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Lista de Exercícios – Hidrólise Salina (Hidrólise de Sais) 

 

01 - (UniRV GO)    
A composição de fertilizantes fosfatados é baseada no pentóxido de fósforo que na 
realidade sua fórmula química é P4O10. Ele pode sofrer diversas reações em contato com o 
solo, dentre elas duas são mostradas a seguir. Analise as alternativas e marque V para 
verdadeiro e F para falso. 

 
Reação 1) P4O10(s) + H2O(l)   H3PO4(aq) 
Reação 2) P4O10(s) + CaO(s)   Ca3(PO4)2(s) 

 
a) Na reação 1, o somatório dos coeficientes de balanceamento será igual a 11. 
b) Na reação 2, todos os coeficientes de balanceamento são números pares. 
c) Na reação 1, o óxido promove um abaixamento de pH do solo. 
d) Na reação 2, o produto é um sal que sofre hidrólise. 

 
02 - (Unioeste PR)    
Os sais estão presentes em nosso cotidiano e são de suma importância para a sobrevivência 
dos seres humanos. Dos sais abaixo, aquele que em solução aquosa apresenta pH igual a 7 
é: 

 
a) NaHCO3 
b) (NH4)2SO4 
c) KCN 
d) NaCl 
e) Na2CO3 

 
03 - (UERN)    
Toda reação de neutralização de um ácido com uma base forma sal e água. Considerando a 
reação de ácido sulfúrico e hidróxido de zinco, pode-se obter sulfato de zinco e água. É 
correto afirmar que a solução aquosa desse sal é de caráter 

 
a) ácido. 
b) básico. 
c) neutro. 
d) anfótero. 

 
04 - (ENEM)    

A elevada acidez dos solos é um dos fatores responsáveis por reduzir sua capacidade de 
troca de cátions, intensificando a perda de sais minerais por arraste. Como consequência, 
os solos ficam deficientes em nutrientes e com baixo potencial produtivo. Uma estratégia 
usada no controle dessa acidez é aplicar óxidos capazes de formar bases pouco solúveis em 
meio aquoso. Inicialmente, para uma determinada aplicação, são apresentados os seguintes 
óxidos: NO, CO2, SO2, CaO e Na2O. 

 
Para essa aplicação, o óxido adequado para minimizar o efeito de arraste é o 

 
a) NO. 
b) CO2. 
c) SO2. 
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d) CaO. 
e) Na2O. 

 
05 - (ENEM)    

O cianeto de sódio, NaCN, é um poderoso agente complexante, usado em laboratórios 
químicos e em indústrias de extração de ouro. Quando uma indústria lança NaCN sólido 
nas águas de um rio, ocorre o seguinte equilíbrio químico: 

 

CN

 (aq) + H2O (l) HCN (aq) + OH


 (aq) 

 
Esse equilíbrio químico é decorrente de uma reação de 

 
a) síntese. 
b) hidrólise. 
c) oxirredução. 
d) precipitação. 
e) decomposição. 

 
06 - (UPE PE)    
Em um aquário onde a água apresentava pH igual a 6,0, foram colocados peixes 
ornamentais procedentes de um rio cuja água tinha pH um pouco acima de 7,0. Em razão 
disso, foi necessário realizar uma correção do pH dessa água. Entre as substâncias a seguir, 
qual é a mais indicada para tornar o pH da água desse aquário mais próximo do existente 
em seu ambiente natural? 

 
a) KBr  
b) NaCl  
c) NH4Cl  
d) Na2CO3  
e) Al2(SO4)3 

 
07 - (UERJ)  
Um laboratório realiza a análise de células utilizando uma solução fisiológica salina com pH 
neutro. O laboratório dispõe de apenas quatro substâncias que poderiam ser usadas no 
preparo dessa solução: HCl, NaCl, NaOH e NaHCO3. 

 
Dentre elas, a que deve ser escolhida para uso na análise está indicada em: 

 
a) HCl 
b) NaCl 
c) NaOH 
d) NaHCO3 

 
08 - (FATEC SP)  
Considere as seguintes misturas: 

 
I. leite de magnésia (suspensão aquosa de hidróxido de magnésio); 
II. limonada ( suco de limão, água e açúcar); 
III. salmoura ( cloreto de sódio dissolvido em água). 
 

Assinale a alternativa que classifica, corretamente, essas três misturas. 
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IIIIII)e

IIIIII)d

IIIIII)c

IIIIII)b

IIIIII)a

neutra Misturabásica Misturaácida Mistura

 

 
09 - (ENEM)    

Com o aumento da demanda por alimentos e a abertura de novas fronteiras agrícolas no 
Brasil, faz-se cada vez mais necessária a correção da acidez e a fertilização do solo para 
determinados cultivos. No intuito de diminuir a acidez do solo de sua plantação (aumentar 
o pH), um fazendeiro foi a uma loja especializada para comprar conhecidos insumos 
agrícolas, indicados para essa correção. Ao chegar à loja, ele foi informado que esses 
produtos estavam em falta. Como só havia disponíveis alguns tipos de sais, o fazendeiro 
consultou um engenheiro agrônomo procurando saber qual comprar. 

 
O engenheiro, após verificar as propriedades desses sais, indicou ao fazendeiro o 

 
a) HC  
b) CaCO3 
c) CNH4  

d) Na2SO4 
e) Ba(NO3)2 

 
10 - (UNIFOR CE)    
A água é considerada um solvente universal por solubilizar uma grande variedade de sais. A 
água pura apresenta um pH neutro 7,0. No entanto a dissolução de sais pode alterar este 
pH. Ao dissolvermos acetato de sódio em água, é correto afirmar que : 

 
a) o pH da solução não sofrerá alteração uma vez que o sal adicionado não sofrerá hidrólise, 

sendo proveniente de um ácido fraco e base fraca. 
b) o pH da solução será menor que sete, uma vez que o sal adicionado sofre hidrólise, sendo 

proveniente de ácido fraco e uma base forte. 
c) o pH da solução será maior que sete, uma vez que o sal adicionado sofre hidrólise, sendo 

proveniente de um ácido forte. 
d) o pH será maior que sete, uma vez que o sal adicionado sofre hidrólise, sendo proveniente 

de um ácido fraco e uma base forte. 
e) o pH permanece inalterado, uma vez que o sal adicionado sofre hidrólise, sendo 

proveniente de um ácido forte e uma base forte. 
 
