
QUÍMICA

Funções Químicas

01. Em  química,  o  grupo  de  substâncias  compostas  que  possuem  propriedades  químicas 
semelhantes, denominadas propriedades funcionais, recebe o nome de função química.

02. Quando  um  determinado  composto  possui  características  como  acidez  ou  basicidade, 
solubilidade em água ou não, reatividade de acordo com determinada função química, diz-se que 
este pertence a esta função química.

03. Na  solubilidade,  o  caráter  polar  ou  apolar  da  substância  influi  muito,  já  que,  devido  a 
polaridade das substâncias, estas serão mais ou menos solúveis.

04. O  termo solubilidade  é  utilizado  tanto  para  designar  o  fenômeno qualitativo  do  processo 
(dissolução) como para expressar quantitativamente a concentração das soluções. A solubilidade 
de uma substância depende da natureza do soluto e do solvente, assim como da temperatura e 
da pressão do sistema.

05. São classificados como ácidos básicos dentro da classificação dos óxidos, os metais com nox 
+ 1 ou + 2 e do grupo 1A e 3A.

06. Ácido é toda substância que, em solução aquosa, libera única e exclusivamente íons H+.

07. Dentro da classificação dos ácidos, temos quanto a força em que N é o número de moléculas 
que foram ionizadas pelo número total de moléculas. Então, temos: forte: grau de ionização acima 
de 40%.

08. Um óxido é um composto químico formado por átomos de oxigênio com outros elementos.

09. Nos óxidos, o elemento mais eletronegativo deve ser o oxigênio. Os compostos OF2 ou O2F2 

não são óxidos pois o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio.

10. São óxidos em que o elemento ligado ao oxigênio é um metal com baixo número de oxidação 
(+1 e +2, exceto Pb, Zn, As, Sb e Sn, os quais formam sempre óxidos anfóteros). 

GABARITO

01. C
Comentários:  Propriedade  funcional,  em  química  são  propriedades  comuns  a  determinados 
grupos de substâncias puras, compostos químicos, que os identificam com a função química em 
que são agrupados e que os representa.

02. E
Comentários: A solubilidade (solubilidade ou coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima 
que uma substâncias pode dissolver-se num líquido) só pode ser em água.



03. C
Comentários:  Os compostos com mais de um  grupo funcional apresentam grande polaridade, 
por isso não são solúveis em éter etílico, por exemplo, que apresenta baixíssima polaridade.

04. C
Comentários: É a tendência do sistema em alcançar o valor máximo de entropia.

05. E
Comentários: O grupo é 1A e 2A e não 2A.

06. C
Comentários: Um exemplo é o ácido clorídrico, de fórmula Hcl:

HCl  H+ + Cl -

07. E
Comentários: No forte, o grau de ionização é acima de 50% e não de 40%.

08. C
Comentários: Os óxidos constituem um grande grupo na química pois a maioria dos elementos 
químicos formam óxidos. Alguns exemplos de óxidos com os quais convivemos são: ferrugem 
(óxido de ferro III),  gás carbônico (óxido de  carbono IV ou dióxido de carbono), cal (óxido de 
cálcio).

09. C
Comentários: Estes compostos são chamados fluoretos de oxigênio.

10. C
Comentários:  Os óxidos de caráter mais básico são os óxidos de metais alcalinos e alcalino-
terrosos. Os óxidos básicos possuem estrutura iônica devido à diferença de eletronegatividade 
entre o metal (que é baixa) e o oxigênio (que é alta), por terem este caráter iônico apresentam 
estado físico sólido.


