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Questão 01)  

   
O ácido bórico, H3BO3, em baixas concentrações, é utilizado no tratamento de 
infecções do canal auditivo externo, inflamação nos olhos, irritação da pele, 
irritação dos olhos, picada de insetos e queimaduras leves. Entretanto, em algumas 
pessoas, o contato com o ácido bórico pode causar reações alérgicas, irritação nos 
olhos e do sistema respiratório. Em doses elevadas, o ácido bórico é frequentemente 
utilizado como inseticida para matar baratas, formigas, pulgas e muitos outros 
insetos. 

 
Sobre o ácido bórico, é correto afirmar: 

 
01. É um ácido fraco e pode ser preparado pela reação de B2O3 com água. 
02. O átomo de boro, nesse composto, realiza seis ligações covalentes simples e 

possui geometria molecular igual a do SF6. 
03. O átomo de boro, nesse composto, possui oito elétrons na camada de valência 

e, com isso, possui seu subnível de energia p preenchido com seis elétrons. 
04. A reação de neutralização desse ácido com hidróxido de cálcio produz CaBO3 e 

água. 
05. Nesse composto, o átomo de boro, por ser menos eletronegativo que o 

oxigênio, doa seus elétrons de valência aos átomos de oxigênio, atingindo 
assim uma configuração de gás nobre. 

 
Questão 02)  

   
Baseado nos conceitos sobre funções químicas inorgânicas, analise as afirmações a 
seguir. 

 
I. O ácido fosforoso possui 3 hidrogênios ionizáveis. 
II. Os nomes dos seguintes ânions ClO–, NO2

–, CrO4
2– e P2O7

4– são, 
respectivamente: hipoclorito, nitrito cromato e pirofosfato. 

III. Água régia corresponde a uma mistura de 3 partes de ácido nítrico para 1 parte 
de ácido clorídrico. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Todas as afirmações estão corretas. 
b) Todas as afirmações estão incorretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Apenas a II está correta. 

 
Questão 03)  

   
Na antiguidade, as propriedades organolépticas, eram importantes na caracterização 
das substâncias. A palavra ácido, por exemplo, vem do latim acere, que significa 
azedo, e produtos que tinham esse sabor, como o vinagre, o leite coalhado e o suco 
de limão, eram considerados ácidos. Atualmente, sabemos que o sabor azedo 
característico destes produtos é devido à presença de ácidos carboxílicos em sua 
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composição, como o ácido acético (vinagre), o ácido D-láctico (leite coalhado) e o 
ácido cítrico (suco de limão). A força dos ácidos varia em função de uma série de 
propriedades, tais como: constituintes químicos, geometria da molécula, estado de 
oxidação das espécies envolvidas, etc.  
Considerando os ácidos HClO, HBrO e HIO, é correto afirmar que: 

 
a) O HClO é um ácido mais fraco do que o HIO. 
b) A ordem crescente de acidez é HIO, HBrO, HClO. 
c) O HBrO é um ácido mais forte do que o HClO. 
d) A ordem decrescente de acidez é HIO, HClO, HBrO. 
e) Os estados de oxidação do Cl, Br e I são –1, –2 e –3, respectivamente. 

 
Questão 04)  

   
Assinale o que for correto. 

 
01. As substâncias iônicas conduzem corrente elétrica tanto em solução aquosa 

como quando fundidas. 
02. Uma molécula de um tetrácido produz, na ionização, três íons H+, e um 

exemplo é o H3BO3. 
04. O HClO é chamado de ácido hipocloroso. 
08. O ácido fluorídrico pode corroer o vidro comum, pois reage com a sílica, 

formando o fluoreto de silício (SiF4). 
16. As bases ou hidróxidos não são capazes de formar soluções aquosas condutoras 

de eletricidade. 
 
Questão 05)  

   
Ácido sulfúrico e cloreto de potássio são substâncias que ao se dissolverem em 
água, conduzem a corrente elétrica, por apresentarem íons livres em solução.  
 
