
Aula do dia 14/08 ( revisão para a prova ) 

Q1) Para o tratamento da acidez estomacal, recomenda-se a ingestão de antiácidos que contenham 
hidróxido de alumínio em sua formulação. A função dessa substância é neutralizar o excesso do ácido 
produzido pelo estômago. Os produtos da reação de neutralização total entre o hidróxido de alumínio e o 
ácido do estômago são água e um sal, cuja fórmula está contida na seguinte alternativa: 

A) AℓCℓ               B) AℓCℓ3 C) AℓSO4 D) Aℓ2(SO4)3

Resolução 

Al(OH)3(aq)  +  HCl(aq) Al3+Cl─(aq)  + H2O(l) 

AlCl3(aq) 

Al(OH)3(aq)  +     HCl(aq) AlCl3(aq)         +         H2O(l) 1 313

Letra B



Q2) Um metal M forma um carbonato de fórmula M2(CO3)3. O fosfato ( PO4
3─) do metal M tem 

fórmula:

(A) MPO4

(B) M(PO4)3

(C) M2PO4

(D) M3(PO4)2

(E) M2(PO4)2

Q3) Os fertilizantes com potássio são muito utilizados na agricultura. As formas mais comuns de fertilização são 
o cloreto, o sulfato, o nitrato e o fosfato de potássio. Suas fórmulas moleculares são representadas, 
respectivamente, por: 

A) KCl, K2SO3, KNO3, K3PO4

B) KCl, K2SO3, KNO2, K2PO3

C) KCl, K2SO4, KNO3, K3PO4

D) KClO, K2SO3, KNO2, K2PO3

E) KClO, K2SO4, KNO3, K3PO4

M3+ + PO4
3─ MPO4

Letra A
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Letra C



Q4) O suco gástrico necessário à digestão contém ácido clorídrico que, em excesso, pode provocar 
“dor de estômago”. Neutraliza-se esse ácido, sem risco, ingerindo-se: 

A) solução aquosa de base forte (NaOH). 
B) solução aquosa de cloreto de sódio. 
C) suspensão de base fraca (Al(OH)3. 
D) somente água. 
E) solução concentrada de ácido sulfúrico

Letra C

Q5) A reação:             x Al(OH)3 + y H2SO4  → z A  +  w B, depois de corretamente balanceada, resulta para 
a soma x+y+z+w o número: 

a) 6                b) 5                c) 4                 d) 7                    e) 12

Al(OH)3(aq)    +    H2SO4(aq)  Al3+SO4
2─    +    H2O Al(OH)3(aq)    +    H2SO4(aq)  

Al2(SO4)3

Al2(SO4)3(aq)   +   H2O(l) 2 3 1 6

Letra E



(       ) Na medicina é utilizado na fabricação do soro fisiológico

Sal Fórmula Aplicação 

NaCl1

NaClO6

(       ) é utilizado como alvejante ( branqueador ) 

NaF

2

3

4

5

(       )  é usado como anticárie

Na2CO3

(       ) Fabricação do vidro comum

NaNO3

(        ) Conhecido com salitre do chile

NaHCO3

(       ) aplicado medicinalmente como antiácido estomacal

3

5

6

2

4

1

Q6) 



Sal Fórmula Aplicação 

7

8

9

10

11

12

CaCO3

(        ) principal constituinte do calcário e o mármore
CaSO4

(        ) fabricação do giz escolar 

Ca3(PO4)2

(        )  obtenção de fertilizantes superfosfatos 

MgSO4

(      ) principal aplicação medicinal ocorre devido sua ação laxativa

NaHCO3

NH4NO3

(       ) utilizado como fermento de pães e bolos 

(       ) utilizado como fertilizantes e explosivos 

10

7

12

11

8

9

Q7) 



Q8) Dentre os sais presentes na água do mar, aquele que também compõe o soro fisiológico 
usado na reidratação de pessoas é o: 

a) CaCO3 b) NaCl c) MgCl2 d) MgSO4 e) NaI

Q9) Sobre a reação equacionada abaixo, assinale a alternativa incorreta. NaOH +   H2SO4 → Na2SO4 +   H2O 

A) Ocorre neutralização das propriedades do ácido e da base. 
B) Há a formação de um sal neutro. 
C) É chamada de reação de ionização. 
D) Um dos reagentes é o hidróxido de sódio. 
E) A soma dos coeficientes do balanceamento nesta equação é igual a 6.

