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Queridos alunos, esse conteúdo que coloquei na lista de exercícios, Funções Inorgânicas, é 
de extrema importância no PISM II e vocês já viram no ano passado. Estou em pensamento 
com todos vocês. Bom trabalho a Todos! 

 

“Invisibilidade não significa ausência.”  
Funções Inorgânicas 
 
1) (Unirio) Uma forma genérica de obter ácidos é a reação entre seu anidrido e água. Entre os 
ácidos abaixo relacionados, não pode ser obtido por esse processo o: 

a) clorídrico.   b) cloroso. 
e) perclórico.   d) hipocloroso. 
e) clórico. 
 

2) (UFPE) Anidrido sulfúrico é a denominação do óxido de enxofre, que, ao reagir com água, 
forma o ácido sulfúrico, sendo assim um dos causadores da chuvas ácidas. Qual deve ser a 
fórmula molecular desse óxido? 

a) SO2   b) S2O3 
c) SO3   d) SO4 
e) S2O4 
 

3) (MACK-SP) Indique o item que contém apenas sais: 
a) H2O2 Fe2O3, NaOH. 
b) NaCl, CaCO3, KMnO4. 
c) H2S, HCN, Al2O3. 
d) CaCl2, Ba(BrO)2, Zn(OH)2. 
e) KOH, NaBr, CaCO3. 
 

4) (PUC-MG) Observe as reações químicas: 
I - MgO + H2O → Mg(OH)2 
II - CO2 + H2O → H2CO3 
III – K2O + 2 HCl → 2KCl + H2O 
IV - SO3 + 2 NaOH → Na2SO4 + H2O 
 
Qual a alternativa incorreta: 
 
a) As reações II e IV envolvem óxidos ácidos ou anidridos. 
b) As reações I e III envolvem óxidos básicos. 
c) O sal produzido na reação IV chama-se sulfato de sódio. 
d) O sal produzido na reação III chama-se cloreto de potássio. 
e) O caráter básico dos óxidos se acentua, à medida que o oxigênio se liga a elementos mais 
eletronegativos. 
 

5) Não é propriedade comum às bases e aos ácidos: 
a) Sabor azedo. 
b) Reagir entre si para formar sal e água. 



c) Conduzir eletricidade em meio aquoso. 
d) Mudar a coloração de indicadores. 
e) nenhuma das alternativas. 
 

6) Relacione as colunas e indique, logo abaixo, a alternativa que expressa a seqüência correta: 
(1) Ácido hipocloroso  (   ) HI 
(2) Hidróxido de zinco  (   ) HClO 
(3) Ácido iodídrico                (   ) Zn(OH)2 
(4) Hidróxido Áurico                (   ) Au(OH)3 
(5) Ácido cloroso                (   ) AuOH 
(6) Hidróxido Auroso  (   ) HClO2 
 
a) 3, 1, 2, 6, 4, 5. 
b) 2, 5, 3, 4, 6, 1. 
c) 3, 1, 2, 4, 6, 5. 
d) 2, 5, 3, 6, 4, 1. 
e) 3, 5, 2, 6, 4, 1.  

7) Relacione as colunas e indique, logo abaixo, a alternativa que expressa a seqüência correta: 
(1) Hidrogenosulfato de potássio  (   ) KHSO4 

(2) Hidrogenosulfito de potássio  (   ) CuO 
(3) Óxido cúprico                 (   ) KHSO3 
(4) Óxido cuproso                 (   ) Cu2O 
 
a) 1, 3, 2, 4. 
b) 2, 3, 1, 4. 
c)1, 4, 2, 3. 
d) 2, 4, 1, 3. 
e) 3, 2, 4, 1. 
 

8) Os ácidos com as fórmulas moleculares HPO3, H3PO4 e H4P2O7 são, respectivamente: 
a) metafosfórico, ortofosfórico e pirofosfórico. 
b) ortofosfórico, metafosfórico e pirofosfórico. 
c) ortofosfórico, metafosfórico e pirofosfórico. 
d) pirofosfórico, metafosfórico e ortofosfórico. 
e) pirofosfórico, ortofosfórico e metafosfórico. 
 

