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Exercícios de Funções Inorgânicas 3 
 
1. O sal faz uma grande viagem até chegar à nossa mesa. 
No Brasil, as principais salinas produtoras de sal marinho estão localizadas nos estados do Rio 
Grande do Norte, Rio de Janeiro, Ceará e Piauí; ficando os estados de Alagoas e Bahia 
responsáveis pela extração de sal-gema de minas. 
Acredite, essa substância que hoje temos fartamente à disposição foi um dos bens mais 
desejados da história humana. Apesar de encher os oceanos, brotar de nascentes e rechear 
camadas subterrâneas, o sal já foi motivo de verdadeira obsessão e de guerras entre povos e 
nações. 
Quimicamente, a definição de sal é bem simples: trata-se de uma substância produzida pela 
reação de um ácido com uma base. Como há muitos ácidos e bases, há vários tipos diferentes de 
substâncias que podem ser chamadas de sal. 
O que chamamos popularmente de sal de cozinha, ou simplesmente sal, é o cloreto de sódio, que 
pode ser formado a partir da reação do ácido clorídrico com a soda cáustica (hidróxido de sódio). 
A água do mar é a principal fonte desse sal, porém ele também pode ser encontrado em jazidas 
subterrâneas, fontes e lagos salgados. 

(super.abril.com.br/ciencia/imperio-sal-443351.shtml Acesso em: 16.08.2013 e 
dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/SumarioMineral2008/salmarinho.pdf Acesso em: 

22.08.2013. Adaptados) 
 
A análise do texto permite concluir, corretamente, que o sal  

a) É denominado cloreto de sódio, quando produto da reação entre ácido clorídrico e 
hidróxido de sódio.    

b) Pode ser encontrado somente em jazidas subterrâneas, fontes e lagos.    
c) Tem, como principal fonte, uma reação entre um ácido e uma base.    
d) Vem de salinas presentes em todos os estados do país.    
e) É obtido por uma reação química entre dois ácidos.    

  
 
2. O carbonato de sódio, Na2CO3, conhecido comercialmente como barrilha, tem grande uso no 
tratamento de águas de piscinas e de abastecimento público. Tal substância é classificada como 
um  

a) Óxido básico.    
b) Óxido ácido.    
c) Hidróxido.    
d) Ácido.    
e) Sal.   

  
 
3. Em um laboratório químico, um estudante encontrou quatro frascos (1, 2, 3 e 4) contendo 
soluções aquosas incolores de sacarose, KCl, HCl e NaOH, não necessariamente nessa ordem. 
Para identificar essas soluções, fez alguns experimentos simples, cujos resultados são 
apresentados na tabela a seguir:  
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Frasco 

Cor da solução  
após a  
adição de  
fenolftaleína 

Condutibilidade elétrica 
Reação  
com  
Mg(OH)2 

1 incolor conduz não 

2 rosa conduz não 

3 incolor conduz sim 

4 incolor não conduz não 

 
Dado: Soluções aquosas contendo o indicador fenolftaleína são incolores em pH menor do que 
8,5 e têm coloração rosa em pH igual a ou maior do que 8,5.  
 
As soluções aquosas contidas nos frascos 1, 2, 3 e 4 são, respectivamente, de:   

a) HCl, NaOH, KCl e sacarose.     
b) KCl, NaOH, HCl e sacarose.     
c) HCl, sacarose, NaOH e KCl.    
d) KCl, sacarose, HCl e NaOH.     
e) NaOH, HCl, sacarose e KCl.   

  
 
4. O hipoclorito de sódio é um sal utilizado frequentemente em soluções aquosas como 
desinfetante e/ou agente alvejante. Esse sal pode ser preparado pela absorção do gás cloro em 
solução de hidróxido de sódio mantida sob resfriamento, de modo a prevenir a formação de 
clorato de sódio. As soluções comerciais de hipoclorito de sódio sempre contêm quantidade 
significativa de cloreto de sódio, obtido como subproduto durante a formação do hipoclorito. 
 
