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LISTA DE EXERCÍCIOS - Recuperação
 

1.   Com relação aos oxiácidos, sabe-se 
que ácidos com sufixo “oso” apresentam 
um oxigênio a menos que os terminados 
em “ico”. Com base nisso, assinale a 
alternativa que completa corretamente 
os espaços em branco na tabela abaixo 
respectivamente: 
 
a) H2NO3, ácido fosforídrico, ácido 
sulfuroso 
b) HNO2, ácido fosforídrico, ácido 
sulfuroso 
c) H2NO3, ácido fosfórico, ácido sulfídrico 
d) HNO2, ácido fosfórico, ácido sulfuroso 
e) H2NO3, ácido fosfórico, ácido sulfuroso 
 
2.  Elementos de um mesmo grupo 
apresentam similaridades nas 
propriedades e também nas fórmulas 
que podem formar. Por exemplo, existem 
alguns halogênios, como o cloro, o 
bromo e o iodo, que têm a capacidade de 
formar quatro tipos de oxiácidos 
diferentes. Veja o caso do cloro: 
HClO (ácido hipocloroso), HClO2 (ácido 
cloroso), HClO3 (ácido clórico) e 
HClO4 (ácido perclórico). De acordo com 
essas informações, indique o nome 
correto do seguinte ácido: HbrO2: 
 
a) Ácido bromídrico. 
b) Ácido hipobromoso. 
c) Ácido brômico. 
d) Ácido perbrômico 
e) Ácido bromoso. 
 
3. A água da chuva é naturalmente ácida 
em virtude da presença normal de 
CO2(g) (dióxido de carbono) na atmosfera, 
que reage com a água e forma o ácido 
de fórmula H2CO3(aq). No entanto, óxidos 
de enxofre, como o SO2(g), e de 
nitrogênio, como o NO2(g), contribuem 
para elevar ainda mais o pH da água,  

 
porque, ao se combinar com ela, eles 
reagem e formam os 
ácidos H2SO3(aq)e HNO3(aq). Os nomes 
respectivos dos três ácidos mencionados 
são: 
a) carbônico, sulfúrico e nítrico. 
b) carbônico, sulfuroso e nítrico. 
c) carbonoso, sulfuroso e nitroso. 
d) percarbônico, persulfúrico e nítrico. 
e) hipocarbonoso, sulfúrico e hiponitroso. 
 
4.  Os ácidos são substâncias químicas 
sempre presentes no cotidiano do 
homem. Por exemplo, durante a 
amamentação, era comum usar-se água 
boricada (solução aquosa que 
contém ácido bórico) para fazer a 
assepsia do seio da mãe; para limpezas 
mais fortes da casa, emprega-se ácido 
muriático (solução aquosa de ácido 
clorídrico); nos refrigerantes, encontra-se 
oácido carbônico; e, no ovo podre, o mau 
cheiro é devido à presença do ácido 
sulfídrico. 

Esses ácidos podem ser representados, 
respectivamente, pelas seguintes 
fórmulas moleculares: 
a) H3BO3, HCl, H2CO2 e H2SO4 
b) H2BO3, HCl, H2CO3 e H2S 
c) H3BO3, HClO3, H2SO3 e H2CO2 
d) H2BO3, HClO4, H2S e H2CO3 
e) H3BO3, HCl, H2CO3 e H2S 
 

5. Certo informe publicitário alerta para o 
fato de que, se o indivíduo tem azia ou 
pirose com grande frequência, deve 
procurar um médico, pois pode estar 
ocorrendo refluxo gastroesofágico, isto é, 
o retorno do conteúdo ácido do 
estômago. A fórmula e o nome do ácido 
que, nesse caso, provoca queimação no 
estômago, a rouquidão e mesmo dor 
toráxica são: 



a) Hcl e ácido clórico. 
b) HClO2e ácido cloroso. 
c) HClO3e ácido clórico. 
d) HClO3 e ácido clorídrico. 
e) HCl e ácido clorídrico 

6.   Associe a coluna 2 à coluna 1, 
considerando os ácidos. 

 

Coluna 1 

 
1.H4P2O7 
2. H3PO3 
3. H3PO4 
4. HClO2 
5. HClO3 
6. HClO4 
7. H2SO3 
8. HNO2 

  

  

Coluna 2 

a) fosfórico 

b) fosforoso 

c) nitroso 

d) nítrico 

e)hipofosforoso 

f) pirofosfórico 

g) sulfuroso 

h) cloroso 

i) perclórico 

j) clórico 

l) sulfúrico 

A sequência das combinações corretas 
é: 

a) 1e - 2f - 3a - 4h - 5b - 6j - 7g - 8d. 

b) 1f - 2e - 3b - 4j - 5h - 6i - 7l - 8c. 

c) 1b - 2e - 3f - 4i - 5j - 6h - 7g - 8d. 

d) 1e - 2b - 3f - 4j - 5i - 6h - 7l - 8d. 

e) 1f - 2b - 3a - 4h - 5j - 6i - 7g - 8c. 
 
