SO2 + ½ O2  SO3    (SP)

A reação de Síntese poderá ser total (ST), quando os reagentes (1º Membro)

forem substâncias simples, ou parcial (SP), quando não forem, ou seja, existir pelo

uma substância composta no 2º Membro.

 Reação de Decomposição ou Análise: é aquela onde, a partir de

uma substância do 1º Membro (antes da seta) formamos uma várias

substâncias no 2º Membro ( depois da seta)

Esquema :  AB  CD + E + ... 

 Conforme o agente que provoca a reação as reações decomposição podem 

receber o nome de pirólise (pelo aquecimento , símbolo ), fotólise (pelas ondas 

eletromagnéticas como luz, RX, símbolo ) ou eletrólise (pela corrente elétrica, 

símbolo CE ou )  

https://www.infoescola.com/quimica/substancias-simples-e-compostas/
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EXEMPLOS: a) de pirólise

EX2) Reação de decomposição do bicarbonato de sódio ( NaHCO3) que ocorre 

nas receitas de massas e bolos

EX1) Reação de decomposição da azida de sódio 

(NaN3) que ocorre dentro dos airbags
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EX 4) Decomposição do dicromato de amôneo

EX 3) Decomposição

do nitrato  cúprico
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EX 5)  decomposição do carbonato de cálcio ( calcáreo )
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b) de fotólise

EX 1) Reação decomposição da água oxigenada (H2O2)

c) de eletrólise

EX 1) Decomposição da água



EX2) Eletrólise ígnea do sal de cozinha (NaCl)

NaCl(fundido)   Na(l) + ½ Cl2(g)CE
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 Reação de Simples Troca ou de Deslocamento: é aquela onde,

uma substância simples reage com uma substância composta e

quem está na forma simples desloca e ocupa o lugar de um dos

elementos da substância composta

Esquema :  

EXEMPLOS:

1) 

2)   
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Reação de Dupla Troca : é aquela onde, uma substância

composta reage com outra substância composta havendo

uma troca simultânea do primeiro grupamento de cada

uma das substâncias compostas

Esquema : AB +  CD  AD + CB

OBS: as substâncias AB e CD pertencem às funções ácido, base e sal

EXEMPLOS:  EX1) 

EX2)  
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EX 1) Dada as reações :

I- CuCl2 + H2SO4  CuSO4 + 2 HCl

II- CuSO4 + 2 NaOH  Cu(OH)2 + Na2SO4

III- Cu(OH)2  CuO + H2O

A classificação da reação equacionada e o nome do composto 

assinalado em negrito são:

a. em I, dupla troca e sulfato de cobre I.

b. em II, síntese e óxido cúprico.

c. em II, dupla troca e hidróxido cúprico.

d. em III, análise e óxido cuproso.

e. em I, simples troca e sulfato de cobre II.    

LETRA   c
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EX 2 ) Das reações químicas que ocorrem:

I. nos flashes fotográficos descartáveis;

II. com o fermento químico para fazer bolos;

III. no ataque de ácido clorídrico ao ferro;

IV. na formação de hidróxido de alumínio usado no tratamento de água;

V. na câmara de gás;

representadas, respectivamente, pelas equações:

I. 2 Mg + O2 →2 MgO

II. NH4HCO3 → CO2+ NH3 + H2O

III. Fe + 2 HCℓ → FeCℓ2+ H2

IV. Aℓ2(SO4)3+ 6 NaOH → 2 Aℓ(OH)3+ 3 Na2SO4

V. H2SO4+ 2 KCN → K2SO4 + 2 HCN

Assinale a alternativa que corresponde a reações de decomposição:

a) apenas I e III.

b) apenas II e IV.

c) apenas I.

d) apenas II.

e) apenas V.                                             LETRA    d
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EX 3)

RESOLUÇÃO: Podemos verificar que a reação

apresentada é uma reação de decomposição. Como o fator

que provoca a decomposição é a luz temos então um caso

de fotólise.

LETRA c
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EX 4)

RESOLUÇÃO:  Temos então Reações de :

I – Simples Troca ou Deslocamento

II – Dupla Troca

III – Decomposição ou Análise

IV – Síntese                                  LETRA   c
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EX 5) As reações químicas a seguir representam a

formação de chuvas ácidas, causadas pela presença de

SO3(g) na atmosfera e o ataque do produto formado às

fachadas e estátuas de mármore, cujo componente

principal é o CaCO3. Essas reações podem ser

classificadas, respectivamente, como de:

a) análise e deslocamento.

b) síntese e dupla troca.

c) deslocamento e dupla troca.

d) síntese e decomposição.

RESOLUÇÃO :        LETRA  b

SO3(g)  +  H2O(l)   H2SO4 (aq)

H2SO4(aq)  +  CaCO3 (s)   CaSO4 (s)  +  H2O (l)  +  CO2 (g)
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EX 6) (FEI-SP) Das reações químicas que ocorrem:

I. nos flashes fotográficos descartáveis;

II. com o fermento químico para fazer bolos;

III. no ataque de ácido clorídrico ao ferro;

IV. na formação de hidróxido de alumínio usado no tratamento

de água;

V. na câmara de gás;

representadas, respectivamente, pelas equações:

I. 2 Mg + O2 →2 MgO

II. NH4HCO3 → CO2+ NH3 + H2O

III. Fe + 2 HCl → FeCl2+ H2

IV. Al2(SO4)3+ 6 NaOH → 2 Al(OH)3+ 3 Na2SO4

V. H2SO4+ 2 KCN → K2SO4 + 2 HCN

Assinale a alternativa que corresponde a reações de

decomposição:

a) apenas I e III. b) apenas II e IV. c) apenas I. d) apenas II.

e) apenas V.

RESOLUÇÃO : LETRA d
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EX 6) (Mackenzie-SP) Dadas as equações químicas de

algumas reações:

I) P2O5 + 3 H2O → 2 H3PO4

II) 2 KClO3 → 2 KCl + 3 O2

III) 3 CuSO4 + 2 Al → Al2(SO4)3 + 3 Cu

As equações I, II e III representam, respectivamente,

reações de:

a) síntese, análise e simples troca.

b) análise, síntese e simples troca.

c) simples troca, análise e análise.

d) síntese, simples troca e dupla troca.

e) dupla troca, simples troca e dupla troca.

RESOLUÇÃO : LETRA a
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