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Lista de exercícios de recuperação 
 
1) Associe a 2º coluna à 1º, considerando os ácidos. 
Coluna 1                          Coluna 2 
1. H4P2O7                         a. fosfórico 
2. H3PO3                          b. fosforoso 
3. H3PO2                          c. nitroso 
4. HClO                           d. nítrico 
5. HClO2                          e. hipofosforoso 
6. HClO4                          f. pirofósfórico 
7. H2SO3                          g. sulforoso 
8. HNO2                           h. cloroso 
9. H2SO4                          i. perclórico 
10. HNO3                         j. clórico 
11. HNO2                         l. sulfúrico 
 
2) Frequentemente tem-se recorrido à exumação de ossadas para investigação policial e 
arqueológica. Os ossos que restaram após um longo período de sepultamento resistiram 
à ação do tempo por serem constituídos, principalmente, por um tipo de fosfato de cálcio, 
muito estável, de fórmula genérica Ca10(PO4)6(OH)x. 
a) Qual o nome do elemento químico que, no composto acima citado, aparece na forma 
de cátion? 
b) Consulte a Tabela Periódica e indique outro elemento que poderia substituir o cátion do 
referido composto. 
c) Determine o valor de x indicado na fórmula anterior. Lembre-se de que a fórmula do 
ácido fosfórico é H3PO4. 
 
3) Entre as bases a seguir, indique quais são praticamente insolúveis em água. 
I. KOH 
II. Mg(OH)2 
III. NaOH 
IV. Al(OH)3 
V. Fe(OH)2 
VI. LiOH 
 
4) Considere a reação de neutralização total entre o ácido fosfórico e o hidróxido de 
cálcio. 
a. Escreva a equação da reação com as fórmulas dos reagentes e produtos. 
b. Dê o nome do sal formado na reação. 
c. Escreva a equação balanceada no item a. 
 



5) A água oxigenada (H2O2) é um produto muito utilizado na indústria de tecido e papel. 
Nas etapas finais de preparação industrial desse produto, tem-se a reação representada a 
seguir: 

BaO(s)  + ½ O2(g)    BaO2(s) 
 
Após a reação, faz-se a reação do BaO2 com ácido sulfúrico (H2SO4) aquoso para formar 
água oxigenada. Baseando-se nas informações fornecidas, responda ao que se pede. 
a. O composto BaO tem caráter ácido ou básico? Justifique usando uma equação química 
balanceada. 
b. Qual a função química do composto BaO2? 
c. Represente, por equação química, a reação do BaO2(s) com o H2SO4(aq). 
 

6) As informações a seguir referem-se a uma sequência de reações. Faça o 
balanceamento de cada uma delas, escrevendo as fórmulas das substâncias nas 
reações. 
Reação nº I 
A  +  B    cloreto de prata  +  nitrato de sódio 
Reação nº II 
C  +  D    B  +  E 
Reação nº III 
D  +  J    Hidróxido férrico  +  B 
Reação nº IV 
Peróxido de hidrogênio  +  luz/calor    E  +  oxigênio 
Dados: B  É o sal de cozinha. 
            C    É um ácido que participa do processo digestivo. 
 
7) Considere as seguintes experiências de laboratório. 
I. Adição de uma solução aquosa de brometo de sódio a uma solução aquosa de nitrato 
de prata, ambas de mesma concentração em mol/L. 
II. Adição de uma solução aquosa de ácido sulfúrico a um pedação de zinco metálico. 
III. Adição de um pedaço de sódio metálico à água. 
IV. Borbulhamento de cloreto de hidrogênio em água. 
V. Adição de uma solução aquosa concentrada de cloreto de bário a uma solução aquosa, 
de igual concentração em mol/L, de carbonato de sódio. 
 
a. Escreva as equações químicas balanceadas correspondentes às experiências nas 
quais há formação de precipitado. 
b. Escreva os nomes oficiais dos precipitados formados. 
 
8) Misturam-se, a 20ºC, 0,50 g de uma substância A e 100 mL de água. Sabendo-se que 
a solubilidade de A em água, a 20ºC, é igual a 3,0 g de A por litro de água, pergunta-se: a 
mistura obtida será homogênea? 
 
9) Tem-se uma solução aquosa 1,0.10-2 mol/L de ureia (composto não dissociado). 
Calcule para 2,0.10-2 mL da solução: 
a. a massa de ureia dissolvida; 
b. o número de moléculas de ureia dissolvidas. 
Dados: massa molar da ureia = 60 g/mol; constante de Avogadro = 6,0.1023/mol. 
 
10) Aquecendo-se 4,99 g de sulfato de cobre II pentaidratado, CuSO4 . 5 H2O, obteve-se 
o sal anidro. Este foi dissolvido em água até completar o volume de 1,00 dm3. 
a. Escreva a equação química correspondente à desidratação de CuSO4 . 5 H2O. 
b. Qual a concentração, em mol/dm3, da solução. 
 



