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LISTA 10 
(Acidez e Basicidade) 

 

Questão 01 - (Unioeste PR)     

O grupo funcional no qual os átomos de carbono e 

oxigênio formam uma ligação dupla (C=O) é 

denominado carbonila. Esse grupo está presente nas 

estruturas de diversos tipos de substâncias, 

denominadas substâncias carboniladas ou compostos 

carbonilados. Observe as estruturas dos compostos 

carbonilados a seguir e indique qual deles apresenta 

o maior caráter ácido em meio aquoso. 

 
a) I.  

b) II.  

c) III.  

d) IV.  

e) V. 

 

Questão 02 - (Mackenzie SP)     

Abaixo estão listados alguns compostos químicos 

com as suas respectivas constantes Kb, a 25 ºC. 

          
A ordem crescente de basicidade, das substâncias 

químicas acima citadas, é 

a) aminobenzeno < trimetilamina < amônia < 

dimetilamina. 

b) dietilamina < trimetilamina < amônia < 

aminobenzeno. 

c) aminobenzeno < amônia < trimetilamina < 

dimetilamina. 

d) trimetilamina < dimetilamina < aminobenzeno < 

amônia. 

e) amônia < aminobenzeno < dimetilamina < 

trimetilamina. 

 

Questão 03 - (Mackenzie SP)     

Considere as seguintes substâncias orgânicas: 

I. CH3COOH 

II. CH2ClCOOH 

III. CH3CH2COOH 

IV. CCl3COOH 

Assinale a alternativa correta para a ordem crescente 

de caráter ácido dessas substâncias 

a) III < I < II < IV. 

b) I < III < II < IV. 

c) IV < II < I < III. 

d) II < IV < III < I. 

e) IV < III < II < I. 

 

Questão 04 - (Escola Bahiana de Medicina e Saúde 

Pública)     

Os ácidos metanoico, etanoico e benzoico são 

substâncias químicas que, em soluções aquosas, 

ionizam-se transferindo o próton H+ para a molécula 

de água. A reação de ionização é reversível e a maior 

ou menor capacidade na doação do próton pelo 

ácido carboxílico está relacionada a estabilidade da 

base conjugada e a polaridade e força da ligação O — 

H, fatores que dependem do átomo ou do grupo de 

átomos ligado ao carbono da carboxila. Os valores 

das constantes de equilíbrio dos ácidos, apresentados 

na tabela, servem para prever a força relativa dos 

ácidos. 

 
Considerando-se essas informações associadas aos 

conhecimentos sobre equilíbrio químico e admitindo-

se o valor do produto iônico da água, Kw, igual a 1,0

10–14, é correto afirmar: 

a) A base conjugada do ácido metanoico é mais 

forte do que a base conjugada do ácido 

etanoico. 

b) O ácido etanoico libera o próton H+ mais 

facilmente do que os ácidos metanoico e 

benzoico. 
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c) A substituição do átomo de hidrogênio ligado ao 

carbono no ácido metanoico pelo grupo fenil, — 

C6H5, implica no aumento do caráter ácido. 

d) O valor da constante de equilíbrio, Kb, para o 

ânion benzoato, C6H5COO–(aq), base conjugada 

do ácido benzoico, é de, aproximadamente, 1,6

10–10. 

e) A concentração de íons na solução aquosa do 

ácido benzoico é menor do que na do ácido 

etanoico, admitindo-se soluções com a mesma 

concentração molar. 

 

Questão 05 - (UNICAMP SP)     

Com a crescente crise mundial de dengue, as 

pesquisas pela busca tanto de vacinas quanto de 

repelentes de insetos têm se intensificado. Nesse 

contexto, os compostos I e II abaixo representados 

têm propriedades muito distintas: enquanto um 

deles tem caráter ácido e atrai os insetos, o outro 

tem caráter básico e não os atrai. 

  
Baseado nessas informações, pode-se afirmar 

corretamente que o composto 

a) I não atrai os insetos e tem caráter básico. 

b) II atrai os insetos e tem caráter ácido. 

c) II não atrai os insetos e tem caráter básico. 

d) I não atrai os insetos e tem caráter ácido e 

básico. 

 

Questão 06 - (UEPG PR)     

Com relação à acidez e basicidade de compostos 

orgânicos, assinale o que for correto. 

