
Lista de Exercícios: ácidos, bases ,sais e óxidos 
 
1) Escreva a fórmula química dos ácidos abaixo: 
 
-ácidos: sulfuroso, sulfúrico, hipofosforoso, fosforoso, fosfórico, hipocloroso, cloroso, clórico, perclórico, iodoso, 
iódico, nítrico, nitroso, hiponitroso, brômico, bórico, carbônico, permangânico, mangânico, pirosulfúrico, 
metabórico, pirofosfórico, metafosfórico, piromangânico, cianídrico, crômico,  
 
2) Escreva a fórmula química das bases e sais: 
 
-bases: hidróxido: de alumínio, cuproso, cúprico, de magnésio, zinco, crômico, plúmbico, de amônio; ferroso. 
-sais: sulfato de zinco, sulfato de potássio, cloreto de potássio, carbonato de bário, cromato de sódio, sulfato 
plumboso, nitrito de potássio. 
 
3) O ácido sulfúrico é um ácido tóxico e corrosivo, causando danos ao meio ambiente, principalmente quando 
derramado sobre o solo onde existem mananciais de água. O melhor modo de atenuar seu efeito e tentar, o 
mais possível, eliminá-lo é o de espalhar no local: 
 
a) Óleo diesel 
b) H2O 
c) Ca(OH)2 
d) HNO3 
e) NaCl 
 
4) A seqüência de fórmulas que representa, respectivamente, um hidrácido fraco, um hidrácido forte, uma base 
fraca, um óxido ácido e um óxido básico é: 
 
a) H2S, HBr, NH4OH, K2O, CaO                          d) H3BO3, HCl, KOH, NO2, CaO 
b) HF, HCl, Al(OH)3, SnO, MgO                          e) HCN, HBr, NH3, BaO, SO3 
c) HCN, HI, NH4OH, SO3, BaO 
 
5) Para responder à questão, analise a tabela a seguir, que apresenta soluções aquosas de ácidos de igual 
concentração molar, e suas respectivas constantes de ionização: 

 
 
Ao relacionar o Ka com a força do ácido, pode-se afirmar que quanto maior o Ka, mais ácida é a solução 
(ou mais forte é o ácido). 
 
Pela análise da tabela, conclui-se que a ordem crescente de acidez das soluções aquosas é; 
a) I < IV < III < V < II                                c) III < I < IV < V < II            e) V < III < II < I < IV 
b) II < V < I < IV < III                                d) IV < I < V < II < III 
 
6) Os ácidos: fosfórico, fosforoso e hipofosforoso apresentam, quando em solução aquosa, quantos 
hidrogênios ionizáveis respectivamente. Explique? 
 
 
 

Parte II 
 

1- Dê nome aos íons: 
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2- Defina ácidos e bases segundo Arrhenius. 

 
3- Classifique os ácidos segundo o número de elementos, presença de oxigênio, número de hidrogênios 

ionizáveis e força: 
HBr 
H2SO4 

H3PO4 

HNO3 

HClO4 

 

4- Classifique os sais quanto ao tipo: 
 
Mg(NO3)Cl. 
Ca3(PO4)2 

Mg(OH)Cl. 
NaHCO3 

NaKSO4 

 

5- O SO3 é um óxido? Porque?   
 

Parte III 
 
 
EXERCÍCIOS 
 

1. Dê o nome aos cátions: 
NH4

1+
 

Zn
2+

 
Fe

2+
 

Na
1+ 

 

2. Indique o símbolo e a carga dos cátions: 
Cátion cúprico 
Cátion plumboso 
Cátion prata 
Cátion cálcio 
 

3. Dê nome aos ânions: 
ClO3

1-
 

CO3
2-

 
SO4

2- 

 

4. Indique a representação e a carga dos ânions: 
Cianeto 
Nitrito 
Hidróxido 
Fosfato 
 

5. Dê nome aos seguintes ácidos: 
H2SO4 
H2S 
H3PO4 
HClO 
H3BO3 

6. Classifique os ácidos acima quanto ao número de elementos, número de hidrogênios ionizáveis e 
quanto a presença de oxigênio. 
 

