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Exercícios de Funções Inorgânicas 
 
1. Considere as seguintes informações sobre três substâncias no estado gasoso.  
I. Sofre interação na atmosfera, transformando-se em SO3 e, subsequentemente, em H2SO4, que 
é um dos principais responsáveis pela chamada chuva ácida.  
II. A sua presença na atmosfera é natural. Quando chove, ocorre uma reação entre ele e a água 
da chuva, produzindo um ácido que deixa a chuva ligeiramente ácida, já que se trata de um ácido 
fraco.  
III. É utilizado em siderurgia, em maçaricos, como comburente em foguetes espaciais, e na 
medicina.  
 
As informações I, II e III referem-se, respectivamente, a:  

a) SO2, CO, O2 
b) SO2, CO2, O2 
c) SO2, O2, CO  
d) SO2, CO2, O3 
e) SO2, NO2, O2 

 
 
2. Considere os íons formados pelos elementos do 2o e 3o períodos da tabela periódica, 
pertencentes as famílias dos metais alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênios e halogênios:  

a) Faça a distribuição eletrônica para cada íon 
b) Coloque-os em ordem crescente de raio iônico. Determine a fórmula molecular do 

composto que é obtido entre o quinto e o sétimo íon desta ordem.  Faça uma previsão 
sobre o pH de uma solução formada por esta substância. 

 
 
3. Escreva a fórmula do composto obtido pela união dos elementos Li, C e O; estando o C no seu 
mais alto grau de oxidação. 
 
4. Numere a coluna de cima de acordo com a de baixo e, em seguida, assinale a alternativa que 
contém a sequência correta.  
I. CH3COOH  
II. CO2 
III. NaOH  
IV. HCl  
V. (NH4)3PO4 
( ) empregado como fertilizante.  
( ) gás de cheiro forte e penetrante.  
( ) presente no vinagre.  
( ) principal responsável pelo efeito estufa.  
( ) base empregada na produção de sais.  
( ) um dos produtos da queima completa do etanol.  

a) II, II, I, V, IV  
b) V, IV, I, II, I, III  
c) V, IV, I, II, III, II  
d) III, IV, I, IV, IV, II 
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5. A chuva ácida é formada, principalmente, em locais onde existem grandes concentrações de 
indústrias que liberam gases na forma de óxidos não metálicos, por exemplo, dióxido de carbono, 
dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio. Esses gases reagem com a água da atmosfera, 
gerando ácidos, os quais podem ser neutralizados, quando chegam ao solo, por reações com 
minerais.  

a) Escreva três equações representativas de reações desses óxidos e água, com a produção 
de seus respectivos ácidos.  

b) Supondo que esta chuva ácida caia em solo rico em calcário (CaCO3), escreva uma 
equação representativa de uma reação de um dos ácidos formados na chuva ácida e o 
calcário.  

 
 
6. O fenômeno da chuva ácida, que lentamente destrói ecossistemas e monumentos e causa 
sérios danos à saúde do ser humano, é provocado pela presença dos ácidos sulfúrico e nítrico na 
água da chuva, formados a partir das reações:  
 
SO3 + H2O→ H2SO4 
2 NO2 + H2O→ HNO3 + HNO2 

 
Analise as afirmativas.  
I. Na equação de formação do ácido sulfúrico, o SO3 atua como um óxido básico.  
II. Os óxidos de enxofre e de nitrogênio atuam como óxidos ácidos.  
III. Nas equações apresentadas, o ácido sulfúrico é formado a partir do trióxido de enxofre e os 
ácidos nítrico e nitroso, a partir do monóxido de nitrogênio.  
Está(ão) correta(s):  

a) Apenas I.    
b) Apenas II.     
c) Apenas III.       
d) Apenas I e II.     
e) Apenas I e III. 

 
 
 
 
 
 
 