7. Forneça a nomenclatura para os 
ácidos: 

1. HClO2 
2. H3PO4 
3. HClO4 
4. H2SO3 
5. H4P2O7 
6. HClO3 
7. HNO2 
8. H3PO3 

 

8. A fórmula estrutural: 

 

representa o ácido: 

a) fosfórico 
b) metafosfórico 
c) fosforoso 
d) hipofosforoso 
e) ortofosforoso 
9. Observe a seguinte estrutura química: 

   

O nome do composto representado 
acima é: 

a) peróxido de fósforo 
b) hidrácido fosforoso 
c) hidróxido de fósforo 
d) óxido hidrofosfórico 
e) ácido fosfórico 
 
10. Dê os nomes respectivos dos 
seguintes ácidos: 
a) HNO3 

b) H3PO2 

c) H2SO4 

d) HF 

e) H4SiO4 

11. Escreva a fórmula ou dê o nome dos 
ácidos e equacione a ionização de cada 
um. 
 
a) HClO4 

 
b) HClO3 



 
c) HClO2 
 
d) HClO 
 
e) Ácido sulfúrico 

 
f) Ácido sulforoso 

 
g) HNO3 

 
h) HNO2 

 
i) Ácido fosfórico 

 
j) Ácido fosforoso 

 
k) Ácido hipofosforoso 

 
l) H2CO3 
 
12.  Dê o nome das bases abaixo 

a) NaOH 

b) AgOH  

c) Sr(OH)2 

d) LiOH 

e) CsOH 

f) NH4OH 

g) RbOH 

h) CuOH 

i) Fe(OH)3 

j) Ni(OH)2 

k) Pb(OH)4 

l) Sn(OH)4 

m) AuOH 

13. Escreva a fórmula dos seguintes 
compostos. 

a) Hidróxido de alumínio 

b) Hidróxido de cálcio 

c) Hidróxido de zinco 

d) Hidróxido de magnésio 

e) Hidróxido ferroso 

f) Hidróxido plumboso  

g) hidróxido platínico 

h) hidróxido áurico 

i) hidróxido cúprico 

j) hidróxido de cromio III 

14. O chá-mate, bebida muito consumida 
em nosso país, altera sua coloração 
quando se adicionam gotas de limão. 

a) Como podemos explicar essa 

evidência? 

b) Como retornar à cor original? 

15. Uma pesquisa sobre produtos 
químicos e suas aplicações no cotidiano 
forneceu as seguintes informações: 
 

Produto 
químico 

Aplicação 

Ácido 
fosfórico 

Acidulante em 
refrigerantes, balas e 
gomas de mascar 

Hidróxido de 
magnésio 

Antiácido para combater 
o excesso de acidez 
estomacal 

 
a) Escreva, respectivamente, a 

fórmula dos produtos químicos 

pesquisados. 

b) Indique a que função química 

pertence cada um destes 

compostos e escreva a equação 

de reação química, segundo a 

teoria de Arrhenius. 

16. As funções básicas de nosso 
organismo necessitam de 
espécies iônicas para o seu 
adequado funcionamento. Os 
íons Na+, por exemplo, 
encontram-se presentes nos 
fluidos externos das células e o 
íon K+, presente no fluido interno 
das células. Juntos são 
responsáveis por manter a 
pressão osmótica adequada e 
estão normalmente associados à 

presença do Cl, que atua para 
manter a neutralidade das cargas. 
Outro cátion de importância 
fundamental é o Ca2+, principal 
integrante dos ossos e dos 
dentes, que se encontra 
normalmente na forma de fosfato 

3
4PO  ou carbonato 2

3CO . 

Escreva as fórmulas químicas dos 
compostos formados pelos pares 
de íons (cátion e ânion) 



associados no texto, e dê os 
nomes deles. 

       
 

17. Os vegetais são seres vivos 
constituídos de substâncias 
formadas por átomos de vários 
elementos químicos, extraídos 
naturalmente do solo ou 
adicionados pelo homem durante 
a prática agrícola. 
Esses elementos constituintes 
dos tecidos vegetais são 
classificados como 
macronutrientes (presentes em 
grandes quantidades) e 
micronutrientes (presentes em 
pequenas quantidades). Entre os 
macronutrientes, destacam-se o 
Nitrogênio, o Fósforo e o 
Potássio, que são encontrados, 
por exemplo, nas formas de 
Nitrito de Sódio (NaNO2), 
Ortofosfato de Cálcio (Ca3 (PO4)2) 
e Nitrato de Potássio (KNO3). 