A esse respeito é INCORRETO afirmar que: 

 
a) O ácido sulfúrico se ioniza produzindo os íons H+ e SO4

2–; 
b) Ambas as substâncias são eletrólitos; 
c) O ácido sulfúrico e o cloreto de sódio sofrem dissociação iônica produzindo 

íons em solução; 
d) No cloreto de potássio, tanto no estado sólido como em solução, existem íons 

K+ e Cl–; 
e) O ácido sulfúrico e o cloreto de potássio são substâncias de natureza molecular 

e iônica, respectivamente. 
 
Questão 06)  

     
É correto afirmar que soluções aquosas de hidróxido de sódio (soda cáustica) 
 
a) são fortemente ácidas. 
b) conduzem bem corrente elétrica. 
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c) mudam a cor do papel de tornassol azul para vermelho. 
d) reagem com sal de cozinha, NaCl, produzindo HCl e H2O. 
e) reagem com cal hidratada, Ca(OH)2, produzindo CaO e H2O. 

 
Questão 07)  

   
Um paciente, sentindo fortes dores no estômago por causa de complicações de uma 
gastrite, recebeu do respectivo médico um receituário que indicava a ingestão das 
seguintes substâncias: hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio. 

 
Em relação às reações características dos hidróxidos, assinale a alternativa correta. 

 
a) O hidróxido de alumínio é um hidróxido muito forte, por isso é utilizado como 

um medicamento. 
b) O hidróxido de alumínio é uma base muito solúvel em água. 
c) O hidróxido de alumínio é um ácido forte e diminui a alcalinidade do 

estômago. 
d) O hidróxido de magnésio é muito solúvel em água. 
e) Esses hidróxidos têm a função da neutralização do excesso de ácido no 

estômago. 
 
Questão 08)  

   
Muitas substâncias químicas são usadas no nosso cotidiano. Alguns exemplos são 
dados abaixo: 

 
I. HNO3 – é utilizado na fabricação de explosivos como, por exemplo, a 

dinamite. 
II. H2CO3 – é um dos constituintes dos refrigerantes e das águas gaseificadas. 
III. NaOH – utilizado na fabricação de sabão. 
IV. NH4OH – usado na produção de fertilizantes. 
V. NaNO3 – usado na produção de fertilizantes e de pólvora. 
VI. NaHCO3 – usado em remédios antiácidos e extintores de incêndio. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Os compostos I, II, V e VI pertencem à função óxidos. 
b) Os compostos I, II e VI pertencem à função ácidos. 
c) Os compostos II, V e VI pertencem à função sais. 
d) Os compostos III e IV pertencem à função bases. 
e) Os compostos I, II, III, IV, V e VI pertencem à função óxidos. 

 
Questão 09)  

   
O gás amônia se dissolve em água segundo a reação em equilíbrio 
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NH3 (g) + H2O (l)  +

4NH (aq) + OH– (aq)     0H0
<∆  

 
Segundo a teoria proposta por Arrhenius, a solução aquosa resultante da dissolução 
da amônia em água é classificada como 

 
a) básica, pois absorve calor do meio ambiente. 
b) básica, pois apresenta íons OH– (aq) como único ânion. 
c) ácida, pois apresenta íons H+ (aq) não representados no equilíbrio. 
d) ácida, pois apresenta íons +

4NH (aq) como único cátion. 

e) ácida, pois absorve calor do meio ambiente. 
 
Questão 10)  

   
Os compostos inorgânicos encontram amplo emprego nas mais diversas aplicações. 
Na coluna da esquerda abaixo, estão listados cinco compostos inorgânicos; na da 
direita, diferentes possibilidades de aplicação. 

 
1. Mg(OH)2 
2. HClO 
3. H2SO4 
4. NaOH 
5. H3PO4 

 
(   ) Usado em baterias 
(   ) Antiácido 
(   ) Usado em refrigerantes 
(   ) Usado em produtos de limpeza 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 

 
a) 5 – 1 – 3 – 4. 
b) 1 – 2 – 3 – 5. 
c) 3 – 4 – 1 – 2. 
d) 4 – 1 – 5 – 4. 
e) 3 – 1 – 5 – 2. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 11 

   
A determinação de glicose em fluidos biológicos humanos tem sido utilizada como 
biomarcador de diversos distúrbios metabólicos. As dosagens são baseadas em 
métodos com aminas aromáticas, métodos enzimáticos e métodos de 
oxidorredução. 