7. Explique a diferença entre dissociação e ionização. 
 

8. Dê o nome as seguintes bases: 
KOH 



Mg(OH)2 
Al(OH)3 
Zn(OH)2 
Sn(OH)2 
CuOH 
 

9. Dê as fórmulas das seguintes bases: 
Hidróxido de bário 
Hidróxido de cádmio 
Hidróxido plumboso 
Hidróxido cúprico 
 

10. Classifique as bases acima segundo o número de hidroxilas. 
 

11. Dê o nome dos sais neutros: 
CaS 
Ag2SO3 
CaCl2 
PbCO3 
Al(NO2)3 

 

12. Classifique os sais em neutros, ácidos, básicos, duplos: 
MgOHCl 
NH4HCO3 
Ca(ClO)2 
KH2PO2 
NaMgPO4 
FeSO4CN 
 

13. Complete as equações de neutralização total: 
HCl   +   KOH 
H2SO4   +   Ca(OH)2 
H3PO4   +   Al(OH)3 
HNO3   +   Fe(OH)3 
H2SO3   +   AgOH 

 
 
 

Parte IV 
 

Sais Inorgânicos. 
 
 
01 - (MACK SP)    

Sonda espacial detecta sal de cozinha em lua de Saturno 
A análise da composição química do anel mais externo de Saturno revelou a presença de 98% de água, 
1% de cloreto de sódio, 0,5% de bicarbonato de sódio e 0,5% de outros materiais. Essas substâncias, que 
formam o anel, são lançadas ao espaço por gêiseres presentes em uma das luas de Saturno, chamada 
Encélado, que possui superfície coberta de gelo. Essa descoberta permite supor que haja água salgada 
nessa lua, ou seja, que haja um oceano líquido sob o gelo da sua superfície. 

Adaptação Folha de S. Paulo 
 

Usando as informações acima, é correto afirmar que, em Encélado, 
 
a) a existência do oceano líquido é uma hipótese possível, pois um sal solúvel só forma uma mistura 

homogênea com a água, quando ela está líquida. 
b) a existência do oceano somente poderá ser verdadeira, se for comprovado que é formado unicamente 

pela substância composta água. 
c) o cloreto de sódio é insolúvel em água, em quaisquer condições de pressão e temperatura existentes 

na lua de Saturno. 
d) o bicarbonato de sódio, que tem fórmula NaHCO3, é um óxido. 
e) a hipótese de que o anel possa ser formado por vapor de água proveniente do derretimento do gelo, 

em consequência do calor das erupções dos gêiseres, deve ser totalmente descartada. 
 
 



02 - (UEPG PR)  
Considere os compostos representados abaixo e assinale o que for correto. 

 
a) FeCl2  
b) KSCN  
c) Pb(NO3)2 
d) NaF  
e) Cr2(SO4)3  
f) Al2O3 
g) K2Cr2O7 
h) Al(OH)3 

 
01. O sulfato de cromo (III) é formado por um ânion trivalente e um cátion divalente. 
02. O alumínio tem nox = +2 no óxido e nox = +3 na base. 
04. No fluoreto de sódio, o cátion e o ânion são monovalentes. 
08. Os cátions presentes nos compostos cloreto de ferro (II) e nitrato de chumbo (II) são divalentes. 
16. O potássio tem nox = +1 tanto no tiocianato como no dicromato. 

 
03 - (UNESP SP)  

Os poríferos, também conhecidos como esponjas, constituem um dos tipos mais antigos de animais, 
sendo predominantemente marinhos. Seus esqueletos podem ser constituídos por material orgânico, 
silicoso ou calcário. 
Algumas esponjas apresentam pequenos espinhos (espículas) com função de defesa e sustentação 
mecânica. Nas chamadas “esponjas de vidro”, as espículas formam estruturas semelhantes às fibras de 
vidro, podendo, inclusive, se comportar como as fibras ópticas, transmitindo a luz de maneira bastante 
eficiente. 
As espículas das “esponjas de vidro” são constituídas principalmente de: 

 
a) sulfato de cálcio. 
b) proteínas. 
c) sílica. 
d) calcário. 
e) colágeno. 

 
04 - (UESPI)  

Muitas reações químicas acontecem em meio aquoso. Soluções contendo (I) H2SO4 e (II) H2CO3 são 
facilmente encontradas e podem reagir com (III) Ba(OH)2 para formar (IV) BaSO4, (V) Ba(HCO3)2 e (VI) 
BaCO3.  

