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COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR 
ASSESSORIA TÉCNICA 

 

Processo Avaliativo – Recuperação - 3º Bimestre/2015 

Disciplina: QUÍMICA – 1ª série EM A/B 

 

 

Nome do aluno _______________________________________Nº _____Turma_________ 

 

A Recuperação deve ser entregue no dia 08/09/2015.  

A resolução dos exercícios deve ser feita individualmente. 

Todas as questões devem conter a resolução com os devidos cálculos e (ou) justificativas 

necessárias. 

Não será contabilizado pontos para as questões objetivas que apenas apresentarem a 

alternativa correta. 

Não será contabilizado pontos as questões dissertativas que apenas apresentarem a resposta 

final. 

A resolução deve ser entregue em folha separada com nome número e série do aluno. As 

resoluções entregues sem os devidos dados, não será atribuído notas a elas. 

A resolução pode ser feita à lápis, e não será aceito folhas de cadernos com rebarbas. 

 

1. (PUC - PR-1999)  Muitos produtos químicos estão presentes no nosso cotidiano, como por exemplo, 

o leite de magnésia, o vinagre, o calcáreo, a soda cáustica, entre outros. Estas substâncias citadas 

pertencem, respectivamente, às seguintes funções químicas: 

A) ácido, base, sal e base.  

B) base, sal, ácido e base.  

C) base, ácido, sal e base.  

D) ácido, base, base e sal.  

E) sal, ácido, sal e base.  

 

2. (UFV-2005) A água para abastecimento público é submetida a alguns tratamentos antes de ser 

distribuída. Nas estações de tratamento, a água recebe coagulantes como Fe2(SO4)3 e Al2(SO4)3, que 

têm a função de aumentar a velocidade de decantação das partículas coloidais. Para ajustar o pH 

utiliza-se, quando necessário, CaO, que ao reagir com a água transformase em Ca(OH)2. Outros 

reagentes, como Cl2 ou Ca(OCl)2, são adicionados como bactericidas. 
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Os nomes das substâncias cujas fórmulas aparecem no texto são, respectivamente: 

a) sulfato férrico, sulfato de alumínio, óxido de cálcio, hidróxido de cálcio, cloro e hipoclorito de cálcio. 

b) sulfato ferroso, sulfato de alumínio, óxido de cálcio, hidróxido de cálcio, cloro e cloreto de cálcio. 

c) sulfeto férrico, sulfeto de alumínio, hidróxido de cálcio, óxido de cálcio, cloro e clorato de cálcio. 

d) sulfito férrico, sulfito de alumínio, hidróxido de cálcio, óxido de cálcio, cloro e clorato de cálcio. 

e) sulfato férrico, sulfato de alumínio, óxido de cálcio, hidróxido de cálcio, cloro e clorato de cálcio. 

 

3. (PUC - RS/2-2001) A argamassa consiste fundamentalmente em uma mistura de cal apagada e 

areia, à qual se adiciona água, produzindo uma pasta. Esta pasta vai aos poucos endurecendo devido 

à reação do hidróxido de cálcio com o gás carbônico do ar, que penetra pelos poros da pasta. O sal 

formado nessa reação é o: 

A) calcinato de cálcio; CaCO2 

B) carbeto de cálcio; CaC2 

C) carbonato de cálcio; CaCO3 

D) dióxido de carbono; CO2 

E) óxido de cálcio; CaO 

 

4. (Mack-2001) A fórmula molecular do gás incolor e inodoro que não é combustível nem comburente 

e, portanto, pode ser usado para apagar incêndios, é: 

a) H2S  

b) O2 

c) H2 

d) CO2 

e) CH4 

 

5. (UFSCar-2006) A metilamina é um produto gasoso formado na decomposição da carne de peixe, 

responsável pelo odor característico que impregna as mãos de quem trabalha com peixe. A prática 

mostra que é mais fácil remover o odor de peixe das mãos esfregando-as primeiro com suco de limão 

ou vinagre, e depois lavando com água pura, do que diretamente com água e sabão. Com base nestas 

informações, considere o seguinte texto sobre a metilamina: 

A metilamina é um gás bastante solúvel em água. Tem propriedades ............, por conter na molécula o 

grupo amina. Reage com ............, produzindo o sal CH3NH +

3
Cl –. Esse sal, quando puro e dissolvido 

em água, por hidrólise, forma uma solução de caráter ............. 