11 - (ITA SP)  
A 25 °C, três frascos (I, II e III) contêm, respectivamente, soluções aquosas 0,10 mol L–1 
em acetato de sódio, em cloreto de sódio e em nitrito de sódio. 
Assinale a opção que apresenta a ordem crescente CORRETA de valores de pHx (x = I, II 
e III) dessas soluções, sabendo que as constantes de dissociação (K), a 25 ºC, dos ácidos 

clorídrico (HC), nitroso (HNO2) e acético (CH3COOH), apresentam a seguinte relação: 
 

KHC > 
2HNOK  >  COOHCH3

K  
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a) pHI < pHII < pHIII  
b) pHI < pHIII < pHII  
c) pHII < pHI < pHIII  
d) pHII < pHIII < pHI 
e) pHIII < pHII < pHI 

 
12 - (UFSM RS)  
Cerca de 70% da superfície do planeta Terra estão cobertos de água, sendo menos de 1% 
água doce. A adição de NaCl em água produz 

 
a) uma solução de pH<7. 
b) um ácido fraco e uma base forte. 
c) os íons H+, Cl–, Na+ e OH–. 
d) um ácido forte e uma base fraca. 
e) uma reação de hidrólise salina. 

 
13 - (Mackenzie SP)   
O pH dos solos varia de 3,0 a 9,0 e para a grande maioria das plantas a faixa de pH de 6,0 a 
6,5 é a ideal, porque ocorre um ponto de equilíbrio no qual a maioria dos nutrientes 
permanecem disponíveis às raízes. A planta Camellia japonica, cuja flor é conhecida como 
camélia, prefere solos ácidos para o seu desenvolvimento. Uma dona de casa plantou, em 
seu jardim, uma cameleira e a mesma não se desenvolveu satisfatoriamente, pois o solo de 
seu jardim estava muito alcalino. Sendo assim, foi-lhe recomendado que usasse uma 
substância química que diminuísse o pH do solo para obter o desenvolvimento pleno dessa 
planta. 
 
De acordo com as informações acima, essa substância química poderá ser 
 

a) CaCO3. 
b) KNO3. 
c) (NH4)2SO4. 
d) NaNO3. 
e) MgCO3. 

 
14 - (UNIFOR CE)    
Para obter o extrato de soda em análises químicas de materiais insolúveis utiliza-se uma 
solução saturada de carbonato de sódio, Na2CO3. Sobre essa solução, pode-se destacar as 
seguintes propriedades: 

 
I. apresenta caráter ácido. 
II. é boa condutora de corrente elétrica. 
III. pode ser usada na neutralização de soda cáustica. 
 

Está correto o que se afirma SOMENTE em 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) I e II. 
e) I e III. 

 
15 - (UEMS )    
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Um antiácido estomacal, tipo bicarbonato de sódio (NaHCO3), neutraliza o excesso de 
ácido clorídrico do suco gástrico, havendo liberação de gás carbônico, o qual é o 
responsável pelas indesejáveis flatulências. 
Com relação a essa reação que ocorre no estômago, assinale a alternativa VERDADEIRA: 

a) NaHCO3 comporta-se como sal ácido. 
b) NaHCO3 comporta-se como sal básico. 
c) HCl comporta-se como base. 
d) CO2 comporta-se como base. 
e) CO comporta-se como base. 

 
16 - (Mackenzie SP)    
Em um laboratório químico, foram preparadas soluções de mesma concentração molar, das 
seguintes substâncias: 

I. KClO 
II. CaCl2  
III. Mg(NO3)2  
IV. NaCN 

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta de acidez e de basicidade dessas 
soluções, a 25ºC. 

a) I) básica, II) neutra, III) ácida e IV) ácida. 
b) I) ácida, II) básica, III) básica e IV) ácida. 
c) I) ácida, II) neutra, III) ácida e IV) básica. 
d) I) básica, II) ácida, III) básica e IV) ácida. 
e) I) básica, II) neutra, III) neutro e IV) básica. 

 
17 - (Mackenzie SP)    
O hipoclorito de sódio, por ser um agente anti-séptico poderoso, é usado, para limpeza, em 
solução aquosa, com o nome de água sanitária e, também, no tratamento da água das 
piscinas. Nessa água, as larvas do Aedis aegypti, mosquito transmissor da dengue, não se 
desenvolvem. O hipoclorito de sódio hidrolisa na água, formando hidróxido de sódio, que 
dissocia, e ácido hipocloroso, que tem ação oxidante, segundo as seguintes equações: 

)aq()aq()aq(2 HClOOHNaOHNaClO    

  OHCle2HClO  
Dado: número atômico Na = 11, Cl = 17, H = 1, O = 8 

 
Com os dados fornecidos, pode-se concluir que 

a) o sal citado tem cátion bivalente. 
b) a hidrólise do sal tende a diminuir o pH da água da piscina, visto que se formam um ácido 

forte e uma base muito fraca. 
c) o cloro, no HClO, oxida-se. 
d) a primeira reação mencionada aumenta o pH da água das piscinas. 
e) na dissociação do hidróxido de sódio, formam-se íons (H3O)1+. 

 
18 - (UFTM MG)    
O governo, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, desenvolve diversas ações de 
prevenção e assistência para moradores de áreas de risco atingidas por enchentes, 
distribuindo encartes educativos sobre os riscos à saúde do acúmulo de lixo, de água parada 
em recipientes como pneus, latas, entre outros, a importância da limpeza da caixa d’água e 
de alimentos, como também a distribuição de hipoclorito de sódio (NaClO). Essa medida 
deve-se a focos de dengue e à existência de vetores de outras doenças como leptospirose, 
hepatite, diarréias e cólera. 
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a) Qual é o caráter ácido-base de uma solução aquosa de hipoclorito de sódio? Justifique. 
b) Escreva a equação que representa o equilíbrio de hidrólise do íon hipoclorito. No 

equilíbrio, o que se verifica com a concentração de HClO(aq), quando é adicionada solução 
que contém íons H+? 
 