 
Questão 11)  
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O método de Benedict utiliza Cu2+ como agente oxidante e é utilizado para 
dosagem de glicose. O reativo contém uma pequena porção de Cu(OH)2 em 
equilíbrio com um sal complexo hidrossolúvel, o qual reage com açúcares redutores 
em meio alcalino e, sob a ação de calor (100 ºC), forma produtos coloridos, como 
descrito abaixo. 

 

2 Cu(OH)2 Cu2(OH)2 + H2O + 1/2 O2

H2O

Cu2O

Calor

açúcar
redutor

ácidos
orgânicos

Calor

  

 
 

Os nomes mais adequados para os compostos Cu(OH)2, Cu2(OH)2 e Cu2O são, 
respectivamente, 

 
a) hidróxido cúprico, hidróxido cuproso e óxido de cobre II. 
b) hidróxido cuproso, hidróxido cúprico e óxido cúprico. 
c) hidróxido cúprico, hidróxido cuproso e óxido cuproso. 
d) hidróxido cúprico, hidróxido cuproso e óxido cúprico. 
e) hidróxido cuproso, hidróxido de cobre e óxido cuproso. 

 
Questão 12)  

   
As substâncias inorgânicas são comumente organizadas em grandes classes de 
compostos: as funções inorgânicas. A classificação de um composto como um 
ácido, uma base ou um óxido depende, obviamente, das respectivas propriedades 
químicas. 

 
A respeito desse tema, assinale a alternativa correta. 

 
a) Um ácido de Arrhenius é uma substância iônica que libera íons H+ em presença 

de água. 
b) O H2O2 é uma substância conhecida como peróxido de hidrogênio. O oxigênio 

nessa substância tem número de oxidação igual a –1. 
c) Um exemplo de base de Arrhenius é a amônia, NH3. 
d) O dióxido de carbono é uma substância iônica, que é importante no efeito 

estufa. 
e) O ácido sulfúrico, H2SO4, é uma molécula com fraca capacidade de produzir 

íons H+. 
 
Questão 13)  

   
O pentóxido de fósforo (P2O5) é um sólido cristalino que reage prontamente com a 
água. É obtido a partir da combustão do fósforo e utilizado comercialmente em 
fertilizantes e para a obtenção de ácido fosfórico. 
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O óxido de cálcio (cal viva) é um sólido iônico de alta temperatura de fusão que 
também reage prontamente com a água. Tem grande aplicação na indústria devido 
ao seu caráter alcalino. 
A cal reage com o pentóxido de fósforo gerando um produto bastante encontrado na 
composição de fertilizantes. 

 
As substâncias formadas na reação do pentóxido de fósforo com água, na reação da 
cal viva com a água e na reação da cal com o pentóxido de fósforo são, 
respectivamente, 

 
a) H3PO4, Ca(OH)2 e Ca3(PO4)2. 
b) H3PO3, Ca(OH)2 e CaPO3. 
c) H3P, CaOH e CaP. 
d) H3PO3, CaOH e Ca2PO3. 
e) H3PO4, Ca(OH)3 e CaPO4. 

 
Questão 14)  

   
O elemento químico ferro pode ser obtido, industrialmente, a partir do processo 
Goldschmidt. A equação química que descreve, simplificadamente, esse processo 
encontra-se abaixo. Essa reação gera tanto calor, que o ferro formado se funde e 
escorre para fora do recipiente, onde ela está sendo realizada. 

 
x Fe2O3 (s) + y lA  (s) →  z Fe (s) + w 32OAl  (s) 

 
Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 

 
a) O processo Goldschmidt envolve uma reação de oxirredução, na qual o metal 

lA  é o agente oxidante, e o óxido de ferro (III), o agente redutor. 
b) As substâncias químicas Fe2O3 e 32OAl  são óxidos ácidos, pois reagem com 

uma base produzindo sal e água. 
c) A reação de obtenção do ferro pelo processo Goldschmidt é endotérmica e, por 

essa razão, tem uma variação de entalpia negativa. 
d) O calor específico do elemento químico alumínio é menor que o do elemento 

químico ferro, uma vez que os valores associados a essa propriedade periódica 
aumentam com o aumento do número atômico. 

e) A soma dos menores números inteiros associados aos coeficientes 
estequiométricos x, y, z e w que balanceiam corretamente a equação química é 
igual a 6. 

