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Questão 01 - (UEG GO)     

O trióxido de enxofre (SO3) é um poluente atmosférico e pode ser 

obtido em laboratório pela reação do enxofre com o oxigênio em 

excesso, na presença de um catalisador adequado.  

Sobre essa molécula, verifica-se que  

a) sua solução aquosa apresentará caráter básico.  

b) está relacionada principalmente com o efeito estufa.  

c) reage com óxido de cálcio, produzindo um sal.  

d) o átomo de enxofre apresenta estado de oxidação igual a +3.  

e) seus ângulos de ligação são de aproximadamente 1050. 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 2     

Canudinhos de plástico estão com os dias contados no Rio de 

Janeiro 

A Câmara de Vereadores aprovou projeto de lei que obriga os 

estabelecimentos da cidade a usarem canudinhos de papel 

biodegradável ou de material reutilizável, como metais e vidro 

borossilicato. 

Adaptado de g1.globo.com, 08/06/2018. 

 

Questão 02 - (UERJ)     

A tabela abaixo apresenta a composição química de uma amostra 

de 500 g de vidro borossilicato. 

 
 

A massa, em gramas, do óxido básico presente nessa amostra é 

igual a: 

a) 85 

b) 65 

c) 20 

d) 10 

 

Questão 03 - (FCM PB)     

Os óxidos são compostos formados por apenas dois elementos 

químicos (compostos binários), em que obrigatoriamente um deles 

precisa ser o oxigênio. Os dois exemplos mais característicos de 

óxidos são a água (H2O), presente em quase tudo em nosso planeta, 

e o gás carbônico (CO2), utilizado, por exemplo, pelos seres 

produtores das cadeias alimentares, no processo da fotossíntese. 

Nas condições ambientes, assinale a opção que contém apenas 

óxidos neutros: 

a) N2O, NO e CO 

b) NO2, NO e Al2O3 

c) SiO2, CO2 e CO 

d) N2O, CO e Al2O3 

e) Si2O, CO2 e Al2O3 

 

Questão 04 - (Mackenzie SP)     

Os óxidos são compostos binários que possuem pelo menos um 

átomo de oxigênio desde que o outro elemento da fórmula não seja 

o flúor. A seguir são apresentados alguns exemplos de óxidos: 

CO2, CaO, NO2, SO3 e SO2. 

Assim, pode-se afirmar que 

a) o CO2 reage com a água formando o ácido forte H2CO3. 

b) o CaO é usado em argamassas e ao reagir com água forma a 

cal hidratada Ca(OH)2. 

c) o NO2 reage com o oxigênio e forma o íon nitrato NO3
–. 

d) o SO3 é um dos responsáveis pela chuva ácida, pois ao reagir 

com água forma o ácido triprótico H2SO4. 

e) o SO2 é classificado como um óxido básico. 

 

Questão 05 - (PUC SP)     

A seguir estão listadas algumas características de uma classe de 

compostos: 

• Apresentam caráter covalente; 

• São compostos binários; 

• Reagem com água produzindo ácidos; 

• Reagem com base produzindo sal e água. 

Qual é a classe de compostos representados por essas 

características? 

a) Óxidos ácidos. 

b) Óxidos neutros. 

c) Óxidos básicos. 

d) Peróxidos. 

 

Questão 06 - (UCS RS)     

Sabe aquele receio, só de pensar em ir ao consultório 

odontológico? Aquela sensação, só de pensar no barulho da broca? 

Pois bem, isso poderá estar perto de acabar. Muitos profissionais 

já vêm recorrendo a um analgésico que promete relaxar e 

tranquilizar até mesmo os pacientes mais ansiosos e aflitos. 

