Exercícios sobre Hidrólise Salina
1. (Uem-pas 2016) Nas estações de tratamento de água (ETAs) as águas naturais coletadas de rios e aquíferos apresentam-se,
geralmente, turvas, devido às pequenas partículas em suspensão. Para solucionar esse problema, as águas passam por processos
físico-químicos de tratamento, como a floculação/coagulação, que visa eliminar a turbidez com a adição de A 2 (SO4 )3 (sulfato de
alumínio). Esse sal dissolvido na água garante o arraste das partículas suspensas quando o A
Entretanto, para garantir que não reste concentração substancial de A
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humana, as ETAs podem assegurar a precipitação de praticamente todo o A
afirmações, assinale o que for correto.
01) Para a precipitação do A

3

3

precipita na forma de A (OH)3 .

residual, fato que pode acarretar prejuízos à saúde
3

por meio da elevação do pH da água. Sobre essas

residual utilizam-se substâncias de caráter básico.



02) Em pH neutro [H ] / [OH]  1.
04) Para pH 8,0 a concentração de [OH ] correspondente é 1,0  10 8 mol L.
08) Uma solução de sulfato de alumínio pode ser considerada uma solução tampão.
16) A hidrólise salina do sulfato de alumínio gera solução de pH inferior a 7.
2. (Uem-pas 2012) Cada tipo de planta cresce melhor em solos com faixa específica de pH. Os valores de pH do solo se devem à
solução intersticial presente, ou seja, a água presente no solo e seus respectivos solutos. A tabela abaixo fornece a faixa de “pH ótimo”
para algumas plantas, o que facilita a produtividade de flores e frutos.
Espécie
Maçã
Tomate
Rosa

Faixa de pH
5,0 – 6,5
5,5 – 7,5
6,0 – 8,0

Para otimização da colheita, algumas atitudes são tomadas para corrigir o pH dos solos. Sobre essas afirmações, assinale o que for
correto.
01) Solos argilosos, ricos em ácidos húmicos, com concentrações de H 3O+ superiores a 1 106 mol  L1 são ideais para o cultivo de
rosas.
02) Solos ricos em calcário (CaCO3), após hidrólise salina, serão adequados ao plantio de maçã e tomate.
04) Para corrigir a acidez por meio da calagem, pode-se adicionar aos solos o óxido de cálcio, que estabelecerá o seguinte equilíbrio
químico: CaO s   H2O 
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08) Solos ricos em alumínio iônico A 3  são geralmente ácidos, e isso se deve ao fato de esses íons sofrerem hidrólise.
16) Para o plantio de rosas, a concentração de íons hidroxila (OH–) não deverá ultrapassar o valor de 1 106 mol  L1.
3. (FUVEST – SP) A criação de camarão em cativeiro exige, entre outros cuidados, que a água a ser utilizada apresente pH próximo
de 6. Para tornar a água, com pH igual a 8,0, adequada à criação de camarão, um criador poderá:
a) adicionar água de cal;
b) adicionar carbonato de sódio sólido;
c) adicionar solução aquosa de amônia;
d) borbulhar, por certo tempo, gás carbônico;
e) borbulhar, por certo tempo, oxigênio.

4. (Uel) Considere a tabela de constantes de ionização Ka representada a seguir e responda:

Dados os sais de sódio:
I - nitrito II - hipoclorito III - benzoato IV - acetato V - fluoreto
qual apresenta MAIOR constante de hidrólise, Kh?
a) I

5.

6.

b) II

c) III

d) IV

e) V

7.