NaOH +   H2SO4→ Na2SO4 +   H2O 2 11 2

Letra C



Q10) Escreva as fórmulas / nome dos sais: 

a) Cloreto de sódio: 

b) Nitrato de sódio: 

c) Carbonato de sódio: 

d) Bicarbonato de sódio: 

e) Fluoreto de sódio: 

f) Carbonato de cálcio: 

g) Sulfato de cálcio: 

h) Fosfato de cálcio: 

i) Sulfato de magnésio: 

j) Sulfato de bário:

NaCl

NaNO3

Na2CO3

NaHCO3

NaF

CaCO3

CaSO4

Ca3(PO4)2

MgSO4

BaSO4



Q11) Considere a reação de neutralização total entre o ácido fosfórico e o hidróxido de cálcio. 

a) Complete a equação da reação com as fórmulas dos reagentes:

_________ + _________                     Ca3(PO4)2 + H2O 

b) Dê o nome do sal formado na reação: ____________________________________ 

c) Escreva a equação balanceada da reação representada no item a:

H3PO4(aq) Ca(OH)2(aq)

Fosfato de cálcio

H3PO4(aq)  + Ca(OH)2(aq) Ca2+(PO4)3─  
+ H2O

H3PO4(aq)  +        Ca(OH)2(aq) 

Ca3(PO4)2

Ca3(PO4)2 (aq)    +    H2O(l) 3 12 6



Q12)

Considere que, no texto acima, as “bases do inimigo” correspondam, 
na verdade, ao hidróxido de bário. Escreva a equação química 
completa e balanceada da reação de neutralização total do ácido 
clorídrico por essa base. Aponte, ainda, o nome do produto iônico 
formado na reação.

HCl(aq)   + Ba(OH)2(aq) Ba2+Cl─(aq)   + H2O(l) 

BaCl2(aq) 

HCl(aq)     +     Ba(OH)2(aq) BaCl2(aq)     +     H2O(l) 12 21



Q13) O sulfato de cobre II, CuSO4 , é um sal azul e mau condutor de corrente elétrica. Entretanto, 
quando dissolvido em água, a solução formada é boa condutora de eletricidade.

a) Escreva a dissociação desse composto em água.
b) Efetue a reação de neutralização total para a obtenção do CuSO4

a) CuSO4 + H2O  →

b) 

Cu2+(aq)  + SO4
2─(aq) 

Cu(OH)2(aq)   +    H2SO4(aq) Cu2+SO4
2─(aq) +   H2O(l) 

CuSO4(aq) 

Cu(OH)2(aq)   +    H2SO4(aq) CuSO4(aq)     +    H2O(l)21 11



Q14) Relacione corretamente as colunas:

a

b

c

d

e

Q15) Os íons Ca2+, ClO- e Cl- compõem o sal de fórmula
:
A) Ca(ClO)Cl
B) Ca(ClO)Cl2
C) Ca(ClO)2Cl
D) Ca2(ClO)2Cl
E) Ca(ClO)2Cl2

Letra A



Q16) Um metal M forma um nitrato de fórmula M(NO3)2. O sulfeto desse metal terá a 
fórmula:

A) MS
B) M2S
C) MSO3

D) M2SO3

E) MSO4

M2+  +  S2─ MS

letra A

Q17) Determine o valor de X   Cax(PO4)3(OH) 

Cax(PO4)3(OH) 
-1-3+2

2X -9

2x-10 = 0

2x = 10 

X = 5



Q18) A azia é uma sensação de “queimação” no estômago, relacionada à acidez do suco gástrico, e pode ser provocada
por alimentação em excesso, alimentação deficiente, estresse, entre outros motivos. Alguns medicamentos indicados
para o alívio dos sintomas contêm, normalmente, substâncias como Al(OH)3 e Mg(OH)2. Nesse contexto e com relação a
ácidos, bases e reações de neutralização, é CORRETO afirmar que:

(A) as substâncias: H2SO4, NaHSO4, H2CO3 e NaHCO3 podem ser classificadas como ácidos, conforme a definição de 
Arrhenius.

(B) Al(OH)3 e Mg(OH)2 podem ser classificados como sais básicos.
(C) como produto da neutralização do ácido clorídrico, presente no suco gástrico, por hidróxido de alumínio ter-se-á 

uma solução aquosa de AlCl3.
(D) as bases como o hidróxido de alumínio e o hidróxido de magnésio são substâncias moleculares e, portanto, não se 

dissolvem bem na água.
(E) os ácidos formam soluções aquosas não condutoras de eletricidade

F
F

F
F

v

HCl + Al(OH)3 AlCl3 + H2O





Q19) O gesso, sulfato de cálcio anidro endurecido, é um sal muito utilizado em diversas áreas do conhecimento,
tais como: medicina (imobilização de membros com fratura) e ornamentações, por exemplo. Sobre a função
inorgânica sal, assinale a alternativa CORRETA.

a) Os sais são provenientes de uma reação entre um ácido e a água.

b) Os hidrogenossais são provenientes de uma reação de neutralização parcial, ou seja, alguns hidrogênios
ionizáveis não são neutralizados.

c) Soluções salinas não são boas condutoras de eletricidade.
d) A classificação de “sais hidratados” se justifica por serem na verdade soluções salinas.

F

F
F

v


