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Questão 01 - (Mackenzie SP)     
Para uma solução de um ácido fraco genérico de fórmula HX, que 
apresenta concentração inicial de 0,1 mol L–1 e grau de ionização 
de 2 %, sua respectiva constante Ka, medida a uma dada 
temperatura T, é de aproximadamente 

 
a) 2 10–6 
b) 4 10–6 
c) 2 10–5 
d) 4 10–5 
e) 2 10–4 

 
Questão 02 - (FATEC SP)     

A amônia (NH3), molécula de estrutura semelhante à da fosfina, 
reage com água produzindo uma solução de caráter básico. A 
reação que ocorre pode ser representada pela equação química 

 
NH3 (g) + H2O (l)    NH4

+ (aq) + OH– (aq) 
Uma solução aquosa de NH3 apresenta concentração inicial de 0,02 
mol/L a 25º C. 
Nessas condições, o valor da concentração de íons OH–, em mol/L, 
é 
Dado: 
Constante de basicidade da amônia a 25 ºC: 
Kb = 1,8  10–5 
a) 2  10–4 
b) 3  10–4  
c) 4  10–4 
d) 5  10–4 
e) 6  10–4 

 
Questão 03 - (UFPR)     

Erupções vulcânicas e queima de combustíveis fósseis são fontes 
de emissão de dióxido de enxofre para a atmosfera, sendo este gás 
responsável pela chuva ácida. Em laboratório, pode-se produzir o 
SO2 (g) em pequena escala a partir da reação entre cobre metálico 
e ácido sulfúrico concentrado. Para evitar o escape desse gás para 
a atmosfera e que seja inalado, é possível montar uma aparelhagem 
em que o SO2 (g) seja canalizado e borbulhado numa solução salina 
neutralizante. 

 

 
 

Com base nas informações fornecidas, qual dos sais indicados a 
seguir é o mais eficiente como solução neutralizante? 

 
a) Sulfato de sódio. 
b) Carbonato de sódio. 
c) Fosfato de sódio. 
d) Hidrogenocarbonato de sódio. 
e) Monohidrogenofosfato de sódio. 

 
Questão 04 - (Mackenzie SP)     

O ácido acético ou ácido etanoico é um monoácido carboxílico, 
cuja constante de ionização (Ka) é de 1,8 10–5, a 25 ºC. Partindo-
se de uma solução 1 10–2 mol L–1 desse ácido, é correto afirmar 
que, ao ser atingido o equilíbrio químico, a 25 ºC, 
Dados:  = 4,24, log10 4,24 = 0,63 e KW = 10–14 a 25 ºC 

 
a) não haverá a presença de ácido acético não ionizado em 

solução. 
b) [ H+] = 1,26 10–4 mol L–1 
c) pOH = 10,63 
d) [OH–] = 1,26 10–4 mol L–1 
e) [ H+] é diferente de [CH3COO–] 

 
Questão 05 - (ACAFE SC)     

Considere as seguintes soluções aquosas ácidas, todas na 
concentração de 0,1 mol/L e temperatura de 25ºC: 

 
ácido nitroso  pKa = 3,34 
ácido hipocloroso  pKa = 7,49 
ácido fluorídrico  pKa = 3,15 
ácido cianídrico  pKa = 9,39 

 
Baseado nas informações fornecidas e nos conceitos químicos, a 
ordem crescente de força ácida é: 

 
a) HCN < HClO2 < HNO2 < HF 
b) HCN > HClO > HNO2 > HF 
c) HF < HNO2 < HClO < HCN 
d) HCN < HClO < HNO2 < HF 

 
Questão 06 - (UCB DF)     

Considere um ácido de Arrhenius monoprótico fraco, de constante 
Ka = 10–11 e grau de ionização  com valor muito menor que a 
unidade. Em um estudo experimental para mensurar esse grau de 
ionização, o mencionado ácido foi utilizado em uma concentração 
igual a 1 mmol/L. Com base no exposto, assinale a alternativa que 
prediz o valor de  nesse estudo. 