 
O analgésico, que é composto por uma mistura de óxido 

nitroso e gás oxigênio, só pode ser ministrado por profissionais 

treinados e autorizados pelo Conselho Federal de Odontologia 

(CFO). “É por meio de duas válvulas que o profissional consegue 

regular a mistura dos gases que chega até a máscara nasal, por onde 

o paciente inala o analgésico. Durante todo o atendimento, o 

paciente é monitorado pelo profissional habilitado”, explica a 

Simone Matos, dentista da Well Clinic. 

O gás, que tem efeito calmante, controla a ansiedade e 

apreensão do paciente em relação à dor. O uso do analgésico pode, 

inclusive, acabar com o medo que geralmente crianças têm de 

consultórios odontológicos, levando em consideração que o 

paciente se mantém consciente e se movimentando normalmente 

durante todo o procedimento. 

Além disso, as chances de sedação profunda podem ser 

anuladas, uma vez que a mistura entre o óxido nitroso e o gás 

oxigênio é seguramente balanceada. A contraindicação do método 

ocorre em casos pontuais, quando pode haver a potencialização de 

outras substâncias que os pacientes possam estar usando, como 

anestésicos locais ou sedativos endovenosos, por exemplo. 

Facilmente eliminado pelo organismo, após cerca de cinco minutos 

do término da inalação, o paciente já terá perdido totalmente os 

efeitos do analgésico. “Após a consulta, não há nenhuma restrição 

ao paciente que é submetido ao óxido nitroso. Ele pode, inclusive, 

sair do atendimento e dirigir sem problemas”, exemplifica a 

dentista. 

Disponível em: <http://www.segs.com.br/saude/76144-chega-de-medo-

dentistas- 

recorrem-ao-oxido-nitroso-para-aliviar-ansiedade-de-

pacientes.html>. 

Acesso em: 22 ago. 17. (Parcial e adaptado.) 

Em relação ao gás oxigênio e ao óxido nitroso mencionados no 

texto acima, assinale a alternativa correta. 
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a) A molécula de gás oxigênio é polar e apresenta em sua 

estrutura duas ligações covalentes dativas. 

b) A molécula de óxido nitroso tem fórmula mínima NO2 e 

apresenta geometria linear. 

c) O óxido nitroso é classificado como indiferente ou neutro, 

pois não reage nem com água, nem com ácidos, tampouco 

com bases. 

d) O número de oxidação do átomo de nitrogênio na molécula 

de óxido nitroso é 2+. 

e) O gás oxigênio é uma substância composta formada por 

átomos de um mesmo elemento químico. 

 

Questão 07 - (UniRV GO)     

Algumas substâncias químicas encontradas em suplementos 

alimentares pertencem à classe dos óxidos. Estas substâncias 

podem sofrer vários tipos de reações químicas, como 

exemplificado a seguir. 

Reação A) ZnO + NaOH    Na2ZnO2 + H2O 

Reação B) Cl2O7 + H2O    HClO4 

Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas. 

a) Na reação A, a soma de todos os coeficientes de 

balanceamento é igual a cinco. 

b) Na reação A, o óxido é classificado como anfótero. 

c) Na reação B, todos os coeficientes de balanceamento são 

números ímpares. 

d) Na reação B, o óxido é classificado como ácido. 

 

Questão 08 - (UniCESUMAR PR)     

O pentóxido de fósforo (P2O5) é um sólido cristalino que reage 

prontamente com a água. É obtido a partir da combustão do fósforo 

e utilizado comercialmente em fertilizantes e para a obtenção de 

ácido fosfórico. 

O óxido de cálcio (cal viva) é um sólido iônico de alta temperatura 

de fusão que também reage prontamente com a água. Tem grande 

aplicação na indústria devido ao seu caráter alcalino. 

A cal reage com o pentóxido de fósforo gerando um produto 

bastante encontrado na composição de fertilizantes. 