19 - (UNIFESP SP)    
O nitrito de sódio, NaNO2, é um dos aditivos mais utilizados na conservação de alimentos. 
É um excelente agente antimicrobiano e está presente em quase todos os alimentos 
industrializados à base de carne, tais como presuntos, mortadelas, salames, entre outros. 
Alguns estudos indicam que a ingestão deste aditivo pode proporcionar a formação no 
estômago de ácido nitroso e este desencadear a formação de metabólitos carcinogênicos. 

Dada a constante de hidrólise: 
a

w
h

K

K
K   

e considerando as constantes de equilíbrio Ka (HNO2) = 5×10–4 e Kw = 1×10–14, a 25 ºC, o 
pH de uma solução aquosa de nitrito de sódio 5×10–2 mol/L nesta mesma temperatura tem 
valor aproximadamente igual a 

 
a) 10. 
b) 8. 
c) 6. 
d) 4. 
e) 2. 

 
20 - (UFMT)    
Existem sais que são muito solúveis em água e existem outros cuja solubilidade é muito 
pequena. Sobre essas substâncias, analise as afirmativas. 
 

I. Colocando-se, em água, uma quantidade de sal superior à sua solubilidade, obtém-se uma 
solução saturada em equilíbrio com a porção do sal não dissolvida, formando um sistema 
homogêneo. 

II. Detecta-se experimentalmente que as concentrações dos íons H3O
+ e OH– para as soluções 

salinas podem ou não ser alteradas em relação às da água pura e que soluções de cloreto de 
amônio (NH4Cl) são alteradas, com a concentração de H3O

+ aumentando e de OH– 
diminuindo, assim, tem-se que soluções de cloreto de amônio são ácidas. 

III. Sais que formam soluções básicas têm um ânion capaz de reagir com a água, alterando, 
para maior, a concentração do íon OH–. 

IV. A reação de hidrólise de qualquer sal ocorre sempre com a formação de um ácido ou uma 
base fraca. 

 
Estão corretas as afirmativas 

a) I, II, III e IV. 
b) II e III, apenas. 
c) I e IV, apenas. 
d) I, II e III, apenas. 
e) III e IV, apenas. 

 
21 - (UNESP SP)  
Os oceanos funcionam como uma esponja que absorve o CO2 emitido em excesso na 
atmosfera. A absorção do CO2 reduz o pH da água dos oceanos, tornando-a mais ácida. A 
principal alteração no ecossistema provocada por essa acidificação envolve a remoção do 
carbonato de cálcio das conchas e de certos animais marinhos. Explique a diminuição do 
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pH da água pela absorção do CO2, a consequente remoção do carbonato de cálcio das 
conchas e escreva as equações químicas para as reações envolvidas em cada um desses dois 
processos. 
 
22 - (UFU MG)    
Em Uberlândia, o Centro de Controle de Zoonoses continua com as ações de rotina para 
eliminar os focos dos mosquitos da dengue. A última pesquisa realizada em março deste 
ano apontou o índice de infestação em Uberlândia de 3,1%. Segundo o coordenador do 
Programa Municipal de Combate à Dengue, José Humberto Arruda, até o momento, 60 
casos de dengue foram confirmados, número considerado baixo. 
Os bairros onde foram encontrados mais focos são: São José (33,3%), Chácaras Tubalina 
(13,7%), Lagoinha (13,4%), Taiamã (8,9%) e Morada da Colina (8,6%) Nesses bairros, os 
agentes da Zoonose intensificaram as ações de retirada de objetos que acumulam água 
parada e o tratamento com larvicida à base de hipoclorito de sódio – substância que, em 
grandes quantidades na água de consumo humano, causam danos à saúde 

ADAPTADO DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE  
COMUNICAÇÃO DE UBERLÂNDIA, 19/05/2009. 

 
Na luta contra o mosquito da dengue, a orientação das Secretarias de Saúde dos municípios 
é que se coloque uma colher de sopa de água sanitária (15 mL) por litro de água. Um litro 
de água sanitária contém cerca de 0,34 moL de hipoclorito de sódio, NaCℓO. 

 
Sobre a solução de hipoclorito de sódio e a prevenção contra a dengue, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
a) A concentração de uma solução, após adição de uma colher de sopa de água sanitária a um 

litro de água, é aproximadamente 5,1  10–2 moL/L. 
b) A acidez da solução de hipoclorito de sódio é responsável pela morte das larvas do 

mosquito da dengue. 
c) A larvicida, à base de hipoclorito de sódio, tem caráter básico devido à formação de íons 

hidroxila em solução aquosa. 
d) Grandes quantidades de hipoclorito de sódio devem ser adicionados no Rio Uberabinha - 

manancial de abastecimento público de Uberlândia –, para evitar a proliferação do 
mosquito da dengue. 
 
23 - (FGV SP)    
Em hospitais, roupas, banheiros, pisos, etc., podem ser desinfetados com soluções aquosas 
de hipoclorito de sódio. Considerando que a constante de hidrólise do íon ClO–, a 25 ºC, é 
2 10–7, uma solução aquosa de NaClO com pH = 10 nessa mesma temperatura tem 
concentração de íon hipoclorito igual a 

 
a) 0,01 mol/L. 
b) 0,02 mol/L. 
c) 0,05 mol/L. 
d) 0,10 mol/L. 
e) 0,20 mol/L. 

 
24 - (UNESP SP)    
Em uma bancada de laboratório encontram-se três tubos de ensaios numerados de I a III, 
contendo volumes iguais de água. Alguns cristais de acetato de sódio (A), cloreto de sódio 
(B) e cloreto de amônio (C) são adicionados nos tubos I, II e III, respectivamente. 
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Ao medir o pH das soluções aquosas resultantes nos tubos de ensaio I, II e III, deve-se 
verificar que: 

 
a) I < 7; II = 7; III > 7. 
b) I < 7; II < 7; III = 7. 
c) I > 7; II = 7; III < 7. 
d) I = 7; II = 7; III > 7. 
e) I > 7; II < 7; III = 7. 

 
25 - (UFG GO)    
Antiácidos são medicamentos que contêm em sua fórmula, como princípio ativo, 
bicarbonato de sódio e ácido cítrico. A função do ácido cítrico é produzir uma reação que 
consome bicarbonato liberando gás carbônico, o que causa efervescência quando 
dissolvido em água. Após essa reação, a concentração de bicarbonato diminui; entretanto, o 
medicamento mantém seu efeito antiácido inalterado. 

