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 Funções Inorgânicas – Óxidos e Bases 
 
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. O uso de conversores catalíticos em veículos automotores a gasolina leva à diminuição da 
emissão de poluentes como monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos, pois 
estes são convertidos em dióxido de carbono, água e nitrogênio. Logo, tais conversores  
I) contribuem para evitar o aumento dos índices de poluição nos grandes centros urbanos, 
principalmente nos “horários de pico”.  
II) auxiliam na diminuição do efeito estufa.  
III) permitem grande economia de petróleo.  
 
Dessas informações:  

a) somente I é correta.  
b) somente II é correta.  
c) somente III é correta.  
d) somente I e II são corretas.  
e) I, II e III são corretas. 

 
 
3. A emissão de poluentes gasosos tem seus níveis de emissão máximos controlados por 
legislação ambiental específica. A emissão descontrolada de CFC (clorofluorcarbonos), SO2 e 
CO2, são responsáveis, respectivamente, por:  

a) destruir a camada de ozônio, produzir chuva ácida e agravar o efeito estufa.  
b) produzir chuva ácida, agravar o efeito estufa e destruir a camada de ozônio.  
c) destruir a camada de ozônio, provocar o fenômeno de inversão térmica e produzir chuva 

ácida.  
d) provocar o fenômeno de inversão térmica, produzir chuva ácida e destruir a camada de 

ozônio.  
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e) destruir a camada de ozônio, provocar o fenômeno de inversão térmica e agravar o efeito 

estufa. 
 
 
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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 Gabarito 
 

1. B 
2. A 
3. A 
4. C 