As substâncias formadas na reação do pentóxido de fósforo com 

água, na reação da cal viva com a água e na reação da cal com o 

pentóxido de fósforo são, respectivamente, 

a) H3PO4, Ca(OH)2 e Ca3(PO4)2. 

b) H3PO3, Ca(OH)2 e CaPO3. 

c) H3P, CaOH e CaP. 

d) H3PO3, CaOH e Ca2PO3. 

e) H3PO4, Ca(OH)3 e CaPO4. 

 

Questão 09 - (UDESC SC)     

O oxigênio possui uma alta reatividade, podendo formar 

compostos com uma grande variedade de elementos da Tabela 

Periódica. Dependendo do elemento, o óxido poderá ter diferentes 

propriedades químicas. 

Sobre os óxidos e as suas propriedades químicas, assinale a 

alternativa correta. 

a) O MgO reage com ácido e é considerado óxido ácido. 

b) Os óxidos dos ametais apresentam caráter iônico. 

c) A reação de um óxido básico com a água irá diminuir o pH 

da solução. 

d) O nitrogênio forma muitos óxidos. A partir do NO, pode 

ocorrer processo de redução, formando NO2. 

e) O Al2O3 tem caráter anfótero porque reage com ácido ou 

base. 

 

Questão 10 - (ENEM)     

Em um experimento, colocou-se água até a metade da 

capacidade de um frasco de vidro e, em seguida, adicionaram-se 

três gotas de solução alcoólica de fenolftaleína. Adicionou-se 

bicarbonato de sódio comercial, em pequenas quantidades, até que 

a solução se tornasse rosa. Dentro do frasco, acendeu-se um palito 

de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça terminou de 

queimar. Imediatamente, o frasco foi tampado. Em seguida, 

agitou-se o frasco tampado e observou-se o desaparecimento da cor 

rosa. 

MATEUS, A. L. Química na cabeça. Belo Horizonte: UFMG, 2001 

(adaptado). 

A explicação para o desaparecimento da cor rosa é que, com a 

combustão do palito de fósforo, ocorreu o(a) 

a) formação de óxidos de caráter ácido. 

b) evaporação do indicador fenolftaleína. 

c) vaporização de parte da água do frasco. 

d) vaporização dos gases de caráter alcalino. 

e) aumento do pH da solução no interior do frasco. 

 

Questão 11 - (ENEM)     

Cientistas da Austrália descobriram um meio de produzir roupas 

que se limpam sozinhas. A equipe de pesquisadores usou 

nanocristais de dióxido de titânio (TiO2) que, sob ação da luz solar, 

são capazes de decompor as partículas de sujeira na superfície de 

um tecido. O estudo apresentou bons resultados com fibras de 

algodão e seda. Nesses casos, foram removidas manchas de vinho, 

bastante resistentes. A nanocamada protetora poderá ser útil na 

prevenção de infecções em hospitais, uma vez que o dióxido de 

titânio também mostrou ser eficaz na destruição das paredes 

celulares de microrganismos que provocam infecções. O termo 

nano vem da unidade de medida nanômetro, que é a bilionésima 

parte de 1 metro. 

Veja. Especial Tecnologia. São Paulo: Abril, set. 2008 (adaptado). 

A partir dos resultados obtidos pelos pesquisadores em relação ao 

uso de nanocristais de dióxido de titânio na produção de tecidos e 

considerando uma possível utilização dessa substância no combate 

às infecções hospitalares, pode-se associar que os nanocristais de 

dióxido de titânio 

a) são pouco eficientes em ambientes fechados e escuros. 

b) possuem dimensões menores que as de seus átomos 

formadores. 

c) são pouco eficientes na remoção de partículas de sujeira de 

natureza orgânica. 

d) destroem microrganismos causadores de infecções, por meio 

de osmose celular. 

e) interagem fortemente com material orgânico devido à sua 

natureza apolar. 

 

Questão 12 - (ETEC SP)     

Em Música, usam-se as partituras como meio de registro e guia 

para permitir tocar a peça musical como o compositor a criou. Em 

Química, utilizam-se protocolos experimentais como registro de 

um método procedimental predefinido para a implementação de 

experiências. 