O texto é completado de forma correta, respectivamente, por 

A) básicas … HCl … ácido.  
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B) básicas … NaHCO3 … ácido.  

C) ácidas … NaOH … neutro. 

D) ácidas … HCl … básico. 

E) ácidas … NaOH … neutro. 

 

6. (Mack-2005) A respeito do NaNO3, conhecido como salitre do Chile, utilizado na fabricação de 

fertilizantes, são feitas as afirmações a seguir. 

I. É um composto iônico. 

II. É um sal solúvel em água. 

III. Apresenta ligações covalentes entre os átomos de oxigênio e nitrogênio. 

IV. É o nitrato de sódio. 

Dado (número do grupo): 

Na (1A ou 1) 

N (5A ou 15) 

O (6A ou 16) 

Estão corretas: 

a) I, II, III e IV.  

b) I e IV, somente. 

c) I, II e IV, somente. 

d) II e III, somente. 

e) III e IV, somente 

 

7. (Mack-2005) A substância de fórmula Ca(ClO)2, vendida na forma de pastilhas, é usada na 

desinfecção da água de piscinas. Essa substância é 

a) um composto orgânico. 

b) um sal. 

c) um óxido. 

d) uma base ou hidróxido. 

e) um ácido de Arrhenius. 

 

8. (UFPE-2002) A tabela abaixo apresenta a classificação das substâncias inorgânicas de maior 

produção nos Estados Unidos em 1999: 
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CLASSIFICAÇÃO PRODUTO 

1o lugar ácido sulfúrico 

2o lugar amônia 

3o lugar ácido fosfórico 

10o lugar dióxido de titânio 

As fórmulas químicas das substâncias classificadas em 1º, 2º, 3º, e 10º lugar são respectivamente: 

A) H2PO4, NH3, H3SO4, TiO2   

B) H2S, PH3, H3PO4, Ti2O 

C) H2SO4, NH3, HClO4, TiO2  

D) H2SO3, NH4, HClO4, TiO 

E) H2SO4, NH3, H3PO4, TiO2 

 

9. (SpeedSoft-2002)  

a) Defina força para um ácido. 

b) Um ácido ionizou 500 moléculas de um total de 800 moléculas dissolvidas em água. Calcule o grau 

de ionização desse ácido e classifique-o em forte, moderado ou fraco. 

 

10. (Vunesp-2003) Ácidos instáveis são ácidos que se decompõem parcial ou totalmente sob 

condições normais de temperatura e pressão, formando, quase sempre, como produtos de 

decomposição, água líquida e um gás. Entre os pares de ácidos relacionados, é constituído apenas 

por ácidos instáveis 

A) H2SO4 e H3PO4. 

B) HClO4 e HBr. 

C) H2CO3 e H2SO3. 

D) H2C2O4 e H3BO3. 

E) HI e HF. 

 

11. (GV-2001) Alguns compostos, quando solubilizados em água, geram uma solução aquosa que 

conduz eletricidade. Dos compostos abaixo, 

I –Na2SO4 

II –O2 

III – C12H22O11 

IV –KNO3 

V –CH3COOH 

VI –NaCl, 
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formam solução aquosa que conduz eletricidade: 

A. apenas I, IV e VI  

B. apenas I, IV, V e VI  

C. todos 

D. apenas I e VI 

E. apenas VI 

 

12. (FaE-2002) Assinale a alternativa que apresenta dois produtos caseiros com propriedades 

alcalinas: 

a) detergente e vinagre. 

b) sal e coalhada. 

c) leite de magnésia e sabão. 

d) coca-cola e água de cal.   

 

13. (Mack-2002) Certo informe publicitário alerta para o fato de que, se o indivíduo tem azia ou pirose 

com grande freqüência, 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 a queimação no estômago, a rouquidão e mesmo dor toráxica são: 

 

a) HCl e ácido clórico. 

b) HClO2 e ácido cloroso. 

c) HClO3 e ácido clorídrico. 

d) HClO3 e ácido clórico. 

e) HCl e ácido clorídrico. 

 

14. (PUC - RJ-2008) Cloreto de sódio é um composto iônico que se encontra no estado sólido. 