9) Molibdato de amônio é usado como fonte de molibdênio para o crescimento das plantas. 
Sabendo-se que esse elemento, de símbolo Mo, pertence à mesma família do cromo, Cr, e que 
a fórmula do íon cromato é CrO4

2-, a fórmula do molibdato de amônio é: 
a) NH2MoO2   b) NH3MoO2 
c) (NH3)2MoO2  d) NH4MoO4 
e) (NH4)2MoO4 
 

10) (UFRGS – RS) No processo de produção do sal refinado, a lavagem do sal marinho provoca a 
perda do iodo natural, sendo necessário, depois, acrescentá-lo na forma de iodeto de potássio. 
Outra perda significativa é a de íons magnésio, presentes no sal marinho na forma de cloreto de 
magnésio e sulfato de magnésio. Durante este processo também são adicionados alvejantes 
como o carbonato de sódio. As fórmulas representativas das substâncias sublinhadas no texto 
são respectivamente: 

a) KI, MgCl, MgSO4 e NaCO3. 
b) K2I, MgCl2, Mg2SO4 e Na2CO3. 
c) K2I, Mg2Cl, MgSO4 e Na(CO3) 2. 



d) KI, MgCl2, MgSO4 e Na2CO3. 
e) KI2, Mg2Cl, Mg(SO4)2 e Na3CO3. 
 

11) (UFF/2000) Um dos processos de purificação da água para uso doméstico constitui-se das 
seguintes etapas: 

1ª) Filtração seguida de alcalinização com óxido de cálcio (X). 
2ª) Floculação por adição de sulfato de alumínio (Y) seguida de filtração. 
3ª) Aeração e adição de cloro para formação do ácido hipocloroso (Z), que elimina bactérias. 

Assinale a opção que apresenta as fórmulas químicas das substâncias indicadas, 
respectivamente, por X, Y e Z: 

a) CaO2, Al2(SO4)2, HClO. 
b) CaO2, Al2(SO3)3, HClO2. 
c) CaO, Al2S3, HClO3. 
d) CaO, Al2(SO4)3, HClO. 
e) CaO, Al2(SO4)3, HClO2. 

12) (UFES/98) Considere a seqüência de reações: 
1ª) S + O2 → (I) 
2ª) (I) + H2O → (II) 
3ª) FeO + (II) → (III) + H2O 
4ª) Mg + ½O2 → (IV) 
5ª) (IV) + H2O → (V) 
 

As funções dos compostos (I), (II), (III), (IV) e (V) são, respectivamente: 
 

 (I) (II) (III) (IV) (V) 

a) Óxido 
ácido 

Ácido Sal 
Óxido 
básico 

Hidróxido 

b) Óxido 
ácido 

Ácido 
Óxido 
básico 

Sal Hidróxido 

c) 
Ácido 

Óxido 
ácido 

Sal 
Óxido 
básico 

Hidróxido 

d) 
Ácido 

Óxido 
ácido 

Hidróxido Sal 
Óxido 
básico 

e) 
Sal Ácido 

Óxido 
ácido 

Hidróxido 
Óxido 
básico 

 
13) As indústrias de produção de vidro utilizam a areia como principal fonte de sílica (SiO2) para 
conferir o estado vítreo. Utilizam, ainda, com a finalidade de reduzir a temperatura de fusão da 
sílica, os fundentes Na2O, K2O e Li2O. A escolha dos óxidos de sódio, potássio e lítio para reagir 
com a sílica e dar origem a um produto vítreo de menor ponto de fusão deve-se ao fato de esses 
óxidos manifestarem caráter: 

a) básico   b) ácido 
c) neutro   d) misto 
e) anfótero 
 

14) (ITA-SP) Considere os seguintes óxidos (I, II, III, IV e V): 
I. CaO    
II. N2O5 
III. Na2O    
IV. P2O5 
V. SO3 



Assinale a opção que apresenta os óxidos que, quando dissolvidos em água pura, tornam o meio 
ácido. 

a) Apenas I e IV.  b) Apenas II e III. 
c) Apenas I, III e IV.  d) Apenas II, IV e V. 
e) Apenas III e V.  
 

