
 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA - 2021 

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: 3°  

Curso: EM                                  Disciplina: Química 

Série/Ano: 2º ano 

Professor(a): Cristine Salvate 

 

OBJETIVO: revisar os conteúdos trabalhados no trimestre. 
 

CONTEÚDO SELECIONADO:  
Frente A: capítulo 17 - pH e pOH; capítulo 18 – Hidrólise salina; Capítulo 19 – Teoria 
moderna de ácidos e bases; Capítulo 20 – Produto de solubilidade. 
Frente B: capítulo 19 – Polímeros de adição; Capítulo 20 – Polímeros de 
condensação.  
 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: Lista de exercícios (1,5) e Avaliação de 
recuperação (8,5). 
 
 

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO: refazer os exercícios consolidando seus saberes. 

 
 

 
 

 



 

Nome: 
 

Número: 
 

Valor: 
1,5 

Turma: 

2ºA/B 
Professor(a): 

Cristine Salvate 
Nota: 
 

Componente Curricular 

Química 
Data: 
 

          09/12/2021 
 

Trimestre: 3º Ass:  
 

Objetivo(s):  exercícios de recuperação. 

 
1) (EM13CNT101, 104, 301) Uma solução aquosa de um monoácido forte apresenta pH 

igual a 2.  
 
a) Qual é a concentração hidrogeniônica, [H+]? 

 
b) Determine o pH da solução resultante obtida pela diluição de 300 mL dessa solução 

pelo acréscimo de 200 mL de água. (Dados: ℳi.Vi = ℳf.Vf ; pH = - log[H+] ; log 2 = 
0,3 ; log 3 = 0,48) 

 
2) (EM13CNT104, 302, 303) Com a fórmula molecular C4H7ClO2, existem três ácidos 

carboxílicos de cadeias carbônicas não ramificadas. Construa as fórmulas estruturais 
desses três ácidos, dê seus nomes recomendados pela IUPAC e coloque-os em ordem 
crescente de acidez quando em solução aquosa. 

 
3) (EM13CNT205, 302, 303) Em uma determinada temperatura, a solubilidade do sulfeto 

de prata em água é de 2.10-2 mol/L. Qual o valor de produto de solubilidade (kPS) desse 
sal a mesma temperatura? 

Ag2SO4  2 Ag+ + SO42-      kPS = [Ag+]2.[SO42-] 
 

4) (EM13CNT104, 203, 301, 306) Dadas as soluções aquosas:  
 
I. Na2SO4 
II. NaCN 
III. (NH4)2SO4 

 
           Escreva as equações de hidrólise e determine se as soluções são ácidas, básicas ou  
     neutras.  
 

5) (EM13CNT101, 104, 301) A concentração hidrogeniônica do suco de limão puro é 
103 mol/L. Qual o pH de um refresco preparado com 20 mL de suco de limão e água 
suficiente para completar 200 mL? 

 
6) (EM13CNT104, 302, 303) Considerando os ácidos H2CClCOOH, HCCl2COOH, 

CCl3COOH, H3CCOOH e CF3COOH, indique a ordem do mais fraco para o mais forte. 
 

7) (EM13CNT205, 302, 303) Uma das formas de se analisar e tratar uma amostra de água 
contaminada com metais tóxicos como Cd (II) e Hg (II) é acrescentar à amostra sulfeto 
de sódio (Na2S) em solução aquosa, uma vez que os sulfetos desses metais podem se 
precipitar e serem removidos por filtração.  
Considerando os dados abaixo: 
 

Sal KPS (Constante do produto de solubilidade, mol/L), 25ºC 
CdS 1,0 . 10-28 

HgS 1,6 . 10-54 



 
CdS  ⇔  Cd2+(aq)  +  S2-(aq)           kPS = [Cd2+].[S2-] 

 
a) Explique, baseado nos valores de valores kPS, qual sal se precipitará primeiro ao se 

adicionar o sulfeto de sódio à amostra de água contaminada? 
 

b) Suponha que a concentração de Cd2+ na amostra é de 4,4.10-8 mol/L. Calcule o valor 
da concentração de S2- a partir da qual se inicia a precipitação de CdS(s). 

 
8) (EM13CNT104,105, 206, 302) Novos compósitos, que podem trazer benefícios 

ambientais e sociais, estão sendo desenvolvidos por pesquisadores da indústria e 
universidades. A mistura de polietileno reciclado com serragem de madeira resulta no 
compósito “plástico-madeira”, com boas propriedades mecânicas para uso na fabricação 
de móveis. Com relação ao polímero utilizado no compósito plástico-madeira”, é correto 
afirmar que seu monômero tem fórmula molecular: 

                            
a) C2H4 e trata-se de um copolímero de adição. 
b) C2H4 e trata-se de um polímero de adição. 
c) C2H4 e trata-se de um polímero de condensação. 
d) C2H2 e trata-se de um polímero de adição. 
e) C2H2 e trata-se de um copolímero de condensação. 

 
9) (EM13CNT104, 203, 301, 306) No lugar de Mg(OH)2, outros compostos da tabela a seguir 

poderiam ser usados para ter o mesmo efeito antiácido. São eles: 
 

 
 
 
 
 

a) A e B. 
b) A e C. 
c) B e C. 
d) B e D. 
e) C e D. 

 
10) (EM13CNT101, 104, 301) Considere uma solução 0,01 mol . L1- de um monoácido forte 

genérico HA e indique a alternativa correta. 
 
a) O pH é igual a 1. 
b) O pH é menor que 1. 
c) O pH é maior que 1. 
d) [HA] é muito maior que a [A-]. 
e) [A-] = 0,1 mol/L. 

 
11) (EM13CNT104, 105, 302, 303) Os plásticos constituem uma classe de materiais que 

confere conforto ao homem. Sob o ponto de vista químico, os plásticos e suas unidades 
constituintes são, respectivamente: 
Os plásticos constituem uma classe de materiais que confere conforto ao homem. Sob o 
ponto de vista químico, os plásticos e suas unidades constituintes são, respectivamente: 
a) Hidrocarbonetos; peptídeos; 
b) Macromolécula; ácidos graxos; 
c) Polímeros; monômeros; 
d) Polímeros; proteínas; 
e) Proteínas; aminoácidos. 

////////////       Composto 
    A         NaHCO3 
    B            NaCl 
    C           CaCO3 
    D           NH4Cl 



12) (EM13CNT104, 203, 301, 306) Um laboratório realiza a análise de células utilizando uma 
solução fisiológica salina com pH neutro. O laboratório dispõe de apenas quatro substâncias 
que poderiam ser usadas no preparo dessa solução: HCl, NaCl, NaOH e NaHCO3. 
Dentre elas, a que deve ser escolhida para uso na análise está indicada em: 

       
a) HCl.                      
b) NaCl.                     
c) NaOH. 
d)  NaHCO3.             
e)  nenhum deles é adequado. 
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