 
a) 10–3 
b) 0,0001% 
c) 10–8 
d) 10–11 
e) 0,01% 

 
Questão 07 - (ACAFE SC)     

O seriado televisivo “Breaking Bad” conta a história de um 
professor de química que, ao ser diagnosticado com uma grave 
doença, resolve entrar no mundo do crime sintetizando droga 
(metanfetamina) com a intenção inicial de deixar recursos 
financeiros para sua família após sua morte. No seriado ele 
utilizava uma metodologia na qual usava metilamina como um dos 
reagentes para síntese da metanfetamina. 

 
CH3NH2(aq) + H2O(l)  CH3NH3

+(aq) + OH–(aq) 
 

Dados: constante de basicidade (Kb) da metilamina a 25ºC: 3,6
10–4; log6 = 0,78. 

 
O valor do pH de uma solução aquosa de metilamina na 
concentração inicial de 0,1 mol/L sob temperatura de 25ºC é: 

 
a) 2,22  
b) 11,78  
c) 7,8 
d) 8,6 

 
Questão 08 - (ACAFE SC)     

O ácido lático está presente no leite e em seus derivados. Sob 
temperatura de 25ºC uma solução aquosa foi preparada 
dissolvendo 0,1 mol de ácido lático em água até formar 1L de 
solução. 
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Dados: Ka (ácido lático) = 1,4 10–4; log 3,7 = 0,57; . 
 

O valor do pH dessa solução é: 
 

 
Fórmula estrutural do ácido lático 

 
a) 1,0 
b) 2,43 
c) 3,85 
d) 5,7 

 
Questão 09 - (UNIUBE MG)     

Um estudante, em um laboratório, deseja preparar 500 mL de uma 
solução de ácido acético na concentração de 0,1 mol/L. 
Considerando que a densidade do ácido é, aproximadamente, 1,1 
g/cm3, analise as afirmativas a seguir: 
Dados: CH3COOH (M = 60 g/mol; Ka = 2,0 10–5); log 2 = 0,3 e 
log 1,4 = 0,15. 

 
I. A massa de ácido acético necessário para preparar essa 

solução será de 3,0 g. 
II. A reação desse ácido com hidróxido de sódio produzirá um 

sal, que, em solução aquosa, terá um caráter básico. 
III. O potencial hidrogeniônico dessa solução será 1. 

 
Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmação(ões) contida(s) em: 

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

 
Questão 10 - (UERJ)     

A ionização do ácido cianídrico é representada pela equação 
química abaixo:, 

 
HCN (aq)    H+ (aq) + CN– (aq) 

 
Um experimento sobre esse equilíbrio químico, realizado a 
temperatura constante, analisou quatro parâmetros, apresentados 
na tabela: 

 

 
 

Ao ser estabelecido o equilíbrio químico da ionização, foi 
adicionada certa quantidade de NaCN(s). 
Após a dissolução e dissociação completa desse composto, houve 
deslocamento do equilíbrio de ionização. 
O parâmetro que sofreu redução, após a adição do composto, é 
representado pelo seguinte símbolo: 

 
a) a 
b) Ka 
c) pH 
d) [HCN] 

 
 
 

Questão 11 - (ENEM)     
Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados 

para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão 
completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e 
provocam a chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, 
esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa 
contendo uma substância adequada.  
Considere as informações das substâncias listadas no quadro. 

 

 
 

Dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover 
com maior eficiência os gases poluentes é o(a) 

 
a) fenol. 
b) piridina. 
c) metilamina. 
d) hidrogenofosfato de potássio. 
e) hidrogenosulfato de potássio. 