Dissolvido em água, se dissocia completamente. Acerca desse sal, é INCORRETO afirmar que: 

a) tem fórmula NaCl. 
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b) no estado sólido, a atração entre os seus íons é muito forte e por essa razão possui elevado ponto 

de fusão. 

c) em solução aquosa, conduz corrente elétrica muito bem. 

d) a ligação entre os seus íons é por covalência. 

e) HCl e NaOH são o ácido e a base que dão origem a esse sal. 

 

15. (PUC - PR-2007) Considere as seguintes afirmações : 

1. Os óxidos K2O, BaO e CuO são básicos. 

2. Os ácidos H2CO3, H3PO3 e H2S são diácidos. 

3. As bases NaOH, Ca(OH)2 e Fe(OH)3 são solúveis. 

4. CaO é chamado de cal viva e NaOH é chamada de potassa cáustica. 

5. SO2, NO2 e N2O5 são óxidos ácidos. 

Dessas afirmações, estão corretas : 

a) 1, 2 e 5 

b) 1, 2 e 3 

c) 2, 3 e 5 

d) 3, 4 e 5 

e) 2, 4 e 5 

 

16. (UFU-2001) Correlacione as substâncias citadas na coluna da esquerda com a respectiva 

aplicação listada na coluna da direita e assinale a alternativa que contém a seqüência correta. 

I - NaF     ( ) aditivo do sal de cozinha, exigido por lei. 

II - NaHCO3    ( ) usado como desinfetante. 

III - HCl     ( ) usado como acidulante em bebidas. 

IV - KIO3    ( ) usado na prevenção contra as cáries. 

V - NaClO     ( ) usado na limpeza de pedras de mármores. 

VI - KCl 

VII - H3PO4 

 

A) IV, V, VII, I, III. 

B) VI, III, VII, I, V. 

C) VI, V, II, III, VII. 

D) I, II, VII, VI, V. 

 

17. Dar os nomes dos compostos abaixo: 

1. H2SO3 
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2. HNO3 
3. AgOH 
4. B2O3 
5. Fe(OH)3 
6. P2O3 
7. Zn(OH)2 
8. HClO4 
9. N2O5 
10. CO2 
11. Ca(OH)2 
12. HBr 
13. HCN 
14. Ni(OH)3 
15. HIO3 
16. H2S 
17. Cu(OH)2 
18. BaO 
19. PbO2 
20. CuO 
21. AuOH 
22. H2CO3 
23. HClO 
24. Ag2O 
25. Mg(OH)2 
26. HF 
27. Fe(OH)2 
28. FeO 
29. I2O 
30. CuOH 
31. H2SO4 
32. H3BO3 
33. HNO2 
34. HIO2 
35. HI 
36. NH4OH 
37. H4P2O7 
 

18. Dar a fórmula dos compostos abaixo: 

1. Hidróxido férrico 
2. Anidrido perclórico 
3. Óxido cuproso 
4. Ácido sulfídrico 
5. Óxido de zinco 
6. Ácido nitroso 
7. Óxido férrico 
8. Ácido fosfórico 
9. Ácido clorídrico 
10. Anidrido bórico 
11. Anidrido sulfúrico 



1ª série EM  Disciplina: QUÍMICA 

 

 

8 / 8 

12. Hidróxido cúprico 
13. Ácido cianídrico 
14. Óxido plúmbico 
15. Ácido carbônico 
16. Hidróxido de prata 
17. Ácido sulfuroso 
18. Óxido de alumínio 
19. Hidróxido cuproso 
20. Pentóxido de dinitrogênio 
21. Ácido nítrico 
22. Cloreto de sódio 
23. Perclorato de magnésio 
24. Hipoclorito de sódio 
25. Nitrato de amônio 
26. Fosfato de cálcio 
27. Sulfato férrico 
28. Carbonato cúprico 
29. Sulfito de potássio 
30. Nitreto de zinco 
31. Sulfeto de amônio 
32. Nitrito cuproso 
33. Borato de prata 
 

GABARITO: 

 

1. Alternativa: C 2. Alternativa: A 3. Alternativa: C 4. Alternativa: D 

5. Alternativa: A 6. Alternativa: A 7. Alternativa: B 8. Alternativa: E 

9. Resp: 

a) Capacidade de um ácido em ionizar em solução aquosa. 

b) grau de ionização=500/800=0,625 ou 62,5% � ácido forte 

10. Alternativa: C 11. Alternativa: B 12. Alternativa: C 13. Alternativa: E  

14. Alternativa: D 15. Alternativa: A 16. Alternativa: A 