 
Tendo em vista as informações apresentadas, 

a) indique o hidrogênio que tem o menor pKa; 
b) escreva a equação química que representa a reação que produz efervescência; 
c) explique a razão pela qual o efeito antiácido permanece inalterado. 

 
26 - (UNICAMP SP)  
Milagre, Milagre... É a imagem de uma santa na vidraça! Muitos comentários desse tipo 
foram veiculados na imprensa em 2002. Diante de tantas hipóteses e superstições para 
explicar a observação, a Revista nº79 traz uma reportagem onde se conclui: Aos poucos, 
portanto, a ciência desvenda os enigmas da natureza e, nesse caso, ensina que a ―Nossa 
Senhora das Vidraças‖ não é um fenômeno do além. É apenas fruto do acaso... 

 
a) Do ponto de vista da Química, o texto afirma, em palavras, que um dos estágios da 

corrosão do vidro, em presença de água, pode ser representado simplificadamente pelo 
esquema abaixo: 

 

     

H2O
O Si

O

OH

O Si

OH

O

O Si

O- Na+

O

O Si

O- Na+

O  

       
 

O que ocorre com o valor de pH da água (aumenta, diminui ou permanece constante) após 
um contato prolongado com o vidro? Justifique sua resposta. 
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b) Também se afirma no texto que se o vidro estiver exposto a um ambiente úmido e rico em 
CO2, um resíduo sólido pode se depositar em sua superfície. Dê o nome do resíduo e a 
equação química da reação de formação do depósito. 
 
27 - (PUC RJ)   
Considere as seguintes informações: 

 
I.  De acordo com o Princípio de Le Chatelier, se um sistema em equilíbrio é submetido a 

uma perturbação, o sistema muda para aliviar os efeitos da perturbação. 

II.  O íon amônio ( 
4NH ), em meio aquoso, é um ácido fraco que reage parcialmente com água 

formando NH3 e H3O
+.  


4NH (aq)  +  H2O(l)  

  NH3(aq)  +  H3O
+(aq) 

III.  Cloreto de amônio é um sal muito solúvel que, dissolvido em água, dissocia-se 
completamente em seus íons. 

NH4Cl (aq)    

4NH (aq)  +  Cl– (aq) 

 
A uma solução aquosa, contendo íons amônio, adicionam-se cristais de cloreto de amônio 
que se dissolvem no meio.  

 
Após adição do sal ao meio original (solução aquosa contendo íons amônio), é 
INCORRETO afirmar que: 

 
a)  a concentração de H3O

+ aumenta. 
b)  a concentração de NH3 aumenta. 
c)  o equilíbrio da reação do íon amônio com a água não é afetado pela adição de NH4Cl. 
d)  o pH diminui. 
e)  o pOH aumenta. 

 
28 - (UEL PR)  
A pilha alcalina é uma modificação da pilha comum. Utilizam-se os mesmos eletrodos, 
porém a pasta eletrolítica que contém cloreto de amônio (NH4Cl) é substituída por uma 
solução aquosa de hidróxido de potássio concentrado (30% em massa). A grande maioria 
dos fabricantes de pilhas adiciona pequenas quantidades de sais de mercúrio solúveis ao 
eletrólito da pilha. 

 
Dado: solubilidade de KOH = 119 g/100 g de água a 20 ºC 

 
Com base no enunciado, assinale a alternativa que contém as palavras que completam 
corretamente os espaços sublinhados. A solução eletrolítica da pilha alcalina está 
_________ a 20o C, portanto é _________ . Uma solução aquosa de cloreto de amônio 
possui _________ .  

 
O sal de mercúrio que é representado pela fórmula HgCℓ2 apresenta . 
 

a) insaturada; bifásica; pH > 7; três átomos 
b) insaturada; monofásica; pH < 7; dois elementos químicos 
c) saturada; monofásica; pH < 7; dois átomos 
d) saturada; bifásica; pH > 7; dois elementos químicos 
e) insaturada; monofásica; pH < 7; três elementos químicos. 
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29 - (UFMS)  
Com respeito à hidrólise de sais, analise as proposições abaixo e assinale a(s) correta(s). 

 
01. Os compostos cianeto de sódio (NaCN), sulfato de sódio (Na2SO4) e cloreto de amônio 

(NH4Cl), quando dissolvidos em água, tornam o meio, respectivamente: básico, neutro e 
ácido. 

02. Os compostos hidrogenocarbonato de sódio (NaHCO3) e fluoreto de boro (BF3) são, 
respectivamente, sal de solução básica e base de Bronsted-Lowry, pois o boro tem par 
eletrônico disponível. 

04. Entre os sais Na2S e (NH4)2SO4, o primeiro é um sal formado por base forte e ácido fraco 
que hidrolisa ao se dissolver em água, produzindo uma solução básica. 

08. Solução aquosa ácida é obtida quando se dissolve em água o sal K2CO3. 
16. Solos contendo altos teores de íons ferro e alumínio são, em geral, básicos, por sofrerem 

hidrólise. 
 
30 - (UNESP SP)  
Uma das etapas finais do tratamento da água envolve o borbulhamento de cloro no 
efluente para desinfecção. A substância cloro é encontrada como um gás amarelo-
esverdeado a 25 ºC e 1 atm. Pequenas quantidades deste gás podem ser geradas em 
laboratório de acordo com o experimento ilustrado: 

 

 
 

Á medida que o gás cloro é formado pela perturbação do seguinte equilíbrio na fase aquosa 
Cl–  +  ClO–  +  H2O  Cl2 + 2OH–, a fase que contém o hidrocarboneto vai adquirindo a 
coloração esverdeada típica deste halogênio. Considerando que a cada um dos cinco frascos 
contendo quantidades idênticas da mesma solução de hipoclorito de sódio e de 
hidrocarboneto líquido, foi adicionada uma das seguintes soluções: cloreto de sódio, 
hidróxido de sódio, ácido acético, ácido clorídrico e nitrato de amônio, todas com as 
mesmas concentrações molares, haverá a maior produção de gás cloro no tubo ao qual foi 
adicionado a solução de 
 

a) Cloreto de sódio. 
b) Hidróxido de sódio. 
c) Ácido acético. 
d) Ácido clorídrico. 
e) Nitrato de amônio. 