Numa partitura existem notas musicais... Poderiam as reações 

químicas ser traduzidas por notas musicais? 

 
<https://tinyurl.com/l9ml95o> 

Acesso em 10.02.2017. Original colorido. 

Na imagem temos uma analogia entre os instrumentos musicais e 

os equipamentos de laboratório. Observamos que as notas musicais 

escapam de um dos instrumentos, assim como uma substância 

gasosa escaparia de um recipiente aberto, em um experimento 

químico. 

Um exemplo de substância que, em temperatura ambiente, se 

comportaria como as notas musicais na figura é o 

a) dióxido de carbono. 

b) hidróxido de sódio. 

c) cloreto de sódio. 

d) dióxido de silício. 

e) zinco. 

→

→
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Questão 13 - (Fac. Direito de São Bernardo do Campo SP)     

Óxidos são compostos binários que apresentam o oxigênio como 

elemento mais eletronegativo. Os óxidos podem ser classificados 

a partir das suas reações com água, ácidos e bases. 

Um óxido sólido pode ser utilizado para neutralizar um 

derramamento de ácido clorídrico ocorrido em um acidente 

rodoviário. 

Um óxido gasoso reage prontamente com hidróxido de sódio, 

formando um composto iônico solúvel em água. 

O sólido e o gás citados no texto podem ser, respectivamente, 

a) SO3 e CO2. 

b) K2O e CaO. 

c) SiO2 e CO. 

d) CaO e SO3. 

 

Questão 14 - (UEPG PR)     

O calcário é uma rocha constituída de CaCO3 e muito utilizado na 

obtenção de cal viva (CaO) através da reação equacionada abaixo. 

A cal viva formada é aplicada em pinturas e em contato com a água 

forma a cal hidratada. Sobre o sistema proposto, assinale o que for 

correto. 

CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g) 

01. A cal hidratada é Ca(OH)2. 

02. O CaO é um anidrido. 

04. Os nomes dos compostos CaCO3 e CaO são, 

respectivamente, carbonato de cálcio e peróxido de cálcio. 

08. A reação apresentada é uma reação de deslocamento ou 

simples troca. 

16. O dióxido de carbono é um óxido ácido. 

 

Questão 15 - (UCB DF)     

Os compostos inorgânicos são classificados em classes, conforme 

as respectivas propriedades químicas. De modo geral, esses 

compostos podem ser denominados ácidos, bases, óxidos e sais. 

No que se refere às propriedades dessas funções inorgânicas, 

assinale a alternativa correta. 

a) Os ácidos de Arrhenius são substâncias essencialmente 

iônicas. 

b) Uma base de Arrhenius, assim como o hidróxido de sódio, é 

uma molécula capaz de liberar OH– em solução aquosa. 

c) A chuva ácida é formada pela reação de um óxido básico e a 

água. 

d) A neutralização de um ácido por uma base ocorre somente 

em ensaios dentro de laboratórios químicos. 

e) A água potável e a cal virgem são materiais essencialmente 

formados pelos óxidos H2O e CaO, respectivamente. 

 

Questão 16 - (UERN)    

Representado pela fórmula química CO, o monóxido de carbono é 

um gás incolor e inodoro proveniente da combustão incompleta de 

combustíveis fósseis (carvão mineral, petróleo e gás natural). Se 

inalado em altas concentrações pode matar por asfixia. Isso ocorre 

porque, ao ser inspirado, o monóxido de carbono é capaz de 

estabelecer ligações químicas altamente estáveis com a 

hemoglobina das hemácias, formando a carboxiemoglobina 

(HbC), o que as impossibilita de transportar oxigênio em todo o 

processo de respiração. 

(Disponível em:  

http://www.infoescola.com/quimica/monoxido-de-carbono/.) 

O óxido citado no trecho anterior pode ser classificado como óxido 

a) ácido. 

b) básico. 

c) neutro. 

d) anfótero. 

