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Exercícios de Funções Inorgânicas 2 
 
1. A contaminação do leite com substâncias químicas nocivas à saúde, infelizmente, ainda é 
notícia na mídia. Uma das substâncias encontradas no leite adulterado foi o ácido bórico (H3BO3). 
A identificação desta substância é feita a partir de uma amostra do leite em que são adicionados 
indicador fenolftaleína e solução de NaOH. O desaparecimento da cor rosa da amostra, ao 
adicionar glicerina, indica teste positivo para o ácido bórico. 

(Proposta Curricular de Química para o Ensino Médio – Manaus, 2012. Adaptado.) 
 
Quanto às características do ácido bórico e o seu grau de ionização nos solventes água e 
glicerina, é correto afirmar que, em solução aquosa, esta substância é um ácido:  

a) Fraco e apresenta maior grau de ionização em água.    
b) Forte e apresenta maior grau de ionização em glicerina.    
c) Fraco e apresenta maior grau de ionização em glicerina.    
d) Forte e apresenta menor grau de ionização em glicerina.    
e) Forte e apresenta menor grau de ionização em água.    

 
  
2. Uma gama de compostos químicos é originada de óxidos não metálicos. Entre esse grupo, 
podemos citar o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, comumente utilizados em laboratório. Em relação 
às propriedades desse tipo de óxido ou de seus ácidos, é INCORRETO o que se afirma em:  

a) O dióxido de silício, presente em cristais de quartzo, é um exemplo desse tipo de óxido.    
b) Os óxidos SO3 e N2O5 dão origem aos ácidos sulfúrico e nítrico, respectivamente.    
c) O monóxido de carbono e o monóxido de nitrogênio são inertes em relação à água.    
d) O ácido sulfúrico e o ácido nítrico apresentam o mesmo grau de ionização.    

  
 
3. Considere fórmulas químicas a seguir.  
  
I. H2Cr2O7 
II. CrO3 
III. NH4OH 
IV. BaO 
V. NaHSO3 
VI. ZnO 
  
Acerca dessas fórmulas é correto afirmar que, quando dissolvidas pequenas quantidades em 
água destilada, as substâncias:   

a) I e VI formam soluções alcalinas.     
b) II e VI formam soluções ácidas.     
c) I e III formam soluções ácidas.     
d) III e IV formam soluções alcalinas.     
e) IV e V formam soluções ácidas.     

  
4. 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, 
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isto é, o retorno do conteúdo ácido do estômago. A fórmula e o nome do ácido que, nesse caso, 
provoca queimação no estômago, rouquidão e dor torácica são   

a) HCl e ácido clórico.     
b) HClO2 e ácido cloroso.     
c) HCl e ácido clorídrico.     
d) HClO3 e ácido clorídrico.     
e) HClO3 e ácido clórico.    

  
 
5. Um material sólido, de cor acinzentada, quando posto em contato com a chama do bico de 
Bunsen, deu origem a um pó branco que, misturado à água com algumas gotas de uma 
substância halocrômica (indicador), revelou uma coloração vermelha. Quando este produto reagiu 
em condições estequiométricas adequadas com um ácido, a coloração vermelha desapareceu. 
Considerando essas informações, assinale a única afirmação verdadeira.   

a) Estão envolvidos no processo: um elemento, uma substância simples e duas substâncias 
compostas.     

b) As sucessivas mudanças de cores nos sugerem que houve a formação de um hidróxido e, 
posteriormente, a formação de um sal.     

c) Os procedimentos descritos acima envolvem três reações químicas: uma combustão, uma 
análise e uma dupla troca.     

d) A reação do pó branco com a água só ocorre porque é catalisada pelo indicador que 
confere a cor vermelha ao sistema.     

  
6. Para determinar se uma solução ou uma substância pura tem caráter ácido ou básico pode-se 
utilizar uma solução contendo extrato de repolho roxo, em substituição à fenolftaleína. A tabela 
seguinte mostra a relação entre a solução/substância analisada e a cor da solução indicadora. 
 