11) Uma solução aquosa de Fe2(SO4)3 tem concentração igual a 320 g/L e densidade 
igual a 1,20 g/mL. Calcule o título e a concentração molar da solução. 
 
12) O eletrólito empregado em baterias de automóvel é uma solução aquosa de ácido 
sulfúrico. Uma amostra de 7,5 mL da solução de uma bateria requer 40 mL de hidróxido 
de sódio 0,75 mol/L para sua neutralização completa. 
a. Calcule a concentração molar do ácido na solução de bateria. 
b. Escreva as equações balanceadas das reações de neutralização total e parcial do 
ácido, fornecendo os nomes dos produtos formados em cada uma delas. 
 
13) 20 mL de uma solução de hidróxido de sódio são titulados por 50 mL da solução 0,10 
mol/L de ácido clorídrico. Calcule: 
a. a molaridade da solução de hidróxido de sódio; 
b. a concentração da solução de hidróxido de sódio em gramas/litro. 
 

14 Dada a equação que representa uma reação química genérica A → B e a variação da 
concentração do reagente A, em função do tempo, conforme quadro a seguir, 
 

X (mol/L) 6,0 4,5 3,5 2,5 1,5 

Tempo (s) 0 3 5 15 35 

 
    Pergunta-se: 
 
a) A velocidade dessa reação é constante? 
b) Qual a velocidade da reação no intervalo de 15 a 35 segundos? 
c) Faça um gráfico que represente o que ocorre com as concentrações do reagente e do 
produto em função do tempo. 
 
15) Considere o diagrama de energia para uma dada reação química. 

 
 
Leia com atenção as seguintes afirmativas: 
I. A reação é endotérmica. 
II. O valor de ∆H da reação é dado por x. 
III. A energia de ativação sem catalisador é dada por y. 
IV. O abaixamento da energia de ativação, verificado pela adição de um catalisador, é 
dado por Z. 
Indique as alternativas verdadeiras e justifique. Explique corretamente as falsas. 
 
16) Num dado meio, onde ocorre a reação: 
 

N2O5    →     N2O4    +     1/2 O2 
 
       Observou-se a seguinte variação na concentração de N2O5 , em função do tempo. 



 

 N2O5 (mol/L)      0,233 0,200 0,180 0,165 0,155 

 Tempo (S) 0 180 300 540 840 

    
       Calcule a velocidade média da reação no intervalo de 5 a 9 minutos, em relação  
       ao N2O5  em mol/L.min 
 
17) Complete as reações de substituição eletrofílica dos compostos abaixo e dê o nome 
desses produtos:  

 

       
 
18) A isomeria é o fenômeno pelo qual dois ou mais compostos orgânicos apresentam a 
mesma composição, mas um arranjo diferente de átomos. Numere a Coluna B de acordo 
com o tipo de isomeria apresentada na Coluna A. 
 

COLUNA A                                  
1) Isomeria de posição 
2) Isomeria de função 
3) Isomeria de cadeia 
4) Isomeria de tautomeria 
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Assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses da Coluna B, de 
cima para baixo. 

 
a) 4 – 2 – 3 – 1 
b) 1 – 2 – 3 – 4 



c) 1 – 3 – 2 – 4 
d) 2 – 3 – 4 – 1 
e) 4 – 1 – 2 – 3                     

 
19) O etanol, ao ser absorvido, sofre as seguintes transformações. 
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Assinale o que for correto, considerando as reações representadas acima e o quadro 
abaixo. 

 

Cº 25  T atm, 1  P :normais ambientais condições

Cº1,118Cº5,16acético Ácido

Cº2,20Cº5,123Etanal

C78,4ºC114,3ºEtanol

ebulição de Pontofusão de Ponto







 

 
01. Dentre os 3 compostos, o etanal estabelece ligações intermoleculares mais 

fracas que os demais. 
02. No composto I, todos os átomos de Hidrogênio que estão ligados ao Carbono 1 

estão envolvidos em pontes de Hidrogênio. 
04. Os três compostos acima são líquidos nas condições ambientais normais. 
08. Os compostos I e II apresentam isomeria de função. 
16. Se os 3 compostos forem estocados a 0 ºC apenas o ácido acético passará ao 

estado sólido.                                             
 

20) Considere o alceno de menor massa molecular e que apresenta isomeria geométrica 
e, em seguida, represente as estruturas dos isômeros: 
 

a) cis e trans desse alceno; 
b) constitucionais possíveis para esse alceno. 

 
21) Analise as fórmulas que representam as estruturas do retinol (vitamina A) lipossolúvel, 
e do ácido pantotênico (vitamina B5), hidrossolúvel. 
 

                  
                               Retinol                                                              Ácido pantotênico 

 
Com base na análise das fórmulas, identifique as funções orgânicas presente em cada 
vitamina e justifique por que a vitamina B5 é hidrossolúvel e a vitamina A é lipossolúvel. 
Qual dessas vitaminas apresenta isomeria óptica? Justifique sua resposta. 