 
Questão 12 - (ACAFE SC)     

A amônia pode ser utilizada na síntese de fertilizantes, explosivos 
e produtos de limpeza. Já o hidróxido de sódio pode ser utilizado 
para desentupir encanamentos, na produção de sabões e 
detergentes e na extração de celulose nas indústrias de papel. Em 
1L de uma solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração 
0,15 mol/L foram adicionados 0,1 mol de amônia. 
Dados: Considere que o volume da solução permaneça constante; 
constante Kb = 1,8 10–5. 

 
Assinale a alternativa que contém concentração aproximada dos 
íons amônio. 

 
a) 1,8 10–5 mol/L 
b) 1,2 10–5 mol/L 
c) 1,5 10–5 mol/L 
d) 1,8 10–6 mol/L 

 
Questão 13 - (UNESP SP)     

O ácido etanoico, popularmente chamado de ácido acético, é um 
ácido fraco e um dos componentes do vinagre, sendo o responsável 
por seu sabor azedo. Dada a constante de ionização, Ka, igual a 1,8

10–5, assinale a alternativa que apresenta a concentração em mol
L–1 de H+ em uma solução deste ácido de concentração 2,0 10–

2 mol L–1. 
 

a) 0,00060 mol L–1 
b) 0,000018 mol L–1 
c) 1,8 mol L–1 
d) 3,6 mol L–1 
e) 0,000060 mol L–1 

 
Questão 14 - (ITA SP)     

O grau de dissociação, α, do ácido acético em solução aquosa 
0,10molL–1 é 100 vezes menor que o do ácido clorídrico também 
em solução aquosa 0,10molL–1 . Com base nestas informações, 
pode-se afirmar que o pH da solução aquosa do ácido acético 
0,10molL–1 é 

 
a) zero.  
b) um.  
c) dois.  
d) três.  
e) quatro. 
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Questão 15 - (UEFS BA)     
CH3COOH(l) + H2O(l)    CH3COO–(aq) + H3O+(aq) 

 
A Lei de Diluição de Ostwald relaciona o grau de ionização com o 
volume da solução e pode ser enunciada da seguinte forma: O grau 
de ionização de um eletrólito aumenta, tendendo a 100%, à medida 
que a solução é diluída. A aplicação dessa Lei permite calcular não 
somente a constante de ionização, Ka, como também as 
concentrações e o pH do sistema em equilíbrio químico 
representado pala equação química, quando o grau de ionização do 
ácido acético, em uma solução 0,02molL–1, desse ácido, é 3% a 
25°C. 
Considerando-se essas informações e a equação química de 
ionização do ácido acético, é correto afirmar: 

 
a) A concentração hidrogeniônica na ionização do ácido acético 

é 2,0×10–2molL–1. 
b) O valor numérico da constante de ionização do ácido acético 

é 1,75×10–5molL–1. 
c) O pH da solução de ácido acético 3% ionizado é menor do 

que 4. 
d) A concentração de ácido acético no equilíbrio químico é 

1,94×10–3molL–1. 
e) O valor da constante de ionização, Ka, quando o grau de 

onização, a, for muito pequeno, é calculado pela expressão 
matemática Ka = [CH3COOH]a. 

 
Questão 16 - (UEM PR)     

O cianeto de hidrogênio (HCN) é um ácido fraco em meio aquoso 
e possui grau de ionização desprezível em relação ao número de 
moléculas não ionizadas. Sabendose que, a 25 ºC, o HCN apresenta 
Ka = 6,4x10–10, assinale o que for correto. 

 
Dado: . 

 
01. Duas soluções de concentrações de HCN(aq) iguais a 0,1 

mol/L e 1,0 mol/L, ambas a 25 ºC, possuem o mesmo valor 
do grau de ionização. 

02. Uma solução aquosa de ácido cianídrico a 0,1 mol/L 
apresenta grau de ionização igual a 8 x 10–2 %. 

04. Se forem adicionadas pequenas quantidades de KCN sólido 
a qualquer solução de HCN(aq) a 25 ºC, o valor do Ka 
permanece aproximadamente constante. 