 
31 - (FUVEST SP)    
Um botânico observou que uma mesma espécie de planta podia gerar flores azuis ou 
rosadas. Decidiu então estudar se a natureza do solo poderia influenciar a cor das flores. 
Para isso, fez alguns experimentos e anotou as seguintes observações: 
 

I. Transplantada para um solo cujo pH era 5,6 , uma planta com flores rosadas passou a gerar 
flores azuis. 
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II. Ao adicionar um pouco de nitrato de sódio ao solo, em que estava a planta com flores 
azuis, a cor das flores permaneceu a mesma. 

III. Ao adicionar calcário moído (CaCO3) ao solo, em que estava a planta com flores azuis, ela 
passou a gerar flores rosadas. 
 
Considerando essas observações, o botânico pôde concluir que 
 

a) em um solo mais ácido do que aquele de pH 5,6 , as flores da planta seriam azuis. 
b) a adição de solução diluída de NaCl ao solo, de pH 5,6 , faria a planta gerar flores rosadas. 
c) a adição de solução diluída de NaHCO3 ao solo, em que está a planta com flores rosadas, 

faria com que ela gerasse flores azuis. 
d) em um solo de pH 5,0 , a planta com flores azuis geraria flores rosadas. 
e) a adição de solução diluída de Al (NO3)3 ao solo, em que está uma planta com flores azuis, 

faria com que ela gerasse flores rosadas. 
 
32 - (UNICAMP SP)  
Uma solução de luminol e água oxigenada, em meio básico, sofre uma transformação 
química que pode ser utilizada para algumas finalidades. Se essa transformação ocorre 
lentamente, nada se observa visualmente; no entanto, na presença de pequenas quantidades 
de íons de crômio, ou de zinco, ou de ferro, ou mesmo substâncias como hipoclorito de 
sódio e iodeto de potássio, ocorre uma emissão de luz azul, que pode ser observada em 
ambientes com pouca iluminação.  

 
a) De acordo com as informações dadas, pode-se afirmar que essa solução é útil na 

identificação de uma das possíveis fontes de contaminação e infecção hospitalar. Que fonte 
seria essa? Explique por que essa fonte poderia ser identificada com esse teste.  

b) Na preparação da solução de luminol, geralmente se usa NaOH para tornar o meio básico. 
Não havendo disponibilidade de NaOH, pode-se usar apenas uma das seguintes 
substâncias: CH3OH, Na2CO3, Al2(SO4)3 ou FeCl3. Escolha a substância correta e justifique, 
do ponto de vista químico, apenas a sua escolha. 
 
33 - (Mackenzie SP)    
Um aluno preparou três soluções aquosas, a 25 ºC, de acordo com a figura abaixo. 

 

 
 

Conhecedor dos conceitos de hidrólise salina, o aluno fez as seguintes afirmações: 
 
I. a solução de nitrato de potássio apresenta caráter neutro. 
II. o cianeto de sódio sofre ionização em água, produzindo uma solução básica. 
III. ao verificar o pH da solução de brometo de amônio, a 25 ºC, conclui-se que Kb > Ka. 
IV. NH4

+(aq) + H2O(l)  NH4OH(aq) + H+(aq) representa a hidrólise do cátion amônio. 
 

Estão corretas somente as afirmações 
 
a) I e II. 
b) I, II e III. 
c) I e IV. 
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d) II e III. 
e) I, II e IV. 

 
34 - (PUC GO)    

Aos 60 anos, Rossmarc foi confinado na cadeia Raimundo Pessoa em Manaus, 
dividindo uma cela com 80 detentos. Dormia no chão junto de uma fossa sanitária. Para 
manter-se vivo usava toda a sua inteligência para fazer acordos com os detentos. Lá havia 
de tudo: drogados, jagunços, pseudomissionários, contrabandistas etc. Fora vítima do 
advogado. Com toda a lábia, nunca fora a Brasília defender Rossmarc. Por não ter 
apresentado a defesa, foi condenado a 13 anos de prisão. O advogado sumira, Rossmarc 
perdera o prazo para recorrer. Como era estrangeiro, os juízes temiam que fugisse do 
Brasil. O juiz ordenou sua prisão imediata. A cela, com oitenta detentos, fervilhava, era 
mais do que o inferno. Depressivo, mantinha- se tartamudo num canto, remoendo sua 
história, recordando-se dos bons tempos em que navegava pelos rios da Amazônia com 
seus amigos primatas. 

Visitas? Só a de Pássaro Azul. Mudara-se também para Manaus e, sem nada dizer a 
Rossmarc, para obter dinheiro, prostituía-se num cabaré. Estava mais magra e algumas 
rugas se mostravam em seu rosto antes reluzente, agora de cor negra desgastada. Com o 
intuito de obter dinheiro, tanto para Rossmarc pagar as contas de dois viciados em crack 
no presídio, como para as custas de um advogado inexperiente, pouco se alimentava e ao 
redor dos olhos manchas entumecidas apareciam, deixando-a como alguém que consumia 
droga em exagero. As noitadas no cabaré enfumaçado e fedorento deixavam- na 
enfraquecida. Mas não deixara de amar o biólogo holandês. Quando fugira do quilombola, 
naquela noite, jurara amor eterno e não estava disposta a quebrar o juramento. 

Enquanto Pássaro Azul se prostituía para obter os escassos recursos, Rossmarc, 
espremido entre os oitenta detentos, procurava desesperadamente uma luz no fim do túnel. 
Lembrava-se dos amigos influentes, de jornalistas, de políticos, e cada vez que Pássaro Azul 
o visitava, ele implorava que procurasse essas pessoas. Pássaro Azul corria atrás, mas 
sequer era recebida. Quem daria ouvidos a uma negra que se dizia íntima de Rossmarc, o 
biólogo que cometera crimes de biopirataria? Na visita seguinte, Rossmarc indagava: 

— E dai, procurou aquela pessoa? 
Para não magoar o amado, ela respondia que todos estavam muito interessados em sua 

causa. Dizia, entretanto, sem entusiasmo, com os olhos acuados e baixos, para não ver o 
rosto magro e chupado de Rossmarc. Entregava-lhe o pouco dinheiro que economizava, 
fruto da prostituição, e saia de lá com os olhos rasos d’água, tolhendo os soluços. 