 
Como podemos classificar, respectivamente, as substâncias destacadas no texto (I), (II), (III), (IV), (V) e 
(VI)? 
 
a) ácido, ácido, base, sal, sal e sal 
b) ácido, ácido, base, sal, ácido e sal 
c) base, base, ácido, sal, sal e sal 
d) ácido, base, base, sal, ácido e base 
e) ácido, ácido, sal, base, base, sal 

 
05 - (FEPECS DF)  

As estruturas mineralizadas de alguns animais são formadas principalmente por íons cálcio, magnésio, 
carbonatos, fosfatos e sulfatos. Os ossos e os dentes dos vertebrados, por exemplo, são constituídos 
principalmente por fosfato de cálcio. As conchas dos moluscos e os corais são principalmente de 
carbonato de cálcio. Os esqueletos dos invertebrados contêm um pouco de carbonato de magnésio e 
também já foi encontrado no material esquelético de um protozoário denominado Acantharia sulfato de 
estrôncio. 

 
As substâncias citadas no texto são sais inorgânicos representados pelas fórmulas: 

 
a) K3PO4, K2CO3, MgCO3 e SnSO3; 
b) K3PO4, K2CO3, MnCO3 e SrSO4 ; 
c) Ca3(PO4)2, CaCO3, MnCO3 e SnSO4 ; 
d) Ca3(PO4)2, CaCO3, MgCO3 e SrSO3 ; 
e) Ca3(PO4)2, CaCO3, MgCO3 e SrSO4 . 

 
06 - (UCS RS)  



Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o espinafre não é uma boa fonte de ferro. Isso porque o 
espinafre contém níveis altos de oxalato (ânion do ácido etanodioico), o qual se liga ao íon ferro II 
formando oxalato de ferro II, um sal insolúvel, o que reduz a absorção desse mineral. 
 Assinale a alternativa na qual a formação do oxalato de ferro II citada acima está corretamente 
representada. 

 

a) 2COO
–
(aq) + Fe(s)  (COO 

–
)2Fe

2+
(s) 

b) CH2COO
–
(aq) + Fe(s)  CH2COO

–
Fe

2+
(s) 

c) COO
–
(aq) + Fe

+2
(aq)  FeCOO(s) 

d) C2O4
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2+

(aq)  FeC2O4(s) 

e) CH2COO
–
(aq) + Fe

2+
(s) FeCH2COO(s) 

 
07 - (UDESC SC)    

Alguns sais inorgânicos são utilizados na medicina no tratamento de doenças, são exemplos disso o 
bicarbonato de sódio como antiácido, o carbonato de amônio como expectorante, o permanganato de 
potássio como antimicótico e o nitrato de potássio como diurético. 

 
Assinale a alternativa que contém a fórmula química desses sais, respectivamente. 

 
a) Na2CO3, (NH4) 2CO3, KMnO4 e KNO3  
b) NaHCO3, (NH4)2CO3, KMnO4 e KNO3  
c) NaHCO3, (NH4) 2CO3, KMnO4 e K2NO3  
d) NaHCO3, NH4CO3, KMnO4 e KNO3  
e) Na2CO3, NH4CO3, KMnO4 e K2NO3  

 
08 - (UFV MG)    

Assinale a opção que relaciona CORRETAMENTE a fórmula e o nome de um composto inorgânico: 
 

a) HClO – ácido hipocloroso. 
b) Fe2S3 – sulfeto de ferro(II). 
c) NaH – hidróxido de sódio. 
d) K2Se – selenato de potássio. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 9 
  

Durante um experimento, seu professor de química pediu que você indentificasse as soluções aquosas 
presentes em cada um dos béqueres (A, B, C) apresentados a seguir: 

 
 
09 - (UFRJ)    

Dois béqueres do experimento contêm soluções aquosas salinas, de sais desconhecidos. 
 
a) O ânion do sal presente na solução salina saturada pertence à família dos halogênios e é isoeletrônico 

ao sulfeto. Escreva o nome do ânion e identifique o béquer que contém essa solução. 
b) Sabe-se que o sal da solução não-saturada é um nitrato cujo cátion pertence ao 3º período da família 

dos metais alcalinos terrosos. Escreva a fórmula química desse sal. 
 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 10 
  

A cana-de-açúcar é uma planta composta, em média, de 65 a 75% de água, mas seu principal componente 
é a sacarose, que corresponde de 70% a 91% das substâncias sólidas solúveis. O caldo de cana conserva 
todos os nutrientes da cana-de-açúcar, entre eles minerais como ferro, cálcio, potássio, sódio, fósforo, 
magnésio e cloro, além de vitaminas de complexo B e C. A planta contém ainda glicose (de 2% a 4%), 
frutose (de 2% a 4%), proteínas (de 0,5% a 0,6%), amido (de 0,001% a 0,05%) ceras e ácidos graxos (de 
0,05% a 0,015%) e corantes, entre 3% a 5%. 