 

Questão 17 - (UCS RS)     

Em janeiro de 2012, entrou em vigor no Brasil uma nova 

legislação do Programa de Controle da Poluição de Ar por 

Veículos Automotores, a P7. Essa legislação exige desde a 

modificação de alguns motores até a utilização de novos sistemas 

de pós-tratamento de gases. 

Caminhões e ônibus deverão utilizar novas tecnologias para se 

adequar aos novos limites de emissões e uma das alternativas é a 

Redução Catalítica Seletiva (SCR, do inglês Selective Catalytic 

Reduction), feita por meio do aditivo Arla 32 – uma solução aquosa 

de ureia, (NH2)2CO, a 32,5% (m/v). Ao ser injetada no sistema de 

exaustão do veículo e submetida a altas temperaturas, a ureia 

contida no aditivo se transforma em amônia e mistura-se aos 

óxidos de nitrogênio (NOx), provenientes da combustão do óleo 

diesel. O Arla 32 possibilita a conversão dos NOx em gás 

nitrogênio e vapor d’água por meio de um catalisador finamente 

dividido que se encontra no compartimento, onde ocorre a SCR. 

Esse sistema permite uma ótima operação do motor, tanto em 

termos de performance como do consumo de combustível, além de 

reduzir as emissões de NOx. 

Disponível em: <http://www.operaction.com.br/blog?q=%20AdBlue>. 

<http://www.revistaocarreteiro.com.br/modules/revista.php?recid

=953> 

Acesso em: 30 mar. 15. (Adaptado.) 

Tendo como referência o texto acima, assinale a alternativa correta. 

a) A molécula de ureia apresenta um átomo de carbono 

hibridizado na forma sp3, o que lhe confere uma geometria 

linear e consequentemente uma baixa solubilidade em água. 

b) A conversão de óxidos de nitrogênio em gás nitrogênio e 

vapor d’água é um exemplo de catálise homogênea, uma vez 

que o catalisador forma com os reagentes um sistema 

bifásico. 

c) Os números de oxidação dos átomos de nitrogênio nas 

substâncias químicas monóxido de nitrogênio e dióxido de 

nitrogênio são iguais a +2 e +4, respectivamente. 

d) A concentração molar da solução de ureia no aditivo Arla 32 

é, em valores arredondados, igual a 0,35 mol/L. 

e) O catalisador é uma substância que aumenta a energia de 

ativação das reações químicas. 

 

Questão 18 - (UNITAU SP)     

As substâncias químicas CO2, CaO, (NH3)3PO4, NH4OH, HCN, 

NaHCO3, NO2 e SO3 são classificadas, respectivamente, como 

a) óxido básico, óxido básico, base, base, ácido, sal, óxido ácido 

e óxido básico. 

b) óxido ácido, óxido básico, sal, base, ácido, sal, óxido ácido e 

óxido ácido. 

c) óxido ácido, óxido ácido, base, sal, ácido, sal, óxido básico e 

óxido básico. 

d) óxido básico, óxido ácido, sal, base, ácido, óxido ácido, 

óxido ácido e óxido ácido. 

e) óxido ácido, óxido básico, sal, sal, ácido, sal, óxido ácido e 

óxido básico. 

 

Questão 19 - (ITA SP)     

Os óxidos de metais de transição podem ter caráter ácido, básico 

ou anfótero. Assinale a opção que apresenta o caráter dos seguintes 

óxidos: CrO, Cr2O3 e CrO3. 

a) Ácido, anfótero, básico  

b) Ácido, básico, anfótero  

c) Anfótero, ácido, básico 

d) Básico, ácido, anfótero  

e) Básico, anfótero, ácido 

 

Questão 20 - (UESB BA)     

O desenvolvimento natural alcançado pela humanidade está 

intimamente ligado às descobertas envolvendo a utilização dos 

óxidos como matéria-prima. Essa família de compostos inorgânicos 

é usada na construção do mundo em que se vive. As bases são 

também utilizadas na indústria química pelo número de aplicações 

e importância semelhantes à dos óxidos. O óxido de cálcio, CaO, e 

o hidróxido de cálcio, Ca(OH)2, constituem exemplos desses 

compostos inorgânicos. 