 
Questão 15)  

   
O quadro fornece informações sobre as solubilidades em água e em etanol de três 
substâncias inorgânicas. 
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Uma mistura dessas três substâncias foi separada em seus componentes, 
executando-se o seguinte procedimento: 

 
•  Etapa 1: Etanol foi adicionado a essa mistura, seguindo-se de filtração e o 

líquido filtrado foi evaporado, obtendo-se um dos componentes da mistura 
inicial. 

•  Etapa 2: Ao resíduo retido no filtro utilizado na etapa 1, foi adicionada água e a 
mistura resultante foi novamente filtrada, obtendo-se, como resíduo no filtro, 
outro componente da mistura inicial. 

•  Etapa 3: O líquido filtrado na etapa 2 foi evaporado, obtendo-se o último 
componente da mistura inicial. 

 
a) Indique a função inorgânica à qual pertence o KCl, o Al2O3 e o KOH. 
b) Indique qual componente da mistura é recuperado em cada uma das etapas do 

procedimento empregado para a separação da mistura inicial. 
 
Questão 16)  

   
Identifique, entre as alternativas abaixo, aquela(s) que traz(em) o(s) nome(s) 
correto(s) para cada um dos sais apresentados. 

 
01. Ca(NO2)2 é o nitrato de cálcio. 
02. CuSO4 é o sulfato de cobre(I). 
04. K3PO4 é o fosfato de potássio. 
08. NaBr é o brometo de sódio. 
16. Fe2(SO4)3 é o sulfato de ferro(II). 

 
Questão 17)  

   
O cloro é um elemento eletronegativo que pode ligar-se a metais para formar 
compostos iônicos. O ferro e o cobre, por exemplo, podem resultar em cátions com 
diferentes valências como Fe2+, Fe3+, Cu1+ e Cu2+. As fórmulas moleculares do 
cloreto férrico e do cloreto cúprico são respectivamente: 

 
a) FeCl2 e CuCl2 
b) FeCl2 e CuCl 
c) FeCl3 e CuCl2 
d) FeCl3 e CuCl 

 
Questão 18)  
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É comum que os competidores da ginástica olímpica passem pó de magnésio nas 
mãos, nas provas de barra, para evitar lesões e dar aderência durante os 
movimentos. O nome desta substância química é Carbonato de Magnésio (MgCO3). 
Com relação a este composto, podemos afirmar que 

 
a) ele é um exemplo da função química inorgânica denominada óxido. 
b) a sua massa molar é de 84,3 g/mol. 
c) trata-se de uma mistura homogênea, pois só tem uma fase. 
d) na sua molécula há a presença de três tipos de íons. 
e) o elemento químico mais eletronegativo da molécula é o Mg. 

 
Questão 19)  

   
O quadro a seguir contém as cores das soluções aquosas de alguns sais. 

 

 
 

Os íons responsáveis pelas cores amarela e azul são respectivamente 
 

a) CrO4
2– e SO4

2–. 
b) K+ e Cu2+. 
c) CrO4

2– e Cu2+. 
d) K+ e SO4

2–. 
 
Questão 20)  

   
Assinale a(s) alternativa(s) que apresenta(m) uma descrição correta do uso do 
bicarbonato de sódio. 

 
01. O NaHCO3 é utilizado como antiácido estomacal, pois neutraliza o ácido 

fosfórico presente no suco gástrico. 
02. O NaHCO3 é utilizado na produção de pães e bolos, nos quais serve para 

eliminar bactérias e fungos indesejáveis presentes na massa. 
04. O NaHCO3 é utilizado em desodorantes, pois neutraliza os ácidos causadores 

do odor do suor, gerando sais não voláteis. 
08. O NaHCO3 é usado em cremes dentais, pois libera CO2 na boca, ajudando no 

branqueamento dos dentes. 
16. O NaHCO3 é usado em extintores de incêndio de espuma química, nos quais, 

através de uma reação entre o bicarbonato de sódio e o ácido sulfúrico, produz-
se o dióxido de carbono que é ejetado de dentro do cilindro para o fogo. 