 
10 - (UNCISAL)    

Sobre os minerais que constituem a cana e o caldo de cana, afirma-se que 
 

a) ferro, sódio e potássio são metais alcalinos. 



b) fósforo e cloro estão presentes como Cl2 e 3
4PO . 

c) magnésio e cálcio estão presentes na forma de cátions Me
2+

. 
d) ferro e magnésio formam os íons que conferem cor à cana e ao caldo de cana. 
e) sódio e fósforo conferem propriedades ácidas à cana e ao caldo de cana. 

 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 11 
  

Antiácidos são medicamentos capazes de neutralizar a acidez estomacal. Eles são constituídos, pelo 
menos, por uma substância básica (ou de reação básica), como, por exemplo, Al(OH)3, Mg(OH)2, NaHCO3 
e Na2CO3. Os antiácidos que apresentam carbonatos em suas composições também contêm um ácido 
fraco*, cuja função é fornecer íons H

+
 que propiciam a decomposição do carbonato, quando na dissolução 

do medicamento em água, a qual libera gás carbônico (efervescência), conforme as equações: 
 

I. 

  
)g(2)l(2)aq(

água
)s(3 COOHNaHNaHCO  

 
II. 

  
)g(2)l(2)aq(

água
)s(32 COOHNa2H2CONa  

 
* Entre os ácidos fracos encontrados na decomposição de antiácidos podem ser citados o ácido cítrico e o 
ácido aceltilsalicílico, cujas fórmulas estruturas planas são: 

Ácido Cítrico

O C

OH

CH2 C

OH

C

OH

O

CH2 C O

OH

  

 

Ácido Acetilsalicílico

C

OH

O

O C O

CH3

 
 

 
 
11 - (UFPEL RS)    

Sobre o texto acima, analise as afirmações a seguir: 
 

I. O NaHCO3 é um hidrogeno-sal ou sal monoácido cuja dissolução em água na presença de ácido 
cítrico manterá seu cátion Na

+
 na forma de citrato. 

II. No gás carbônico liberado pela reação representada pela equação II, a hibridização do carbono é do 
tipo sp

3
 ou tetraédrica. 

III. O magnésio, cátion do composto de fórmula Mg(OH)2, é um metal alcalino localizado no segundo 
período da tabela periódica e no seu segundo grupo. 

IV. O sódio (cátion em dois dos exemplos citados no texto), quando na forma atômica, apresenta seu 
elétron diferenciador (elétron da camada mais externa, último a ser distribuído) com números quânticos 
principal e magnético respectivamente iguais a 3 e 0. 

V. Entre o oxigênio e o hidrogênio do ânion OH
–
 dos hidróxidos citados no texto, a ligação estabelecida é 

predominantemente iônica. 
 

A respeito das informações acima sobre os componentes dos antiácidos, 
 

a) apenas uma está correta. 
b) apenas duas estão corretas. 
c) apenas três estão corretas. 
d) apenas quatro estão corretas. 
e) todas estão corretas. 
f) I.R. 

 
TEXTO: 4 - Comum à questão: 12 
  

Numa lista de 82 países pesquisados pela International Center For Alcohol Policies, a nova lei seca 
brasileira com limite de 2 decigramas de álcool por litro de sangue e mais rígida que 63 nações. O método 
mais antigo para determinar este limite e utilizando um Bafômetro (ou Etilômetro), onde o álcool liberado 
nos pulmões e assoprado para o interior do equipamento e reage segundo a equação abaixo: 

 

3CH3CH2OH+2K2Cr2O7+8H2SO4    

 3CH3COOH+2Cr2(SO4)3+2K2SO4+11H2O 



 
Atualmente, o método mais utilizado e um sensor que funcionando como uma célula de combustível, 
formada por um material cuja condutividade e influenciada pelas substancias químicas que aderem a sua 
superfície. A condutividade diminui quando a substancia e o oxigênio e aumenta quando se trata de álcool. 
Entre as composições preferidas para formar o sensor destacam-se aquelas que utilizam polímeros 
condutores ou filmes de óxidos cerâmicos, como oxido de estanho (SnO2), depositados sobre um substrato 
isolante. 