Solução/ substância Cores 

limão (aq) rosa 

água roxo 

cal virgem (aq) verde 

 
O indicador contendo extrato de repolho roxo torna-se verde na presença de  

a) Ácido sulfúrico.    
b) Cloreto de sódio.    
c) Dióxido de carbono.    
d) Hidróxido de cálcio.    

  
 
7. Considere os seguintes óxidos: 
I. MgO 
II. CO  
III. CO2 
IV. CrO3 
V. Na2O 
 
Os óxidos que, quando dissolvidos em água pura, reagem produzindo bases são  
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a) Apenas II e III.    
b) Apenas I e V.    
c) Apenas III e IV.    
d) Apenas IV e V.    
e) Apenas I e II.    

  
 
8. O Governo Brasileiro tem incentivado o uso de combustíveis menos poluentes, como o diesel 
adicionado de biodiesel em 5% (denominado B5) que, por causa de sua fonte diferenciada em 
relação ao diesel tradicional, não tem enxofre, e também o uso do diesel com menor teor de 
enxofre, denominado S50, que tem teor máximo, desse elemento, de 50 mg/kg do combustível. 
O uso desses combustíveis tem como objetivo diminuir a poluição ambiental, principalmente pela 
diminuição do lançamento de enxofre e seus compostos na atmosfera. 
 
Assinale a alternativa incorreta em relação a esta questão ambiental.  

a) O enxofre sofre oxidação durante a queima do combustível no motor, gerando dióxido de 
enxofre gasoso.    

b) Os óxidos de enxofre formados durante a queima do combustível, por se tratarem de 
óxidos básicos, podem se combinar com o vapor de água na atmosfera, formando bases 
fracas, responsáveis pela acidez da chuva.    

c) O SO2(g) formado na combustão do diesel pode se oxidar a SO3(g) na atmosfera, que em 
contato com umidade, pode gerar H2SO4.    

d) A chuva ácida de origem sulfúrica é prejudicial para o meio ambiente, pois contribui para a 
dissolução de materiais carbonáceos, como recifes, corais e monumentos históricos, e 
também influencia na agricultura, diminuindo a biodisponibilidade de Ca2+, uma vez que 
forma o sal CaSO4 pouco solúvel.    

e) A transformação do enxofre elementar em SO2(g) é uma reação de oxirredução, que ocorre 
com redução do oxigênio e oxidação do enxofre.    
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Gabarito 
 
1. C 

Teremos:  
O desaparecimento da cor rosa da amostra, ao adicionar glicerina, indica que os cátions H+ 
provenientes do ácido bórico presentes na solução de glicerina reagiram com os ânions 
hidróxidos provenientes da base.    
 
2. D 
Incorreta. Pois o ácido sulfúrico apresenta 2 hidrogênios ionizáveis e o ácido nítrico apenas um, 
embora ambos sejam ácidos fortes. 

 
  
3. D 
Os compostos [III] e [IV] formam soluções alcalinas: 

  
 
4. C 

O ácido clorídrico  presente no suco gástrico, em excesso, provoca queimação no 
estômago, rouquidão e dor torácica.   
 
5. B 
O pó branco misturado á água trata-se de um óxido básico, que na presença de água reage 
formando uma base (hidróxido). 
A coloração vermelha indica a presença de uma base (hidróxido) e isto se justifica pela reação 
com um ácido e o desaparecimento desta coloração. 
Considerando-se a reação de uma base (hidróxido) com um ácido, conclui-se que houve a 
formação de um sal.  
 
6. D 
Pela tabela dada, o repolho roxo torna-se verde ao ser colocado em contato com a cal virgem, ou 
seja, um composto básico. Dentre os listados, apenas o hidróxido de cálcio apresentará essa 
característica.   
 
7. B 

Teremos:  
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 7. B 
Os óxidos de enxofre formados durante a queima do combustível, por se tratarem de óxidos 
ácidos, podem se combinar com o vapor de água na atmosfera, formando os ácidos sulfúrico e 
sulfuroso, responsáveis pela acidez da chuva.   