15) Para desentupir um cano de cozinha e para combater a acidez estomacal, necessita-se, 
respectivamente, de uma base forte e solúvel e uma base fraca e parcialmente solúvel. 
 

Força e solubilidade de bases em água 

Bases de metais 
alcalinos 

Fortes e solúveis 

Bases de metais 
alcalino-terrosos 

Fortes e parcialmente 
solúveis, exceto a de 

magnésio, que é fraca. 

Demais bases 
Fracas e praticamente 

insolúveis 

 
Consultando a tabela acima, conclui-se que as fórmulas dessas bases podem ser: 

a) Ba(OH)2 e Fe(OH)3  b) Al(OH)3 e NaOH 
c) KOH e Ba(OH)2  d) Cu(OH)2 e Mg(OH)2 
e) NaOH e Mg(OH)2 
 

16) Determine a ordem de acidez dos seguintes compostos: 
1. HNO2. 
2. H4SiO4. 
3. HMnO4. 
4. H2SO4. 
 
a) 2 > 4 > 3 > 1.  b) 3 > 4 > 1 > 2. 
c) 1 > 3 > 4 > 2.  d) 1 > 2 > 3 > 4. 
e) 4 > 2 > 1 > 3. 
 

17) Considere os seguintes materiais: 
(I) solução de soda cáustica. 
(II) produtos de limpeza do tipo Ajax. 
(III) vinagre. 
(IV) água de bateria de automóvel. 
(V) leite de magnésia.  

Quais deles tornam azul o papel de tornassol vermelho? 
a) Todos.   b) Nenhum. 
c) Somente I, II e V.  d) Somente III e IV. 
e) Somente I e II. 
 

18) (PUC-SP/2001) 
(I) A chuva ácida é um problema ambiental que atinge os grandes centros industriais. A 
liberação de óxidos de enxofre na queima de combustível em larga escala é uma das 
principais causas desse problema. Para evitar que esses gases sejam despejados na 
atmosfera, as fábricas devem utilizar filtros contendo X. 
(II) O suco gástrico é o responsável pela etapa de digestão que ocorre no estômago. Esse suco 
contém uma solução aquosa de ácido clorídrico e as enzimas responsáveis pela hidrólise das 



proteínas. Uma disfunção comum no estômago é o excesso de acidez, causando azia e 
gastrite. Para combater o excesso de acidez no estômago, pode-se tomar Y como 
medicamento. 
(III) Os refrigerantes são soluções que contêm grande quantidade de açúcar, tornando-se um 
meio propício para o desenvolvimento de fungos e bactérias. Para conservá-los, é necessário 
manter o seu pH baixo (em torno de 3) e, para isso, é geralmente utilizado Z. 

A alternativa que apresenta as substâncias adequadas para as situações descritas é: 

 X Y Z 

a) Dióxido de 
manganês 

Hidróxido de 
magnésio 

Ácido 
fosfórico 

b) Cloreto de 
cálcio 

Hidróxido de 
sódio 

Ácido 
clorídrico 

c) Óxido de 
cálcio 

Ácido ascórbico Ácido acético 

d) Óxido de 
alumínio 

Bicarbonato de 
sódio 

Cloreto de 
sódio 

e) Óxido de 
cálcio 

Carbonato de 
sódio 

Hidróxido de 
sódio 

 
Gabarito: 
1) A 
2) C 
3) B 
4) E 
5) A 
6) C 
7) A 
8) A 
9) E 
10) D 
11) D 
12) A 
13) A 
14) D 
15) E 
16) B 
17) C 
18) A 


