
 

 

Tarefa 28 professor Welson 

 
01. Ao contrário dos ácidos e das bases, vários sais 

podem ser encontrados em jazidas minerais, 
como, por exemplo, o carbonato de cálcio, o 
nitrato de sódio, o fosfato de cálcio e o sulfeto 
ferroso, cujas fórmulas são, respectivamente:  
a) Ca2CO3, NaNO3, Ca2(PO4)3, Fe2S3 

b) Ca2CO3, NaNO3, Ca2(PO4)3, FeS2  
c) CaCO3, NaNO3, Ca3(PO4)2, FeS 

d) CaCO3, Na2NO3, Ca3(PO4)2, Fe2S 
e) CaCO3, Na2NO3, Ca3(PO4)2, FeS 

 
02. Recentemente foi confirmada a existência de 

água mineral medicinal no município de Resende. 
Segundo foi  publicado na imprensa, a água 
encontrada é  rica em bicarbonato, oficialmente 
hidrogenocarbonatos. 

 
As fórmulas químicas correspondentes aos 
hidrogenocarbonatos de sódio e de cálcio são, 

respectivamente: 
a) Na2CO3 e CaHCO3 
b) NaHCO3 e CaHCO3 
c) NaHCO3 e Ca(HCO3)2 

d) Na2CO3 e Ca(HCO3)2 

 
03. Para combater a azia (acidez estomacal 

excessiva) o mais aconselhável é beber um 
pouco de água contendo 
a) limão 

b) bebida alcoólica 
c) vinagre 
d) leite de magnésia (hidróxido de magnésio) 

e) suco de laranja 
 
04. A equação química que apresenta um hidroxissal 

como produto se encontra na alternativa 
a) HCl + Ca(OH)2  Ca(OH)Cl + H2O 

b) 2 HCl + Ca(OH)2  CaCl2 + 2 H2O 

c) HCl + HBr + Ca(OH)2  CaClBr + 2 H2O 

d) H3PO4 + Ca(OH)2  CaHPO4 + 2 H2O 

e) 2 H3PO4 + 3 Ca(OH)2 · Ca3(PO4)2 + 6 H2O 

 
05. Que alternativa apresenta, corretamente, as 

fórmulas correspondentes às substâncias 
especificadas abaixo? 
 
Cloreto de hidrogênio; Ácido nítrico; Sulfatoácido 

de sódio; Carbonato de amônio 

 
a) HCl; HNO3; NaHSO4; (NH4)2CO3 
b) HCl2 ;HNO2 ;NaHSO4; (NH4)2CO2 
c) H+

(aq)Cl-(aq) ;HNO3 ;NaHSO4 ; (NH3)2CO3 
d) H2Cl ;HNO3 ;NaHSO3 ;(NH4)2C2O4 

e) HCl ;HNO3 ;NaHSO3 ; (NH3)2CO3 
 

06. Bromato de potásso, sulfito de amônio, iodeto de 

sódio e nitrato de bário ssao representados, 
respectivamente, pelas seguintes fórmulas: 
a) KBrO3, (NH4)2SO3, NaI, Ba(NO2)2; 
b) KBrO4, (NH4)2SO3, NaI, Ba(NO2)2; 
c) KBrO3, (NH4)2SO3, NaI, Ba(NO3)2; 
d) KBrO2, (NH4)2SO3, NaIO3, Ba(NO2)2; 
e) KBrO3, (NH4)2SO4, NaI, Ba(NO2)2; 

 
07. Na neutralização parcial de um monoácido por 

uma dibase, resultam moléculas de água em 
número de: 
a) 1 

b) 2 

c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
08. Um caminhão transportando ácido sulfúrico 

capotou, derramando o ácido na estrada. O ácido 
foi totalmente neutralizado por uma solução 

aquosa de hidróxido de sódio. Essa neutralização 
pode ser corretamente representada pelas 
equações abaixo. 

 
H2SO4 + 2 NaOH  X + 2 H2O 

H2SO4 + NaOH  Y + H2O 

 
As substâncias X e Y são, respectivamente: 
a) Na2SO4 / NaHSO4 
b) NaHSO4 / Na2SO3 

c) NaSO3 / Na2SO4  
d) Na2SO4 / NaHSO3 
e) NaHSO3 / Na2SO4 

 
09. O ácido clorídrico é muito usado industrialmente 

na manufatura de corantes. Com o nome de 
ácido muriático ele é largamente empregado na 

limpeza em geral não podendo ser utilizado, no 
entanto, em pisos de mármore, os quais são 

constituídos de carbonato de cálcio. Se por 
acidente um pouco de ácido muriático cair sobre 
um piso de mármore, entre os produtos citados 
abaixo, normalmente encontrados em qualquer 
residência, o mais indicado para se espalhar 

sobre o local será: 
a) vinagre 
b) suco de limão 
c) sal de cozinha 
d) suco de tomate 
e) amoníaco 

 
10. Para corrigir a acidez de solos, é comum a 

utilização de: 
a) CaCO3; 

b) KNO3. 
c) Al2(SO4)3; 
d) S. 

e) NaCl. 