01. A amônia é uma base mais forte que a 

metilamina. 

02. A dimetilamina é uma base mais forte que a 

metilamina. 

04. Alcinos são ácidos mais fortes que fenóis. 

08. O ácido etanoico é um ácido mais forte que o 

ácido cloro-etanoico. 

16. Ácidos carboxílicos são ácidos mais fortes que 

álcoois. 

 

 

TEXTO: 1 - Comuns às questões: 7, 8     

Considere as fórmulas estruturais e suas respectivas 

constantes de basicidades de quatro aminas cíclicas 

fornecidas abaixo. 

 
Dados:  

Piridina: Kb = 1,8 10–9, Pirrolidina: Kb = 1,9 10–3, 

Piperidina: Kb = 1,3 10–3 e Pirrol: Kb < 10–10. 

 

Questão 07 - (ACAFE SC)     

Assinale a alternativa que contém a ordem crescente 

de basicidade das aminas cíclicas citadas 

anteriormente: 

a) pirrolidina < piperidina < piridina < pirrol 

b) pirrol > piridina > piperidina > pirrolidina 

c) pirrolidina > piperidina > piridina > pirrol 

d) pirrol < piridina < piperidina < pirrolidina 

 

Questão 08 - (ACAFE SC)     

Considerando o caráter ácido-base das espécies 

químicas citadas anteriormente, podem ser 

classificadas como base de Bronsted-Lowry: 

a) apenas piridina e pirrol. 

b) apenas piperidina, pirrolidina e pirrol. 

c) piridina, piperidina, pirrolidina e pirrol. 

d) apenas piridina. 

 

Questão 09 - (UFU MG)     

O ácido tricloroacético é uma substância aquosa 

com grande poder cauterizante e muito utilizado no 

tratamento de feridas, em doenças de pele, calos, 

verrugas, entre outros males. Seu caráter ácido é 

maior que o do ácido acético. Essa diferença pode ser 

explicada pelo  

a) elevado grau de ionização do H+ no ácido 

acético, que disponibiliza mais esse íon para a 

solução.  

b) valor da constante ácida (Ka) do ácido acético 

ser maior do que a constante ácida (Ka) do ácido 

tricloroacético.  
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c) efeito que os átomos de cloro exercem na 

estrutura do ácido tricloroacético.  

d) número de átomos de cloro na estrutura do 

tricloroacético, que fixa melhor o hidrogênio 

ionizável, aumentando a acidez.  

 

Questão 10 - (Mackenzie SP)  A respeito dos 

compostos orgânicos A, B, C e D, abaixo 

representados e armazenados em recipientes 

individuais, sob as mesmas condições de temperatura 

e pressão, é correto afirmar que 

   

 
a) o composto A possui uma carboxila, que é um 

grupo orto-para-dirigente. 

b) o composto B é uma amida que apresenta 

característica básica. 

c) o composto C é um éster derivado do álcool 

benzílico. 

d) o composto D é o que apresenta a maior pressão 

de vapor. 

e) todos são aromáticos e formam ligações de 

hidrogênio intermoleculares. 

 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 11     

Há muitos séculos, a humanidade aprendeu a 

utilizar as propriedades biológicas de substâncias 

presentes nas plantas. Por exemplo, no século V a.C., 

o médico grego Hipócrates relatou que a casca do 

salgueiro branco (Salix alba) aliviava dores e diminuía 

a febre. O responsável por essas atividades 

terapêuticas é o ácido salicílico, gerado pela 

metabolização, pelas enzimas do fígado, da salicilina 

presente no salgueiro. O ácido salicílico, apesar de 

suas propriedades terapêuticas, provoca lesões nas 

paredes do estômago. Para solucionar esse 

problema, a molécula foi modificada pelo laboratório 

alemão Bayer, em 1897, por meio da inserção de um 

grupo acetil. Assim surgiu o ácido acetilsalicílico, 

primeiro fármaco sintético empregado na terapêutica 

e que é hoje o analgésico mais consumido e vendido 

no mundo. A seguir, são apresentadas as estruturas 

moleculares da salicilina, do ácido salicílico e do ácido 

acetilsalicílico. 