Assim, é correto afirmar que as fórmulas químicas do hipoclorito de sódio, clorato de sódio e 
cloreto de sódio são, respectivamente,  

a) NaClO, NaClO3 e NaCl.   
b) NaClO2, NaClO4 e NaCl.   
c) NaClO , NaClO2 e NaCl.   
d) NaClO , NaClO4 e NaClO2.   
e) NaClO2, NaClO3 e NaCl.   

 
  
5. O uso de água com altos teores de íons Ca2+, HCO3

- e CO3
2- em caldeiras, nas indústrias, pode 

gerar incrustações nas tubulações, devido à formação do carbonato de cálcio, CaCo3. A remoção 
das incrustações é realizada com ácido clorídrico, HCl. Os produtos resultantes da reação do 
CaCO3 com o HCl são:  

a) CaCl2, CO2 e H2O.  
b) CaHCO3, CO2 e H2O.   
c) CaCl2 e CO2.   
d) NaC2,CO2 e H2O.   
e) CaO, CO2 e H2O.   

  
 



 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio do Extensivo  

Química 
Professor: Allan Rodrigues 

 
6. O ácido sulfúrico, comumente encontrado nas baterias de carro, reage com o hidróxido de 
sódio, conhecido como soda cáustica, na proporção de 1:1. O precipitado formado será o  

a) Sulfito de sódio.    
b) Sulfato de sódio.    
c) Sulfeto de sódio.    
d) Hidrogenossulfato de sódio.    

 
  
7. 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 de 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) KCl   
b) CaCO3   
c) NH4Cl   
d) NH2SO4   
e) Ba(NO3)2 

   
  
8. “O tungstênio é o único metal da 3ª linha de transição da Tabela Periódica com função 
biológica comprovada. Ele aparece em algumas bactérias e em enzimas chamadas oxirredutases, 
desempenhando papel similar ao molibdênio nas oxirredutases existentes no organismo humano. 
O tungstênio possui o ponto de fusão mais alto entre todos os metais, e perde apenas para o 
carbono em toda a Tabela Periódica. É resistente a ácidos e apenas a mistura HNO3 + HF o 
dissolve, lentamente, a quente. Resiste bem a soluções alcalinas, mas é atacado por fusões com 
NaOH ou Na2CO3, convertendo-se em tungstatos. 
 
O WO3é usado como pigmento e, também, para colorir materiais cerâmicos. Os tungstatos 
CaWO4 e MgWO4 são componentes do pó branco que reveste internamente os bulbos de 
lâmpadas fluorescentes. Tungstatos de sódio e potássio são usados na indústria de couros e 
peles, na precipitação de proteínas sanguíneas e em análises clínicas. Para a purificação do 
metal, os tungstatos naturais são submetidos à fusão com carbonato de sódio (Na2CO3) a alta 
temperatura, resultando em tungstato de sódio (Na2WO4), solúvel em água. A partir dessa solução, 
mediante adição de HCl precipita o ácido túngstico (H2WO4), que é convertido WO3 após 
calcinação. O tungstênio metálico é obtido por meio da redução de WO3 com gás redutor (H2) a 
alta temperatura. O metal é obtido na forma de pó, filamentos ou barras maciças” 

(Fonte: Química Nova na Escola). 
 
Acerca do exposto no texto, é correto afirmar que:  

a) As espécies CaWO4 e MgWO4 são ácidos de Arrenhius.    
b) As espécies CaWO4  e WO3 são óxidos básicos.    
c) As espécies NaOH ou Na2CO3 são bases de Arrenhius.    
d) A reação entre as espécies Na2WO4 e HCl produz a espécie H2WO4.   
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e) A calcinação do H2WO4produz o dióxido de tungstênio.    

  
9. O cientista Wim L Noorduin, da Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas (SEAS, na sigla em 
inglês) em Harvard, nos EUA, aprendeu a manipular gradientes químicos para criar estruturas 
microscópicas semelhantes a flores. Nas suas experiências, Noorduin aprendeu a controlar 
minúsculos cristais, em placas de vidro e lâminas de metal, para criar estruturas específicas. 
Noorduin e a sua equipe dissolveram cloreto de bário e silicato de sódio numa solução de água. O 
dióxido de carbono do ar naturalmente dissolve-se na água, dando início a uma reação que deriva 
em cristais de carbonato de bário. O processo químico também baixa o pH da solução ao redor 
dos cristais, os quais, por sua vez, reagem com o silicato de sódio dissolvido. Com o pH ácido é 
adicionada uma camada de sílica às estruturas, usando o ácido da solução, permitindo a 
continuidade da formação de cristais de carbonato de bário. “Ao longo de pelo menos 200 anos, 
as pessoas têm questionado como formas complexas conseguem evoluir na natureza”, declara 
Noorduin. “Este trabalho ajuda a demonstrar o que é possível (fazer) apenas com mudanças 
químicas e ambientais.” 