 
Considerando-se os 3 (três) 
 macronutrientes acima citados,  
 pergunta-se: 

 
Quais são, respectivamente, os 
Números de Oxidações do 
Nitrogênio no NaNO2, do Fósforo 
no Ca3 (PO4)2 e do Potássio e do 
nitrogênio no KNO3?  

 
 

18. Durante um experimento, seu 
professor de química pediu que 
você identificasse as soluções 
aquosas presentes em cada um 
dos béqueres (A, B, C) 
apresentados a seguir: 

 
 

Dois béqueres do experimento 
contêm soluções aquosas salinas, 
de sais desconhecidos. 

 
a) O ânion do sal presente na 

solução salina saturada 
pertence à família dos 
halogênios e é 
isoeletrônico (apresenta o 
mesmo número de 
elétrons) ao sulfeto. 
Escreva o nome do ânion 
e identifique o béquer que 
contém essa solução. 

b) Sabe-se que o sal da 
solução não-saturada é 
um nitrato cujo cátion 
pertence ao 3º período da 
família dos metais 
alcalinos terrosos. Escreva 
a fórmula química desse 
sal. 

   
 

19.   A produção de fertilizantes 
desempenha um papel muito 
importante na economia do país, 
pois movimentam a indústria 
química de produção de insumos 
e a agricultura. Os fertilizantes 
superfosfatos são produzidos por 
meio da acidulação de rochas 
fosfáticas com ácido sulfúrico de 
acordo com a reação 

 

Ca3(PO4)2(s) + H2SO4(l) + H2O(l)    

Ca(H2PO4)2 (s) + CaSO4  2H2O (s). 
 
   Determine os coeficientes (balanceie) 
   de cada composto da reação. 
 

20. Monte a fórmula dos sais a seguir 
indicando os seus íons. 

 
       

a) Cloreto de magnésio:  
 

 
b) Sulfato de amônio:  
 

 
c) Perclorato de sódio: 

 
 
              d) Carbonato de amônio:                                       

 
 



21. Complete o quadro abaixo: 

         
22. O óxido de alumínio (Al2O3) é 

utilizado como antiácido. A 
reação que ocorre no estômago 
é: 

 
x Al2O3  +  y HCl    z AlCl3 + w H2O 

 
       Os coeficientes x, y, z e w são, 
respectivamente: 
       a) 1, 2, 3, 6 
       b) 1, 6, 2, 3 
       c) 2, 3, 1, 6 
       d) 2, 4, 4, 3 
       e) 4, 2, 1, 6                                         

 

23. O carbonato de sódio anidro, 
conhecido comercialmente como 
barrilha, é um sal branco e 
translúcido, utilizado nas 
indústrias de sabão, vidro, têxtil, 
tintas e outras. Industrialmente a 
barrilha pode ser obtida por meio 
do Processo Solvay, que utiliza 
como matérias primas o cloreto 
de sódio, o amoníaco e o 
carbonato de cálcio, de acordo   
com as reações representadas  

pelas equações químicas abaixo: 
 
 
eq. 1 NaCl (aq) + NH3 (g) + CO2 

(g) + H2O (l)  NaHCO3 (s) + NH4Cl 
(aq) 
 

eq. 2 CaCO3(s)  CaO (s) + CO2 
(g) 
 

eq. 3 CaO (s) + 2 NH4Cl (aq)  2 
NH3 (g) + CaCl2 (aq) + H2O (l) 
 

eq. 4 NaHCO3(s)  Na2CO3 (s) + 
H2O (l) + CO2 (g) 
 

A última etapa do processo Solvey 
(eq. 4) é uma reação classificada 
como 
 

a) síntese.  
b) simples troca.  
c) decomposição. 

           d) dupla-troca. 
           e) combustão.        

                                                
24. Classifique as reações químicas 

abaixo 
a) Sejam as reações químicas: 

 

I.    2Na(s) + Cl2(g)   2NaCl (s) 

II.    Zn(s) + 2HCl (aq)  H2(g) + ZnCl2(aq) 
III.   2KClO3(s)    2KCl (s) + 3 O2(g) 

IV.  BaCl2(aq) + 2AgNO3(aq)    2AgCl 
(s) + Ba(NO3)2(aq) 

V.  H2(g) + Cl2(g)      2HCl (g) + 44,2 
kcal 
 

b)  
 
I. Zn + Pb(NO3)2  Zn(NO3)2 + Pb 
II. FeS + 2 HCl  FeCl2 + H2S 
III. 2 NaNO3  2 NaNO2 + O2 
IV. N2 + 3 H2  2 NH3 

 
  

c)  
 

I. N2 + 3 H2  2 NH3 
II. CaCO3  CaO + CO2 
III. P2O5 + 3 H2O  2 H3PO4 

 
 