 

 
 

Questão 11 - (ESCS DF)     

 
Na figura acima, os hidrogênios presentes na molécula de 

ácido salicílico são divididos em três tipos, de acordo com 

a acidez. Assinale a opção em que se apresenta a acidez 

desses hidrogênios em ordem crescente. 

a) Hb < Ha < Hb 

b) Ha < Hb < Hc 

c) Hc < Hb < Ha 

d) Ha < Hc < Hb 

 

Questão 12 - (UNIFICADO RJ)     

Ondansetrona é uma substância ativa de 

medicamentos, que possui atividade antiemética. É 

utilizada para controlar as náuseas e vômitos 

provocados por quimioterapia e radioterapia, assim 

como em pós-operatórios, pelo mesmo motivo. A 

ondansetrona, ao ser usada na prevenção e 

tratamento de náuseas e vômitos, não estimula o 

peristaltismo gástrico ou intestinal. 

Sua fórmula estrutural está representada a seguir. 
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O caráter desse composto e seu isômero de função 

são, respectivamente, 

a) básico; amina 

b) básico; aldeído 

c) neutro; amida 

d) ácido; álcool 

e) ácido; cetona 

 

Questão 13 - (Mackenzie SP)     

Uma substância química é considerada ácida devido a 

sua tendência em doar íons H + em solução aquosa. A 

constante de ionização Ka é a grandeza utilizada para 

avaliar essa tendência. Assim, são fornecidas as 

fórmulas estruturais de algumas substâncias 

químicas, com os seus respectivos valores de Ka, a 

25ºC. 

     

 
A ordem crescente de acidez das substâncias 

químicas citadas é 

a) ácido fosfórico < ácido etanoico < ácido 

carbônico < ácido fênico. 

b) ácido fênico < ácido carbônico < ácido etanoico < 

ácido fosfórico. 

c) ácido fosfórico < ácido carbônico < ácido 

etanoico < ácido fênico. 

d) ácido fênico < ácido etanoico < ácido carbônico < 

ácido fosfórico. 

e) ácido etanoico < ácido carbônico < ácido fênico < 

ácido fosfórico. 

 

Questão 14 - (FCM MG)     

Considere as estruturas das substâncias e suas 

constantes de dissociação. 

 

 

 
Em relação a essas substâncias, a alternativa ERRADA 

é: 

a) Tanto o fenol como o 2,4,6–triclorofenol são 

ácidos suficientemente fortes para reagirem com 

o bicarbonato de sódio. 

b) Por melhor acomodar a carga negativa, a base 

2,4,6–triclorofenolato é mais estável do que a 

base fenolato. 

c) Embora tenham a mesma carga negativa, a base 

fenolato é mais forte do que a base 2,4,6–

triclorofenolato. 

d) Devido ao efeito indutivo, o 2,4,6–triclorofenol é 

ácido mais forte do que o fenol. 

 

Questão 15 - (UFU MG)     

O ácido tricloroacético é utilizado no tratamento de 

cicatrizes da acne e no envelhecimento cutâneo. Em 

equilíbrio, esse ácido libera íons H+ e íons Cl3CCOO–.  

Sobre esse equilíbrio, marque, para as afirmativas 

abaixo, (V) Verdadeira, (F) Falsa ou (SO) Sem Opção.  

1. O valor da constante de ionização Ka do ácido 

tricloroacético, mantendo-se a temperatura, é 

maior que o do ácido acético.  

2. Os átomos de cloro no ácido tricloroacético 

exercem efeito elétron-receptor, diminuindo a 

densidade eletrônica do oxigênio do grupo OH e 

facilitando a saída do H+.  

3. Para uma mesma temperatura e concentração 

inicial, o pH do ácido acético será maior que o 

pH do ácido tricloroacético.  

4. O grau de ionização do ácido tricloroacético 

permanece inalterado pela adição do sal 

tricloroacetato de sódio.  
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Questão 16 - (UNCISAL)     

Considere os seguintes compostos orgânicos: 

 

 
Quanto ao caráter ácido-base, podemos afirmar que 

os compostos I, II e III apresentam, respectivamente, 

caráter 

a) ácido, neutro, básico. 

b) básico, ácido, ácido. 

c) neutro, ácido, ácido. 

d) básico, básico, neutro. 

e) neutro, básico, ácido. 