 
Questão 21)  
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Sais inorgânicos constituídos por cátions e ânions de carga unitária dissociam-se 
quase completamente, já sais contendo cátions e ânions com uma carga ≥  2 estão 
muito menos dissociados. Com base nessa informação, marque a alternativa na qual 
está o sal cuja solução deve apresentar a maior quantidade de íon metálico livre. 

 
a) Fluoreto de magnésio. 
b) Sulfato de sódio. 
c) Nitrato de alumínio. 
d) Cloreto de potássio. 
e) Fosfato de lítio. 

 
Questão 22)  

   
Assinale a opção que apresenta o sal solúvel em água a 25 ºC. 

 
a) CaSO4  
b) PbCl2  
c) Ag2CO3 
d) Hg2Br2  
e) FeBr3 

 
Questão 23)  

   
O cromo é um elemento raramente encontrado em águas naturais não poluídas. 

O Cr III presente nas águas decorre principalmente do lançamento de curtumes. A 
presença de Cr VI é atribuída a despejos industriais que utilizam processos de 
piquelagem e cromagem de metais, galvanoplastias, indústrias de corantes, 
explosivos, cerâmica, vidro, papel, etc., sendo este 100 vezes mais tóxico que o Cr 
III devido a sua solubilidade. 

(Rev. Bras. de Produtos Agroindustriais, v. 11, n. 2, p. 171-180, 2009) 
 

Assinale a alternativa que apresenta sais com o Cr III e Cr VI, respectivamente: 
 

a) Cr3Cl e K2Cr2O7 
b) CrCl3 e K2Cr2O7 
c) Cr3Cl e Cr6Cl 
d) Cr(OH)3 e Cr(OH)6 
e) CrO e CrO3 

 
Questão 24)  

   
Apreciadores de arte observaram que famosas telas do pintor holandês Van Gogh 
estavam mudando de cor, com efeito mais pronunciado nos tons roxos que 
passavam a azuis e nos vermelhos que estavam desaparecendo. Químicos 
descobriram que o problema ocorre com o Pb3O4 presente no pigmento das tintas. 
Quando exposto à luz e ao gás carbônico, uma série de reações consecutivas 
transforma o pigmento em outros compostos de chumbo que são esbranquiçados, 
fazendo com que a tinta original perca seu tom característico. 



Colégio Equipe de Juiz de Fora 

1º ANO – EM 

Lista de Apoio Pedagógico Personalizado em Química 

Prof. Dr. Willian T G Novato 
 
 

Entre os compostos presentes nesse processo, é possível encontrar 
 

1. Pb3O4 
2. PbO 
3. CO2 
4. Pb(OH)2 
5. PbCO3 

 
Assinale a afirmação correta sobre essas substâncias. 

 
a) As substâncias 3 e 5 são consideradas moleculares. 
b) As substâncias 1 e 3 são apolares com baixos pontos de ebulição. 
c) Apenas a 4 é considerada substância iônica. 
d) As substâncias 2 e 5 apresentam chumbo em diferentes estados de oxidação. 
e) As substâncias 4 e 5 são praticamente insolúveis em água. 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 25 

   
Considere o texto retirado do website da Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP). 

 
“ [...] Junho de 2003. Um erro em uma indústria farmacêutica provoca 

intoxicação em dezenas de pessoas. Há uma morte confirmada e outras 15 
suspeitas. A causa: um veneno chamado carbonato de bário. O Celobar, 
medicamento que causou a tragédia, deveria conter somente sulfato de bário. Mas, 
na tentativa de transformar o carbonato em sulfato, algum erro fez com que quase 
15% da massa do Celobar comercializado fosse de carbonato de bário. 

