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01. (Enem 2014)  A aplicação excessiva de fertilizantes 

nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo e 
na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, 
principalmente a forma mais oxidada, favorecendo a proliferação 
de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio, 
representado no esquema. A espécie nitrogenada mais oxidada 
tem sua quantidade controlada por ação de microrganismos que 
promovem a reação de redução dessa espécie, no processo 
denominado desnitrificação. 
O processo citado está representado na etapa  
a) I.       
b) II.      
c) III.       
d) IV.      
e) V.    
 
 
 
 
 
 
   

02. (Unesp 2018)  O ciclo do enxofre é fundamental para os 

solos dos manguezais. Na fase anaeróbica, bactérias reduzem 
o sulfato para produzir o gás sulfeto de hidrogênio. Os processos 
que ocorrem são os seguintes: 
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(Gilda Schmidt. Manguezal de Cananeia, 1989. Adaptado.) 
 

Na produção de sulfeto de hidrogênio por esses processos nos 
manguezais, o número de oxidação do elemento enxofre  
a) diminui 8 unidades.              d) aumenta 8 unidades.    
b) mantém-se o mesmo.         e) diminui 4 unidades.    
c) aumenta 4 unidades.     
   

03. (Uerj 2018)  Em estações de tratamento de água, é feita a 

adição de compostos de flúor para prevenir a formação de 
cáries. Dentre os compostos mais utilizados, destaca-se o ácido 

fluossilícico, cuja fórmula molecular corresponde a 2 6H SiF .  

O número de oxidação do silício nessa molécula é igual a:  

a) 1       b) 2           c) 4            d) 6     
   

04. (Mackenzie 2017)  Assinale a alternativa que apresenta 

compostos químicos que possuam, respectivamente, ligação 
covalente polar, ligação covalente apolar e ligação iônica.  

a) 2 2H O, CO  e NaC .l      d) 2 2CO , O  e KC .l     

b) 4 3CC , Ol  e HBr.         e) 2 2H O, H  e HC .l     

c) 4 2CH , SO  e HI.     
   

05. (Espcex (Aman) 2017)  Compostos contendo enxofre estão 

presentes, em certo grau, em atmosferas naturais não poluídas, 
cuja origem pode ser: decomposição de matéria orgânica por 

bactérias, incêndio de florestas, gases vulcânicos etc. No 
entanto, em ambientes urbanos e industriais, como resultado da 
atividade humana, as concentrações desses compostos são 
altas. Dentre os compostos de enxofre, o dióxido de enxofre 

2(SO )  é considerado o mais prejudicial à saúde, especialmente 

para pessoas com dificuldade respiratória. 
Adaptado de BROWN, T.L. et al, Química: a Ciência Central. 9ª ed, Ed. Pearson, 

São Paulo, 2007. 
 

Em relação ao composto 2SO  e sua estrutura molecular, pode-

se afirmar que se trata de um composto que apresenta 

Dado: número atômico S 16;  O 8.   

a) ligações covalentes polares e estrutura com geometria 
espacial angular.    

b) ligações covalentes apolares e estrutura com geometria 
espacial linear.    

c) ligações iônicas polares e estrutura com geometria espacial 
trigonal plana.    

d) ligações covalentes apolares e estrutura com geometria 
espacial piramidal.    

e) ligações iônicas polares e estrutura com geometria espacial 
linear.    

   

06. (Unicid - Medicina 2017)  Considere as seguintes 

substâncias químicas:  

4 3 2 2 2 3 3CC ,HCC , CO ,H S, C ,H CCHl l l  e 3NH .  
 

a) Qual o tipo de ligação química que ocorre nessas moléculas? 
Classifique-as em substâncias polares e não polares. 

b) Separe essas substâncias de acordo com o tipo de interação 
intermolecular (forças de Van der Waals, dipolo-dipolo e 
ligações de hidrogênio) que apresentam quando em presença 
de outras substâncias iguais a elas.  

   

07. (Ufrgs 2017)  Os elementos X, Y  e Z  apresentam as 

seguintes configurações eletrônicas:  

2 2 6 1

2 2 6 2 5

2 2 6

X 1s 2s 2p 3s

Y 1s 2s 2p 3s 3p

Z 1s 2s 2p

 

 

A respeito desses elementos, pode-se afirmar que  

a) X  e Y  tendem a formar ligação iônica.    

b) Y  e Z  tendem a formar ligação covalente.    

c) X  não tende a fazer ligações nem com Y  nem com Z.     

d) dois átomos de X  tendem a fazer ligação covalente entre si.    

e) dois átomos de Z  tendem a fazer ligação iônica entre si.    
   
08. (Unesp 2017)  O primeiro passo no metabolismo do etanol 

no organismo humano é a sua oxidação a acetaldeído pela 
enzima denominada álcool desidrogenase. A enzima aldeído 
desidrogenase, por sua vez, converte o acetaldeído em acetato. 
 

 
Os números de oxidação médios do elemento carbono no etanol, 
no acetaldeído e no íon acetato são, respectivamente,  

a) 2, 1   e 0.    d) 2, 1   e 1.     

b) 2, 1   e 0.    e) 2, 2   e 1.     

c) 1, 1   e 0.     
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09. (Unicamp 2017)  “Ferro Velho Coisa Nova” e “Compro Ouro 

Velho” são expressões associadas ao comércio de dois 
materiais que podem ser reaproveitados. Em vista das 
propriedades químicas dos dois materiais mencionados nas 
expressões, pode-se afirmar corretamente que  
a) nos dois casos as expressões são apropriadas, já que ambos 

os materiais se oxidam com o tempo, o que permite distinguir 
o “novo” do “velho”.    

b) nos dois casos as expressões são inapropriadas, já que 
ambos os materiais se reduzem com o tempo, o que não 
permite distinguir o “novo” do “velho”.    

c) a primeira expressão é apropriada, pois o ferro se reduz com 
o tempo, enquanto a segunda expressão não é apropriada, 
pois o ouro é um material inerte.    

d) a primeira expressão é apropriada, pois o ferro se oxida com 
o tempo, enquanto a segunda expressão não é apropriada, 
pois o ouro é um material inerte.    