A partir dessas informações e das aplicações e propriedades dos 

óxidos e das bases, é correto afirmar: 

01. O óxido de cálcio é anfótero porque reage com ácidos e bases. 

02. O hidróxido de cálcio é largamente aplicado na correção do pH 

de solos básicos para ácidos. 

03. A indústria de açúcar utiliza óxido de cálcio para acentuar a 

cor marrom esverdeada da rapadura, tablete de açúcar rico em 

minerais. 

04. O CaCl(ClO), conhecido comercialmente como cloreto de cal, 

é um sal duplo quanto ao cátion. 

⎯→⎯
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05. Ambos são usados como inseticida e fungicida, no cultivo 

agrícola de frutíferas e outras culturas. 

 

 

Questão 21 - (UDESC SC)   

Com relação às funções inorgânicas, assinale a alternativa incorreta.  

a) O acetato de sódio é um sal de características básicas, pois é 

resultante da reação entre um ácido fraco e uma base forte.  

b) O sal NH4Cl é classificado como sal ácido, pois sua 

dissolução em água diminui a concentração do íon 

hidrogênio em solução.  

c) O tetróxido de triferro é considerado um óxido misto, pois é 

resultante da união do monóxido de ferro com o trióxido de 

ferro.  

d) A reação do óxido de zinco com ácido clorídrico ou 

hidróxido de sódio gera, respectivamente, um sal cujo cátion 

é o íon Zn2+ e um sal cujo ânion é o íon ZnO2
2–, 

caracterizando o óxido de zinco como óxido anfótero.  

e) As substâncias SO3, Na2O, Al2O3, KBr, CH3COONa podem 

ser classificadas como óxido ácido, óxido básico, óxido 

anfótero, sal neutro e sal básico, respectivamente.  

 

Questão 22 - (PUC RS)     

Analise as informações a seguir.  

Artur era um menino desses que não param quietos em casa. Estava 

sempre na rua brincando com os amigos, e com frequência voltava 

para casa machucado. Certa vez, o guri apareceu com um talho na 

coxa, que a mãe desinfetou com água oxigenada. Enquanto ela 

limpava a ferida com algodão, o pequeno notou que a água 

oxigenada soltava bolhas, ao encostar na carne viva. A mãe 

explicou que aquilo eram bolhas de oxigênio, o mesmo gás que nós 

respiramos no ar, e que o que ele estava vendo era uma reação 

química. Quando Artur ficou maior, aprendeu na escola que água 

oxigenada é uma solução de peróxido de hidrogênio que se 

decompõe rapidamente em oxigênio e água, quando entra em 

contato com a enzima catalase, que existe na carne. Também 

aprendeu que o peróxido de hidrogênio desinfeta, mas também 

pode dificultar a cicatrização, porque “rouba” elétrons e destrói as 

proteínas que ajudam a fechar a ferida. 

Com base nas informações, é correto afirmar que:  

a) A enzima catalase acelera a reação, tornando-a exotérmica e 

provocando ardência.  

b) O peróxido de hidrogênio é dito redutor porque age como 

retirador de elétrons.  

c) A rápida liberação de oxigênio na ferida é causada pela 

temperatura do corpo, mais alta que a do ambiente.  

d) Para formação de cada molécula de oxigênio, decompõem-

se duas de peróxido de hidrogênio.  

e) O peróxido de hidrogênio, sendo mais denso que a água, 

tende a concentrar-se no fundo do recipiente de água 

oxigenada. 