http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=641134 
 
A respeito das substâncias inorgânicas sublinhadas no texto, pode-se afirmar que suas fórmulas 
químicas são, respectivamente, 
 
Dados: números atômicos (Z): C = 6, O = 8, Na = 11, Si = 14, CL = 17 e Ba = 56  

a) BaCl2, Na2SiO3, CO2 e BaCO3.   
b) BaCl, Na2SiO3, CO2 e BaCO3.   
c) BaCl2,Na2SiO, CO2 e Ba2CO3.  
d) BaCl, Na2SiO, CO e Ba2CO3.   
e) BaCl , Na2SiO3, CO e Ba2CO3   
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Gabarito 
 
1. A 
Resposta do ponto de vista da disciplina de Química: 
O cloreto de sódio pode ser obtido a partir da reação entre ácido clorídrico e hidróxido de sódio.   

HCl      +     NaOH    →   H2O     +     NaCl 
                                          Ácido           Hidróxido                          Cloreto 
                                      Clorídrico         de sódio                           de sódio   
 
2. E 
O carbonato de sódio, Na2CO3, é classificado como sal, sal comum ou sal normal.   
 
3. B 
O frasco 2 é o único que apresenta pH igual ou maior do que 8,5 (rosa), logo contém uma base 
forte (NaOH). 
No frasco 4 não ocorre condução de eletricidade, conclui-se que a solução é formada por 
moléculas, ou seja, sacarose. 
No frasco 3 ocorre reação com Mg(OH)2, conclui-se que apresenta um ácido, ou seja, HCl. 
No frasco 1 ocorre condução de eletricidade, não ocorre reação com hidróxido de magnésio e a 
hidrólise é neutra, ou seja, a solução é de cloreto de potássio (KCl) 
 

Frasco 

Cor da solução  
após a  
adição de  
fenolftaleína 

Condutibilidade elétrica 
Reação  
com  
Mg(OH)2 

1 (KCl) incolor  conduz não 

2 (NaOH) rosa conduz não 

3 (HCl) incolor conduz sim 

4 (sacarose) incolor não conduz não 

  
4. A 
Hipoclorito de sódio: NaClO. 
Clorato de sódio: NaClO3. 
Cloreto de sódio: NaCl.  
 
5. A 
Os produtos resultantes da reação do CaCO3 com o HCl são CaCl2, CO2 e H2O:  

 
 
6. D 
Teremos: 1H2SO4  +  1NaOH  →  1H2O  +      NaHSO4 
                                                                  Hidrogenossulfato 
                                                                         de sódio 
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7. B 
Para diminuir a acidez o sal deve deixar o meio básico: 

 
CaCO3 + H2O → Ca2+  +  2OH- + H2O + CO2 

                                       Meio 
                                      básico 
 
8. D 

a) Incorreta. Ácidos de Arrenhius liberam o cátion H+ em meio aquoso, devem, portanto 
possuir esse íon em sua estrutura. 

b) Incorreta. A espécie  CaWO4 é um sal. Óxidos são compostos binários onde o elemento 
mais eletronegativo é o oxigênio, no caso do CaWO4 trata-se de um composto ternário, ou 
seja, formado por 3 elementos químicos. 

c) Incorreta. Bases de Arrenhius liberam o ânion OH- em meio aquoso, devem, portanto 
possuir esse íon em sua estrutura. 

d) Correta.  
e) Incorreta. A calcinação irá desidratar o ácido, produzindo o trióxido de tungstênio. 

Conforme a reação: 

 
9. A 
Teremos: 
Cloreto de bário: BaCl2  
Silicato de sódio: Na2SiO3.  
Dióxido de carbono: CO2.  
Carbonato de bário:  BaCO3.  