08. A cada 100.000 moléculas de HCN em solução aquosa a 25 
ºC, com concentração 0,01 mol/L, 25 moléculas estarão 
ionizadas. 

16. Para ácidos fracos em meio aquoso, o Ka é numericamente 
igual ao grau de ionização, porém com sinal algébrico 
contrário. 

 
Questão 17 - (ENEM)   

Uma das etapas do tratamento da água é a desinfecção, sendo a 
cloração o método mais empregado. Esse método consiste na 
dissolução do gás cloro numa solução sob pressão e sua 
aplicação na água a ser desinfectada. As equações das reações 
químicas envolvidas são: 

 
Cl2 (g) + 2 H2O (l)   HClO (aq) + H3O+ (aq) + Cl– (aq) 

HClO (aq) + H2O (l)    H3O+ (aq) + ClO– (aq)     pKa = –log Ka = 
7,53 

A ação desinfetante é controlada pelo ácido hipocloroso, que 
possui um potencial de desinfecção cerca de 80 vezes superior 
ao ânion hipoclorito. O pH do meio é importante, porque 
influencia na extensão com que o ácido hipocloroso se ioniza. 
Para que a desinfecção seja mais efetiva, o pH da água a ser 
tratada deve estar mais próximo de 

 
a) 0.  
b) 5.  
c) 7.  
d) 9.  
e) 14. 

Questão 18 - (UFPE)     
O ácido lático apresenta pKa = 3,82. Qual o valor aproximado do 
pH de uma solução de ácido lático 0,1 mol L-1 em água? Assinale 
o inteiro mais próximo de sua resposta após multiplicá-la por 10 
(dez). 

 
Questão 19 - (FGV SP)     

A reação da amônia com a água é representada na equação: 
 

NH3(aq)   +   H2O (ℓ)  NH4
+(aq)    +    OH–(aq) 

 
A constante de equilíbrio a 5 oC é 1,45 ´ 10–5 e a 25 oC é 1,8 ´ 10–
5. 

 
Considere as seguintes afirmações sobre o sistema em equilíbrio: 

 
I. a reação química é classificada como reação exotérmica; 
II. o aumento da temperatura resulta em um aumento da 

concentração de íons hidroxila; 
III. a adição de íons amônio resulta numa redução do pH do 

sistema. 
 

São corretas as afirmações 
 
a) I, II e III. 
b) I e II, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) III, apenas. 

 
 
 
Questão 20 - (UEM PR)   

Considere o equilíbrio abaixo, para uma solução preparada com 
concentração 0,8 mol/l , a 25 ºC, e assinale o que for correto. (Dados: 
Ka do equilíbrio igual a 5,0´10–10 e log 2 @ 0,3). 

 
HCN(aq)    H+(aq) + CN–(aq) 

 
01. Se for adicionado 0,2 g de KCN sólido à solução sob 

agitação, a ionização do HCN se torna menor. 
02. Se diluirmos a solução, aumentando a quantidade de água, o 

grau de ionização aumenta. 
04. O pH da solução é aproximadamente 4,7. 
08. Considerando que não há formação de precipitado, se 

fizermos evaporar 200 mL de água de 1000 mL da solução e 
depois retornar a 25ºC, o valor do Ka será menor do que 
5,0´10–10. 

16. A porcentagem de ionização, nas condições do enunciado, é 
igual a 0,0025%. 

 
GABARITO:   
1) Gab: D 
2) Gab: E 
3) Gab: C 
4) Gab: C 
5) Gab: D 
6) Gab: E 
7) Gab: B 
8) Gab: B 
9) Gab: D 
10) Gab: A 
11) Gab: D 
12) Gab: B 
13) Gab: A 
14) Gab: D 
15) Gab: C 
16) Gab: 12 
17) Gab: B 
18) Gab: 24 
19) Gab: D 
20) Gab: 23 
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