 

Questão 17 - (ESCS DF)   

Alguns ácidos carboxílicos são ácidos fracos em meio 

aquoso e possuem cheiro intenso e paladar azedo. Os 

cães possuem a capacidade de diferenciar uma 

pessoa da outra, porque detectam a mistura de 

ácidos carboxílicos presentes na pele da pessoa. A 

tabela a seguir apresenta os valores de pKa e 

características de alguns ácidos carboxílicos. 

 
A ordem crescente de acidez dos ácidos apresentados 

na tabela é: 

a) I, II, III, IV, V; 

b) I, V, II, IV, III; 

c) II, V, I, IV, III; 

d) III, IV, II, V, I; 

e) V, IV, III, II, I. 

 

Questão 18 - (UEFS BA)     

 
A 2-feniletilamina, representada pela fórmula estrutural, é 

um neurotransmissor que provoca sensações de “estar 

enamorado”. Essa substância é também encontrada no 

chocolate, mas sua ingestão não produz esse tipo de 

sensação. 

 

A análise da fórmula estrutural de 2-feniletilamina 

permite corretamente afirmar: 

a) A reação entre o fluído gástrico e a 2-

feniletilamina forma o ácido de Brönsted-Lowry 

. 

b) A sensação de estar enamorado, provocada pela 

presença de 2-feniletilamina no cérebro, é 

decorrência da sua aromaticidade. 

c) A 2-feniletilamina é mais solúvel em meio básico 

do que em meio ácido. 

d) O pH da solução aquosa de 2-feniletilamina é 

menor que 7. 

e) A 2-feniletilamina é uma amina secundária. 

 

 

Questão 19 - (UFES)   

A acidez e a basicidade são importantes propriedades 

relacionadas às substâncias orgânicas. Essas 

propriedades possuem relação direta com a 

reatividade e a purificação dos compostos orgânicos. 

   
Considerando essas informações e as estruturas 

apresentadas ao lado, faça o que se pede. 

a) Dê o nome oficial (IUPAC) das substâncias A, B e 

C. 

b) Coloque em ordem crescente de acidez as 

substâncias A, B e C. 

c) Explique a diferença de acidez entre as 

substâncias A, B e C. 

d) Escreva a equação balanceada da reação de B e C 

com quantidade estequiométrica de NaOH. 

 

Questão 20 - (UFF RJ)     

Uma das propriedades importantes relacionadas às 

substâncias orgânicas é a sua acidez e basicidade, uma 

vez que com base nessa propriedade, purificam-se os 

compostos orgânicos. 
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Considerando as estruturas apresentadas, pede-se: 

a) o nome oficial (IUPAC) das substâncias A e B; 

b) a equação balanceada da reação de A e B com 

quantidade estequiométrica de NaOH; 

c) a substância mais ácida dentre A e B. Justifique 

sua resposta; 

d) o volume em mL de uma solução de NaOH 0,1 M 

que é necessário para reagir completamente com 

10 g da substância B. 

 

GABARITO:   

1) Gab: C 

2) Gab: C 

3) Gab: A 

4) Gab: D 

5) Gab: C 

6) Gab: 18 

7) Gab: D 

8) Gab: C 

9) Gab: C 

10) Gab: D 

11) Gab: C 

12) Gab: B 

13) Gab: B 

14) Gab: A 

15) Gab: VVVF 

16) Gab: E 

17) Gab: D 

18) Gab: A 

19) Gab: 

a) A → 4-metilfenol ou para-metilfenol ou 4-

metilbenzenol 

 B → fenol ou benzenol 

 C → 4-nitrofenol ou 4-nitrobenzenol ou para-

nitrofenol 

b) A < B < C 

c) O NO2 presente na substância C apresenta efeito 

indutivo retirador de elétrons, o que provoca um 

aumento da acidez da substancia. Já na 

substância A o CH3 presente apresenta efeito 

indutivo doador de elétrons, o que provoca efeito 

contrário, ou seja, diminuição da acidez. No caso 

da substância B, esta presente o átomo de 

hidrogênio, ficando com valor de acidez entre o 

da substância A e C. 

d)  

 
 

 
20) Gab:  

a) Ácido p-nitrobenzóico (ácido 4-nitrobenzóico) e p-

metilbenzóico (ácido 4-metilbenzóico). 

b)  

 
c) O Ácido p-nitrobenzóico (substância A). Porque o 

grupo NO2 apresenta efeito indutivo (- I) - 

retirador de elétrons. 

d) x = 725 mL 
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