   

10. (Ufrgs 2017)  Nos compostos 2 4H SO ,  KH,  2H ,  2 2H O ,  

3NaHCO ,  o número de oxidação do elemento hidrogênio é, 

respectivamente,  

a) 1, 1, 0, 1, 1.                d) 1, 1, 0, 2, 1.        

b) 1, 1, 1, 0, 1.               e) 1, 1, 1, 1, 1.         

c) 1, 1, 0, 2, 1.        
   

11. (Puccamp 2017)  Cloreto de sódio, um composto iônico, é o 

principal componente do sal de cozinha, sendo retirado da água 
do mar. Já o sódio metálico não existe na natureza e, para obtê-
lo, pode-se realizar a eletrólise ígnea do cloreto de sódio. 

Sabendo que o elemento sódio pertence ao grupo 1 da Tabela 
Periódica, quando se realiza a eletrólise ígnea para obtenção do 
sódio metálico, o número de oxidação desse elemento varia de  

a) 0  para 1.    c) 1  para 1.    e) 1  para 0.     

b) 1  para 0.    d) 0  para 1.     
 

12. (Uem-pas 2017)  Sobre a variação dos números de oxidação 

e sobre o entendimento de oxidante e de redutor, assinale o que 
for correto.  

01) O número de oxidação do cromo (Cr)  no dicromato de 

potássio 2 2 7(K Cr O )  é 3.     

02) O número de oxidação do oxigênio (O)  no peróxido de 

hidrogênio 2 2(H O )  é 2.     

04) A redução trata do ganho de elétrons e da consequente 
diminuição do número de oxidação.     

08) O número de oxidação do fósforo (P)  nos ácidos 3 3H PO  

e 4 2 5H P O  é igual.    

16) O número de oxidação do ferro metálico (Fe)  é zero e, 

estando na forma metálica, é considerado um agente 
redutor.     

   

13. (Enem 2017)  No ar que respiramos existem os chamados 

“gases inertes”. Trazem curiosos nomes gregos, que significam 
“o Novo”, “o Oculto”, “o Inativo”. E de fato são de tal modo 
inertes, tão satisfeitos em sua condição, que não interferem em 
nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro 
elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser 
observados durante séculos: só em 1962 um químico, depois de 
longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar “o Estrangeiro” 
(o xenônio) a combinar-se fugazmente com o flúor ávido e vivaz, 
e a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o 
Prêmio Nobel. 

LEVI, P. A tabela periódica. Rio de Janeiro: Relume-Dumará,1994 (adaptado). 
 

Qual propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente 
para o processo mencionado?  
a) Densidade.     
b) Condutância.     

c) Eletronegatividade.     
d) Estabilidade nuclear.     
e) Temperatura de ebulição.     
   
14. (Pucmg 2016)  Dentre as alternativas abaixo, assinale a que 

corresponde a uma substância covalente polar, covalente apolar 
e iônica, respectivamente.  

a) 2 4N , CH  e 2MgCl         c) 2 4 2H SO , N  e 2MgCl     

b) 4CC ,NaCl l  e HCl       d) 2 4O , CH  e NaCl     
   

15. (Espcex (Aman) 2016)  O carvão e os derivados do petróleo 

são utilizados como combustíveis para gerar energia para 
maquinários industriais. A queima destes combustíveis libera 
grande quantidade de gás carbônico como produto. 
Em relação ao gás carbônico, são feitas as seguintes 
afirmativas: 
I. é um composto covalente de geometria molecular linear. 
II. apresenta geometria molecular angular e ligações triplas, por 

possuir um átomo de oxigênio ligado a um carbono. 
III. é um composto apolar. 
 

Das afirmativas apresentadas está(ão) correta(as)  
a) apenas II.        c) apenas I e III.   e) todas.    
b) apenas I e II.   d) apenas II e III.    
 

16. (Uepg 2016)  Sobre ligações covalentes e iônicas, assinale 

o que for correto.  

01) 2H O  e o HCl  possuem ligações covalentes de caráter 

polar.    

02) HF  e o 2Cl  possuem ligações covalentes de caráter 

apolar.    

04) KBr  e o 2CaCl  possuem ligações tipicamente iônicas.    

08) 2MgCl  possui caráter iônico superior ao NaC .l     

16) 3PCl  possui menor caráter covalente que o 2SC .l     
   

17. (Upf 2016)  Na coluna da esquerda, estão relacionadas as 

moléculas, e, na coluna da direita, a geometria molecular. 
Relacione cada molécula com a adequada geometria molecular.  
 

1. NOCl  (     ) linear 

2. 3NC l  (     ) tetraédrica 

3. 2CS  (     ) trigonal plana 

4. 4CCl  (     ) angular 

5. 3BF  (     ) piramidal 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é:  
a) 3 – 2 – 5 – 1 – 4.    
b) 3 – 4 – 5 – 1 – 2.     
c) 1 – 4 – 5 – 3 – 2.    
d) 3 – 4 – 2 – 1 – 5.    
e) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.    
 
 
 