Numa noite no cabaré, Pássaro Azul conheceu um homem gordo e vesgo, que usava 
correntões de ouro. Dizia-se dono de um garimpo no meio da selva. Bebia e fumava muito, 
ria alto, com gargalhadas por vezes irritantes. Entre todas as raparigas, escolheu Pássaro 
Azul, que lhe fez todas as vontades, pervertendo-se de forma baixa e vil. Foram três 
noitadas intermináveis, mas Pássaro Azul aprendera a administrar a bebida. Não era tola, 
como as demais, que se embebedavam a ponto de caírem e serem arrastadas. Era carinhosa 
com o fazendeiro e saciava-lhe todos os caprichos. Não o abandonava, sentava em seu colo 
gordo e fazia-lhe agrados fingidos. Dava-lhe mais bebida e um composto de viagra, e o 
rosto gordo se avermelhava como de um leão enraivecido. Então, ela o puxava para o 
quarto sórdido. Na cama, enfrentava como guerreira o monte de carne e ossos, trepando 
sobre suas grandes papadas balofas e cavalgando, como uma guerreira. O homem 
resfolegava, gritava, gemia, uivava, mas Pássaro Azul não parava aquela louca cavalgada. 

[...] 
(GONÇALVES, David. Sangue verde.  

Joinville: Sucesso Pocket, 2014. p. 217-218.) 
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     O texto faz menção a crack. Sobre essa droga, leia o texto a seguir: 
 
     ―O crack é obtido por meio de uma mistura de pasta de coca ou cloridrato de cocaína 
com bicarbonato de sódio (NaHCO3). A pasta de coca é um produto grosseiro, com muitas 
impurezas, obtido das primeiras fases de extração da cocaína das folhas da planta 
Erythroxylon coca, quando tratadas com bases fortes, com ácido sulfúrico e solventes 
orgânicos. 
     O crack é comercializado na forma de pequenas pedras porosas. Ele não é solúvel em 
água, mas os usuários o fumam aquecendo essas pedras em ―cachimbos‖ improvisados, já 
que essa substância passa do estado sólido para o vapor a uma temperatura relativamente 
baixa, a 95ºC. Os vapores de cocaína liberados são absorvidos pelos pulmões quase 
imediatamente, pois o pulmão é um órgão intensamente vascularizado e com grande 
superfície. Assim, a cocaína é enviada para a circulação sanguínea e atinge o cérebro em 15 
segundos.‖ 

(Disponível em: www.brasilescola.com/quimica/ 
quimica--crack.htm. Acesso em 26 jun. 2015. Adaptado.) 

 
Assinale a única alternativa correta com relação às substâncias citadas no trecho sobre o 
crack: 

 
a) O bicarbonato de sódio é exemplo de substância de cárater alcalino. 
b) Ácido sulfúrico é um ácido orgânico cujo pH é extremamente baixo. 
c) No ácido sulfúrico, o enxofre apresenta o mesmo valor de número de oxidação que no 

dióxido de enxofre. 
d) Solventes orgânicos geralmente apresentam maior polaridade que a água; portanto, a 

cocaína é uma molécula lipofílica. 
 
35 - (ENEM)    

A água consumida na maioria das cidades brasileiras é obtida pelo tratamento da água de 
mananciais. A parte inicial do tratamento consiste no peneiramento e sedimentação de 
partículas maiores. Na etapa seguinte, dissolvem-se na água carbonato de sódio e, em 
seguida, sulfato de alumínio. O resultado é a precipitação de hidróxido de alumínio, que é 
pouco solúvel em água, o qual leva consigo as partículas poluentes menores. 
Posteriormente, a água passa por um processo de desinfecção e, finalmente, é 
disponibilizada para o consumo. 

 
No processo descrito, a precipitação de hidróxido de alumínio é viabilizada porque 

 
a) a dissolução do alumínio resfria a solução. 
b) o excesso de sódio impossibilita sua solubilização. 
c) a oxidação provocada pelo sulfato produz hidroxilas. 
d) as partículas contaminantes menores atraem essa substância. 
e) o equilíbrio químico do carbonato em água torna o meio alcalino. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 36 
  
   
A atividade humana tem sido responsável pelo lançamento inadequado de diversos 
poluentes na natureza. 
Dentre eles, destacam-se: 
amônia: proveniente de processos industriais; 
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dióxido de enxofre: originado da queima de combustíveis fósseis; 
cádmio: presente em pilhas e baterias descartadas. 
 
36 - (UEM PR)    
A amônia gasosa reage com o cloreto de hidrogênio gasoso segundo a equação química a 
seguir: 

(s)4(g)3(g)  CNH HC  NH    

Considere que o cloreto de amônio formado foi dissolvido em água. A essa solução foi 
adicionado um indicador, cuja cor varia em função do pH, conforme a tabela abaixo. 

7 quemaior azul

7 a igualverde

7 quemenor amarelo

C)º 25 (a pHcor

 

Explique, de acordo com os conceitos de Lewis, o fato de a amônia comportar-se como 
uma base na reação descrita. Em seguida, indique a cor da solução após a adição do 
indicador e escreva a equação química que representa a hidrólise do cloreto de amônio. 
 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 37 
  
 

 todos os nitratos inorgânicos são solúveis em água; 

 os sais inorgânicos de amônio são solúveis em água; 

 os carbonatos de metais alcalino-terrosos são praticamente insolúveis em água; 

 íons potássio conferem cor violeta à chama do bico de Bunsen; 

 íons amônio não conferem coloração à chama do bico de Bunsen; 

 carbonatos reagem com ácidos gerando CO2 e H2O; 

 ácido nítrico é ácido forte; 

 ácido carbônico é ácido fraco; 

 hidróxidos de potássio e de cálcio são bases fortes; 

 amônia é base fraca. 
 
37 - (UFTM MG)    
Ao ouvir dizer que, caso acrescentasse cascas de ovos à terra, as plantas ficariam mais 
viçosas, uma pessoa resolveu preparar uma mistura de água com cascas de ovos, 
previamente lavadas e trituradas, e utilizá-la para regar suas plantas. 