 
12 - (Unioeste PR)    

Em relação a nomenclatura química dos sais presentes na reação do bafômetro temos, respectivamente, 
 

a) Cromato de potássio, Sulfato de cromo III e Sulfato de potássio. 
b) Dicromato de potássio, Sulfato de cromo III e Sulfato de potássio. 
c) Dicromato de potássio, Sulfato de cromo II e Sulfato de potássio. 
d) Cromato de potássio, Sulfato de cromo II e Sulfeto de potássio. 
e) Dicromato de potássio, Sulfato de cromo III e Sulfeto de potássio. 

 
TEXTO: 5 - Comum às questões: 13, 14 
  

Nas salinas, a água do mar é evaporada pela ação do vento e do calor, obtendo-se o sal grosso. Em 
seguida, por processos de separação, esse sal é purificado, resultando no cloreto de sódio cristalizado, 
que é utilizado na indústria como matéria-prima para produção de diversos produtos químicos, conforme 
exemplificado no esquema abaixo. 

 

 
Disponível em <http://www.caii.com.br/ctudo-produtos-processo.html>. Acesso em: 10 jul. 2009. (Adaptado) 

 
13 - (UFPB)  

Os compostos inorgânicos são classificados como ácidos, bases, sais e óxidos. Dentro dessa classificação 
encontram-se os produtos químicos: I, empregado na fabricação de sabões; II, usado como desinfetante; e 
III, utilizado na limpeza de pisos. A classificação correta para esses compostos é respectivamente: 
 
a) Ácido, sal e óxido  
b) Base, sal e ácido  
c) Óxido, base e sal  
d) Base, óxido e ácido  
e) Sal, base, e ácido 

 
14 - (UFPB)  

As substâncias comercialmente conhecidas como soda cáustica (I), água sanitária (II) e barrilha (IV) são 
utilizadas como produtos de limpeza e na fabricação de papel. A nomenclatura correta para essas 
substâncias é respectivamente: 
 
a) Carbonato de sódio, hipoclorito de sódio e hidróxido de sódio 
b) Hipoclorito de sódio, carbonato de sódio e hidróxido de sódio 
c) Hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio e carbonato de sódio 
d) Hidróxido de sódio, carbonato de sódio e hipoclorito de sódio 
e) Hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e carbonato de sódio 

 
 
TEXTO: 6 - Comum à questão: 15 
  

Espinafre prejudica a absorção de ferro 
 



 Graças ao marinheiro Popeye, personagem que recorre a uma lata de espinafre quando precisa reunir 
forças para enfrentar o vilão Brutus, até as crianças pensam que a verdura é uma boa fonte de ferro. O 
que os pequenos e muitos adultos não sabem é que a disponibilidade desse mineral para o organismo é 
bastante limitada. 
 "O ácido oxálico presente no espinafre forma sais insolúveis com o ferro e também com o cálcio, 
dificultando a absorção dos dois minerais", afirma a nutricionista Lara Cunha, da USP (Universidade de 
São Paulo). 
 Segundo ela, a verdura contém muita fibra, vitaminas A, C e do complexo B, potássio e magnésio, 
além de ser considerada laxativa e diurética, mas não deve ser consumida por pessoas com deficiência 
de ferro ou propensão a formar cálculos renais, também devido ao grande teor de ácido oxálico. 

(http://www1.folha.uol.com.br/folha/comida/ult10005u374889.shtml) 
 
15 - (PUC Camp SP)  

Considerando que o cálcio pertence ao 2º grupo da tabela periódica, a fórmula correspondente do sal 

insolúvel formado entre ele e o íon oxalato, C2O4
2, é 

 
a) CaC2O4 
b) Ca(C2O4)2 
c) Ca2C2O4 
d) Ca2(C2O4)3 
e) Ca4C2O4 

 
 
 
GABARITO parte IV 
 
1) Gab: A 
 
2) Gab: 28 
 
3) Gab: C 
 
4) Gab: A 
 
5) Gab: E 
 
6) Gab: D 
 
7) Gab: B 
 
8) Gab: A 
 
9) Gab:  

a) Íon sulfeto: 16S
2–

 => 18 elétrons => 17Cl
1–

  
ânion: cloreto; béquer “A”. 

b) ânion: nitrato => 1
3NO ; cátion: Mg

2+
; sal: Mg(NO3)2  

 
10) Gab: C 
 
11) Gab: B 
 
12) Gab: B 
 
13) Gab: B  
 
14) Gab: C 
 
15) Gab: A 
 