 

Questão 23 - (UNIUBE MG)     

Qual é a diferença entre o cristal e o vidro? 

Segundo Oscar Peitl Filho, professor de engenharia de materiais da 

Universidade Federal de São Carlos, a diferença entre o cristal e o 

vidro está na composição. Existe uma confusão entre o chamado 

vidro cristal, que é um material utilizado para a fabricação de 

lustres, taças e copos mais refinados, e o cristal, tipo de mineral 

encontrado na natureza, que abrange tanto o diamante quanto o 

quartzo. O vidro cristal e o vidro comum têm uma estrutura 

molecular considerada com o mesmo desenho, porém são 

formados por substâncias diferentes. Vidro comum, também 

conhecido como vidro de sodacal, é feito de areia (basicamente, 

sílica), óxido de cálcio e óxido de alumínio. O chamado vidro 

cristal é formado a partir de sílica e o óxido do chumbo, pois este 

favorece o brilho e promove um maior peso à peça formada. 

(Fonte: http://super.abril.com.br/tecnologia/qual-diferenca-cristal-

vidro- 

442295.shtml, Acesso em 01 out. de 2014.) 

Sobre as substancias citadas no texto, é CORRETO afirmar que: 

a) A fórmula do óxido de chumbo é Pb2O. 

b) Os óxidos de cálcio e de alumínio são óxidos moleculares. 

c) Um dos óxidos ácidos citados no texto é o óxido de cálcio. 

d) A forma correta de escrita da fórmula do óxido de alumínio 

é Al2O3. 

e) Sílica é constituída por hidróxido de sílico. 

 

Questão 24 - (UniRV GO)     

O processo de cremação consiste em transformar um cadáver em 

cinzas, em alguns países do mundo esta é uma prática obrigatória 

visando uma prática sanitária e não ocupar muito espaço territorial. 

Neste processo a matéria constituída de carbonos é transformada 

de gás carbônico e a matéria inorgânica é convertida em óxidos (os 

componentes das cinzas). 

Baseando-se no na classe inorgânica citada no texto, analise as 

alternativas e marque V para verdadeiro e F para falso. 

a) Os óxidos são compostos binários sendo obrigatoriamente 

um deles o elemento de oxigênio, podendo ser citado o OF2 

como exemplo. 

b) O CrO3 é um óxido ácido chamado de anidrido de crômio VI. 

c) O óxido de cobre I pertence à mesma classificação que o 

óxido de cálcio, sendo que este último é um dos principais 

componentes das cinzas. 

d) Uma observação a respeito dos óxidos covalentes é que a 

maioria é um oxido ácido como ocorre com o NO que pode 

reagir com a água e gerar um dos produtos o HNO2. 

 

Questão 25 - (FGV SP)     

No esquema seguinte, que representa uma unidade de tratamento 

de água, são apresentados os reagentes químicos usados e as 

principais etapas de separação. 

 
(www.novoguiabarretos.com/paginas/nossa%20agua.html. Adaptado) 

 

É correto afirmar que o produto da interação da cal (CaO) com a 

água e os nomes dos processos de separação mostrados nas etapas 

2 e 3 são, respectivamente: 

a) básico; decantação; filtração. 

b) básico; cristalização; filtração. 

c) básico; decantação; flotação. 

d) ácido; cristalização; flotação. 

e) ácido; decantação; filtração. 

 

GABARITO:   

1) Gab: C       2) Gab: C 

3) Gab: A       4) Gab: B 

5) Gab: A       6) Gab: C 

7) Gab: VVFV      8) Gab: A 

9) Gab: E       10) Gab: A 

11) Gab: A       12) Gab: A 

13) Gab: D       14) Gab: 17 

15) Gab: E       16) Gab: C 

17) Gab: C       18) Gab: B 

19) Gab: E       20) Gab: 05 

21) Gab: B       22) Gab: D 

23) Gab: D       24) Gab: FVVF 

25) Gab: A 

 

 