 
Essa mistura 

I. é uma suspensão aquosa e, portanto, deve ser agitada antes do uso; 
II. permite elevar o pH de um solo ácido; 
III. apresenta composto iônico e composto covalente; 
IV. produzirá efervescência se a ela for acrescentado vinagre. 
 

É correto o que se afirma em 
a)  I e II, somente. 
b)  II e IV, somente. 
c)  I, II e III, somente. 
d)  II, III e IV, somente. 
e)  I, II, III e IV. 

 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 38 
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Poluição 
 A poluição atmosférica tem se mostrado nociva para os seres humanos e animais. 
Por um lado, pode reduzir o peso dos bebês quando as gestantes são expostas a níveis 
elevados de monóxido de carbono e partículas inaláveis no primeiro trimestre de gestação. 
Por outro lado, os anfíbios também têm sofrido os efeitos desses poluentes: a chuva ácida é 
uma ameaça para embriões e larvas. Outra ameaça são os clorofluorcarbonos, que 
permitem o aumento das radiações UV-B, retardando as taxas de crescimento e causando 
problemas em seu sistema imunológico. 
 Além disso, nas áreas agrícolas que usam extensivamente fertilizantes e inseticidas, 
tem-se observado um aumento de deformidades em rãs, sapos e salamandras. 

 
(Adaptado de Evangelina A. Vormittag. Diversidade de Impactos na 

Saúde Pública. Scientific American Brasil, ano 6, n. 74, julho/2008. 
p. 78 e de Carlos Roberto Fonseca et alli. Metamorfose Ambulante. 

Scientific American Brasil, ano 6, n. 72, maio/2008. p. 88) 
 
38 - (PUC Camp SP)  
Um dos elementos encontrados nos fertilizantes é o potássio, K. Sabendo que esse 
elemento está na primeira família da tabela periódica, espera-se que suas soluções aquosas 
apresentem 

 
I. pH < 7, devido à hidrólise desse cátion. 
II. íons K+. 
III. boa condutividade. 
 

Está correto o que se afirma SOMENTE em 
 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) I e II. 
e) II e III. 

 
TEXTO: 4 - Comum à questão: 39 
  
   

O fenol é um composto químico altamente tóxico encontrado em efluentes (resíduos 
aquosos de processos químicos) de variadas indústrias como a farmacêutica, de tintas e de 
papel e celulose. 

O fenol se ioniza em água de acordo com o equilíbrio 
 

OH O-

+  H2O +  H3O+

fenol íon fenolato
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A concentração máxima permitida para fenóis em águas não cloradas é de 0,1 mg/L. 
Contudo, em águas cloradas, a concentração máxima permitida para fenóis pela resolução 
nº 357 do CONAMA é de 0,003 mg/L. 
 
39 - (FGV SP)    
Os químicos do laboratório de análises de uma indústria de tintas prepararam cinco 
amostras, cada uma com 1 000 mL de efluente do processo, contendo fenol. A quatro 
delas, adicionaram – a cada uma separadamente – 0,1 mol das seguintes substâncias: KBr, 
NaCl, NaOH, HCl. A quinta amostra foi mantida apenas com o efluente. Após esse 
procedimento, fizeram análises da concentração de fenolato, C6H5O

–, por instrumento de 
medida, em cada uma das cinco amostras. 

 
Ao final dessa pesquisa, os químicos concluíram corretamente que a amostra que 

apresentou maior concentração de íon fenolato, dentre as cinco, foi aquela contendo 
 
a) KBr, porque ela tem o pH mais alto. 
b) NaCl, porque ela tem o pH mais baixo. 
c) NaOH, porque ela tem o pH mais alto. 
d) HCl, porque ela tem o pH mais baixo. 
e) efluente sem reagentes, porque o pH era neutro. 

 
TEXTO: 5 - Comum à questão: 40 
  
   

A vida em grandes metrópoles apresenta atributos que consideramos sinônimos de 
progresso, como facilidades de acesso aos bens de consumo, oportunidades de trabalho, 
lazer, serviços, educação, saúde etc. Por outro lado, em algumas delas, devido à 
grandiosidade dessas cidades e aos milhões de cidadãos que ali moram, existem muito mais 
problemas do que benefícios. Seus habitantes sabem como são complicados o trânsito, a 
segurança pública, a poluição, os problemas ambientais, a habitação etc. Sem dúvida, são 
desafios que exigem muito esforço não só dos governantes, mas também de todas as 
pessoas que vivem nesses lugares. Essas cidades convivem ao mesmo tempo com a ordem 
e o caos, com a pobreza e a riqueza, com a beleza e a feiura. A tendência das coisas de se 
desordenarem espontaneamente é uma característica fundamental da natureza. Para que 
ocorra a organização, é necessária alguma ação que restabeleça a ordem. É o que acontece 
nas grandes cidades: despoluir um rio, melhorar a condição de vida dos seus habitantes e 
diminuir a violência, por exemplo, são tarefas que exigem muito trabalho e não acontecem 
espontaneamente. Se não houver qualquer ação nesse sentido, a tendência é que prevaleça a 
desorganização. Em nosso cotidiano, percebemos que é mais fácil deixarmos as coisas 
desorganizadas do que em ordem. A ordem tem seu preço. Portanto, percebemos que há 
um embate constante na manutenção da vida e do universo contra a desordem. A luta 
contra a desorganização é travada a cada momento por nós. Por exemplo, desde o 
momento da nossa concepção, a partir da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, 
nosso organismo vai se desenvolvendo e ficando mais complexo. Partimos de uma única 
célula e chegamos à fase adulta com trilhões delas, especializadas para determinadas 
funções. Entretanto, com o passar dos anos, envelhecemos e nosso corpo não consegue 
mais funcionar adequadamente, ocorre uma falha fatal e morremos. O que se observa na 
natureza é que a manutenção da ordem é fruto da ação das forças fundamentais, que, ao 
interagirem com a matéria, permitem que esta se organize. Desde a formação do nosso 
planeta, há cerca de 5 bilhões de anos, a vida somente conseguiu se desenvolver às custas 
de transformar a energia recebida pelo Sol em uma forma útil, ou seja, capaz de manter a 
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organização. Para tal, pagamos um preço alto: grande parte dessa energia é perdida, 
principalmente na forma de calor. Dessa forma, para que existamos, pagamos o preço de 
aumentar a desorganização do nosso planeta. Quando o Sol não puder mais fornecer essa 
energia, dentro de mais 5 bilhões de anos, não existirá mais vida na Terra. Com certeza a 
espécie humana já terá sido extinta muito antes disso. 