Fórmula 
da base 

 
Nomenclatura 
oficial 

Presença 
de OH- 

Força 
da 
base 

Solubilidade 

        
NaOH 

      
monobase 

     solúvel 

 Hidróxido de 
potássio 

       
Forte 

 

          Hidróxido de 
cálcio 

  Pouco 
solúvel 

        
Ni(OH)2 

         
dibase 

     Insolúvel 

 Hid. de 
cobalto III 

   

        
Au(OH)3 

         
Fraca 

 

 Hid. de 
alumínio 

        
tribase 

     Insolúvel 

        
NH4OH 

       Solúvel 

 Hid. de 
bismuto 

        
Fraca 

 

       
Fe(OH)3 

         
tribase 

  



25.  Faça o balanceamento das 
equações abaixo: 

 

a) KMnO4 + HBr  KBr + MnBr2 + 
H2O + Br2 

 
b) Na2C2O4 + KMnO4 +  H2SO4  

K2SO4 +  Na2SO4  +  MnSO4  +  
CO2  +  H2O  

 

c) Zn + HNO3  Zn (NO3)2 + NO + 
H2O 

 

d) FeCl2 + H2O2 + HCl  FeCl3 + 
H2O 

 

e) 43

Δ

2243 PCOCaSiOCSiO)(POCa 

+ CO + P4 
 

f) NaHCO3 + H2SO4  Na2SO4 + 
CO2 + H2O 
 

26. Muitas reações químicas 
acontecem em meio aquoso. 
Soluções contendo (I) H2SO4 e 
(II) H2CO3 são facilmente 
encontradas e podem reagir com 
(III)  Ba(OH)2 para formar (IV) 
BaSO4, (V) Ba(HCO3)2 e (VI) 
BaCO3.  

 
Como podemos classificar as 
funções, respectivamente, as 
substâncias destacadas no texto (I), 
(II), (III), (IV), (V) e (VI)? Escreva a 
forma iônica para cada uma delas. 

 
 

27. As estruturas mineralizadas de 
alguns animais são formadas 
principalmente por íons cálcio, 
magnésio, carbonatos, fosfatos e 
sulfatos. Os ossos e os dentes 
dos vertebrados, por exemplo, 
são constituídos principalmente 
por fosfato de cálcio. As conchas 
dos moluscos e os corais são 
principalmente de carbonato de 
cálcio. Os esqueletos dos 
invertebrados contêm um pouco 
de carbonato de magnésio e 
também já foi encontrado no 
material esquelético de um 

protozoário denominado 
Acantharia sulfato de estrôncio. 
As substâncias citadas no texto 
são sais inorgânico, a partir do 
que é citado monte as suas 
fórmulas. 

 
 

28. “O fosfato de cálcio é um 
importante componente dos 
ossos e dentes do corpo, 
encontra-se na forma de 
minerais. O bicarbonato de sódio 
é um antiácido estomacal, 
neutraliza o excesso de ácido 
clorídrico no suco gástrico. O 
dihidrogenopirofosfato de sódio é 
misturado com amido e 
aromatizante no preparo de 
pudins instantâneos. O tiossulfato 
de sódio é usado para remover o 
gosto desagradável da água 
potável fortemente clorada”. 
Indique as fórmulas corretas das 
substâncias citadas no texto. 

 
 

29. Alguns sais inorgânicos são 
utilizados na medicina no 
tratamento de doenças, são 
exemplos disso o bicarbonato de 
sódio como antiácido, o 
carbonato de amônio como 
expectorante, o permanganato de 
potássio como antimicótico e o 
nitrato de potássio como 
diurético. 

 
Assinale a alternativa que contém a 
fórmula química desses sais, 
respectivamente. 

 
a) Na2CO3, (NH4) 2CO3, KMnO4 e 

KNO3  
b) NaHCO3, (NH4)2CO3, KMnO4 e 

KNO3  
c) NaHCO3, (NH4) 2CO3, KMnO4 e 

K2NO3  
d) NaHCO3, NH4CO3, KMnO4 e 

KNO3  
e) Na2CO3, NH4CO3, KMnO4 e 

K2NO3                                             



     30.  Dê as fórmulas moleculares de possíveis sais normais associando os íons Li+,  
            Ca2+, Bi3+, Pb4+, Br-, S2-, PO4

3-. 
 
 

31. Informação: O papel de tornassol muda de cor, de azul para vermelho, quando em  
      contato com solução de um ácido, e de vermelho para azul, quando em contato  
      com solução de um hidróxido. Considerando este fato, assinale a opção correta:  

três copos de 100 ml contêm água destilada, solução de hidróxido de sódio e 
solução de ácido clorídrico. Em cada copo foram colocados dois papéis de 
tornassol: o primeiro vermelho e o segundo azul, imersos até a metade. Os 
resultados destas experiências são assinalados a seguir:  
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