
1. O ácido cianídrico é o gás de ação venenosa mais rápida que se conhece: uma pequena concentração deste
ácido de ar é imediatamente mortal. É o gás usado nos estados americanos do norte que adotam a pena de
morte por câmara de gás. A primeira vítima foi seu descobridor, Carl Wilhelm Scheele, que morreu ao deixar
cair um vidro contendo solução de ácido cianídrico, cuja fórmula molecular é:
a. HCOOH
b. HCNS
c. H4Fe(CN)6
d. HCN
e. HCNO

2. A chuva ácida, uma das formas de poluição mais agressivas ao meio ambiente, é capaz de destruir
ecossistemas terrestres e aquáticos. Tal fenômeno ocorre, principalmente, quando vapores de água se
combinam com os gases SO2 e NO2, libertados por indústrias que utilizam a queima de carvão como fonte de
energia. O baixo valor de pH é devido da formação de ácidos, tais como H2SO4, H2SO3, HNO2 e HNO3. A
alternativa que indica o nome correto dos ácidos é:

a. sulfúfrico; sulfídrico; nitroso; nítrico
b. sulfídrico; sulfúrico; nitroso; nítrico
c. sulfúrico; sulfuroso; nítrico; nitroso
d. sulfúrico; sulfuroso; nitroso; nítrico

3. Os nomes dos ácidos oxigenados abaixo, são respectivamente:

HNO2 HClO3 H2SO3 H3PO4

a. nitroso, clórico, sulfuroso, fosfórico.
b. nítrico, clorídrico, sulfúrico, fosfórico.
c. nítrico, hipocloroso, sulfuroso, fosforoso.
d. nitroso, perclórico, sulfúrico, fosfórico.
e. nítrico, cloroso, sulfúrico, hipofosforoso.

4. Sabe-se que as bebida gaseificadas contêm ácido carbónico (1), que, a partir do
momento em que a garrafa que o contém é aberta, passa a se decompor em água e
gás carbónico, manifestado pelas bolhas observadas na massa líquida; ácido muriático
é o nome comercial do ácido clorídrico (2) impuro; baterias de automóvel contêm ácido
sulfúrico (3); refrigerantes do tipo "cola" apresentam ácido fosfórico (4), além do ácido
carbónico, na sua composição. Os ácidos 1, 2, 3 e 4, citados acima, possuem,
respectivamente, fórmulas:

a. H2CO3 HCl           H2SO4 H3PO4
b. CO2 HClO        H2S           H2PO4
c. CO2 HCl H2SO4 H3PO4
d. CO          HClO        H2S           H2PO3
e. CO2 NaHClO   H2SO3 HPO2

5. Completa os esquemas químicos:

a. Ácido Sulfúrico + Hidróxido de cálcio Sulfato de Cálcio + Água

H2SO4 (aq)+ Ca(OH)2 (aq)  CaSO4 (aq) + 2 H2O (l)

b. Ácido sulfúrico + Hidróxido de sódio  Sulfato de Sódio + Água

H2SO4 (aq)+ + 2 NaOH (aq)  Na2SO4 (aq) + 2 H2O (l)

c. Ácido Cianídrico + Hidróxido de Potássio Cianeto de Potássio + Água

HCN (aq) + KOH (aq)  KCN (aq)+ H2O (l)