(Adaptado de: OLIVEIRA, A. O Caos e a Ordem. Ciência Hoje. Disponível em:  
<http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/fisica-sem-misterio/o-caos-e-a-ordem>. 

Acesso em: 10 abr. 2015.) 
 
40 - (UEL PR)    
O processo de despoluição de um rio, embora trabalhoso, é importante para restabelecer a 
ordem de pureza. A medida de pH da água de um rio é um parâmetro importante para 
avaliar a acidez ou a alcalinidade da água. Cita-se, por exemplo, que descartes aquosos de 
efluentes em corpos d’água devem apresentar pH entre 5 e 9, segundo o Conselho 
Nacional do Meio Ambiente. 
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, procedimentos químicos capazes de 
corrigir o pH de um corpo d’água. 
(Dados: Fe3+ sofre hidrólise em água; Ka do HNO2 = 5,1 10–4; Kb da amônia (NH3) = 1,8
 10–5) 

 
a) Se um corpo d’água possui pH 2, a elevação desse valor pode ser feita pela adição de NaCl 

na água. 
b) Se um corpo d’água possui pH 4, a elevação desse valor pode ser feita pela adição de KCl 

na água. 
c) Se um corpo d’água possui pH 6, a elevação desse valor pode ser feita pela adição de FeCl3 

na água. 
d) Se um corpo d’água possui pH 7, a redução desse valor pode ser feita pela adição de NH4Cl 

na água. 
e) Se um corpo d’água possui pH 8, a redução desse valor pode ser feita pela adição de 

NaNO2 na água. 
 
GABARITO 

 
1) Gab: VFVV 

 
2) Gab: D 

 
3) Gab: A 

 
4) Gab: D 

 
5) Gab: B 

 
6) Gab: D 

 
7) Gab: B 

 
8) Gab: B 

 
9) Gab: B 
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10) Gab: D 
 

11) Gab: D 
 

12) Gab: C 
 
13) Gab: C 

 
14) Gab: B 

 
15) Gab: B 

 
16) Gab: E 

 
17) Gab: D 

 
18) Gab:  
a) Tem caráter básico, pois trata-se de um sal formado a partir de um ácido fraco e uma base 

forte. 

b)   )aq(2)aq( OH)aq(HClOOHClO  

A concentração de HClO aumenta. 
 

19) Gab: B 
 

20) Gab: B 
 

21) Gab:  
O CO2 absorvido pela água reage formando o acido carbônico, o que faz aumentar a 
concentração de H+ com a consequente diminuição do pH, conforme a equação a seguir: 

CO2(aq) + H2O(l)     H2CO3(aq)     H+(aq) + HCO 
3 (aq) 

ou 

CO2(aq) + H2O(l)     H+(aq) + HCO 
3  (aq) 

pH = – log [H+]. Se [H+] aumenta, o pH diminui A remoção do carbonato de cálcio das 
conchas ocorre pela reação do carbonato de cálcio com o CO2 formando bicarbonato de 
cálcio, que é solúvel na água, conforme a equação a seguir: 

CaCO3(s) + CO2(aq) + H2O(l)    Ca2+(aq) + 2HCO 
3  (aq) 

ou 

CaCO3(s) + H2CO3(aq)    Ca(HCO3)2(aq) 
 

22) Gab: C 
 

23) Gab: C 
 

24) Gab: C 
 

25) Gab:  
a)  
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HO
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OH
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b)  

(aq)Na  (g)CO  O(l)H

(aq)Na  (aq)COH(aq)H  (aq)NaHCO

22

323








 

c) O ácido cítrico é um ácido fraco que, ao reagir com bicarbonato de sódio, produz um sal, o 
citrato de sódio. Esse sal promove hidrólise da água, o que contribui para a neutralização 
do ácido estomacal. 
OU 
Porque os ânions citrato são bases conjugadas que se combinam com os íons H+ do 
estômago, formando ácido cítrico, que é um ácido fraco (pouco dissociado). 
 

26) Gab: 
a) O pH da água aumenta, já que na reação que ocorre na corrosão do vidro o íon sódio 

(Na+) vai para a água enquanto o íon hidroxônio (H+) vai para o vidro. Com isso a 
concentração de OH- na água fica maior que a de H+, o que faz aumentar o seu pH. 

 
b) carbonato de sódio (Na2CO3): 

 CO2(g) + 2 OH-(aq) + 2Na+(aq)  Na2CO3(s) + H2O(l) 
 
 ou hidrogenocarbonato de sódio (NaHCO3): 

 CO2(g) + OH-(aq)  NaHCO3(s) 
  
 Observação: Aceita-se como resposta a indicação de ambos os sólidos ou apenas um deles. 

Também se aceitam as denominações carbonato ácido de sódio e bicarbonato de sódio 
para um sólido NaHCO3. 
 

27) Gab: C 
 

28) Gab: B 
 

29) Gab: 05 
 

30) Gab: D 
 

31) Gab: A 
 

32) Gab: 
 
a) A fonte é o sangue. O íon ferro nele contido (presente na hemoglobina), ao ser posto em 

contato com a solução de luminol e água oxigenada em meio básico, promoverá uma 
reação na qual se nota a emissão de uma luz azul, observável em ambientes com essa 
contaminação e com pouca iluminação. 

b) De acordo com o texto, a solução de água oxigenada e luminol deve ser básica. Entre as 
substâncias fornecidas, apenas o Na2CO3 deixa o meio básico, devido à hidrólise do íon 
carbonato, de acordo com a equação a seguir: 
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(aq)CO2
3
 + H2O(l) (aq)  HCO3


  + OH


(aq) 

 
33) Gab: C 

 
34) Gab: A 

 
35) Gab: E 
 
36) Gab:  

De acordo com Lewis, a amônia é uma base, pois dispõe de um par de elétrons livres para 
formar a ligação com o H+. 
A solução ficará amarela. 

(aq)(aq)(aq)4)(2(s)4 C  H   OHNH OH   CNH      

 
37) Gab: E 

 
38) Gab: E 

 
39) Gab: C 

 
40) Gab: D 

 

  