Pacientes tomam sulfato de bário para que os órgãos de seu sistema digestório 
fiquem visíveis nas radiografias. É o chamado contraste. O problema é que os íons 
bário são muito tóxicos. Quando absorvidos causam vômito, cólicas, diarreia, 
tremores, convulsões e até a morte. Cerca de 0,5 g é dose fatal. Mas, se a toxicidade 
é do bário, por que o sulfato de bário não é perigoso e o carbonato de bário sim? 

É que o sulfato de bário praticamente não se dissolve na água. Sua solubilidade 
em água é de apenas 1,0 × 10–5 mol/L (sob temperatura de 25ºC). O que os pacientes 
ingerem é uma suspensão aquosa desse sal em que a maior parte dele não está 
dissolvida. Sem dissolução, não há, praticamente, dissociação do sal. É por isso que 
os íons bário não são liberados para serem absorvidos pelo organismo. Não há 
perigo. 

Ainda assim, só para garantir, essa suspensão costuma ser preparada em uma 
solução de sulfato de potássio, um sal bastante solúvel em água. A função desse sal 
é aumentar a concentração de íons sulfato. Desse modo, o equilíbrio da dissociação 
do sal é bem deslocado para a esquerda, diminuindo ainda mais a presença de íons 
bário na suspensão. 

Com o carbonato de bário é diferente. Apesar de pouco solúvel em água, ele 
reage com o ácido clorídrico do nosso estômago formando um sal solúvel, o cloreto 
de bário. Ao se dissolver, esse sal se dissocia, liberando íons bário para o 
organismo. O corpo absorve esses íons, e a intoxicação acontece. Triste é saber que 
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uma simples gota de ácido clorídrico, misturada ao Celobar, teria evitado a tragédia. 
Essa gota produziria bolhas de gás carbônico, o que evidenciaria a presença do 
veneno no medicamento [...]”. 

http://www2.unifesp.br/reitoria/residuos//curiosidades/casocelobar 
(data do acesso: 12/04/2016). 

 
Questão 25)  

   
Baseado nas informações fornecidas e nos conceitos químicos, assinale a alternativa 
que contém as fórmulas das respectivas espécies químicas: carbonato de bário, 
sulfato de bário, sulfato de potássio, cloreto de bário, ácido clorídrico e gás 
carbônio. 

 
a) BaCO3, BaSO4, K2SO4, BaCl2, HCl(aq), CO2(g). 
b) Ba2CO3, BaSO4, KSO4, BaCl2, HCl(aq), H2CO3(g). 
c) BaCO3, BaSO3, K2CO3, BaCl3, HClO3(aq), CO2(g). 
d) BaCO3, BaSO4, KSO4, BaCl2, HCl(aq), CO2(g). 
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GABARITO:  
 
1) Gab: 01 
 
 
2) Gab: D 
 
 
3) Gab: B 
 
 
4) Gab: 13 
 
 
5) Gab: C 
 
 
6) Gab: B 
 
 
7) Gab: E 
 
 
8) Gab: D 
 
 
9) Gab: B 
 
 
10) Gab: E 
 
 
11) Gab: C 
 
 
12) Gab: B 
 
 
13) Gab: A 
 
 
14) Gab: E 
 
 
15) Gab:  

a) KCl: sal 
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Al2O3: óxido 
KOH: base 

b) Adicionando-se etanol nessa mistura ocorrerá a solubilização do KOH 
(conforme a tabela dada). 
Fazendo-se a filtração, temos: 
Resíduo 1: KCl + Al2O3 
Filtrado: KOH dissolvido em etanol 
Na evaporação do filtrado, obtemos KOH no estado sólido. 
Adicionando-se água na mistura sólida de KCl e Al2O3 ocorrerá a solubilização 
do KCl (conforme a tabela dada). Fazendo-se a filtração, temos: Resíduo 2: 
Al2O3 
Filtrado: solução aquosa de KCl 
Na evaporação da solução aquosa de KCl, obtemos o KCl no estado sólido. 

 
 
16) Gab: 12 
 
 
17) Gab: C 
 
 
18) Gab: B 
 
 
19) Gab: C 
 
 
20) Gab: 20 
 
 
21) Gab: D 
 
 
22) Gab: E 
 
 
23) Gab: B 
 
 
24) Gab: E 
 
 
25) Gab: A 
 
 
 


