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Questão 01 - (UniCESUMAR PR)     
Dentre os pares de substâncias presentes nas seguintes 
alternativas, qual constitui um sistema tampão em meio 
aquoso (solução-tampão)? 

 
a) Na2CO3 e NaHCO3. 
b) HCl e H3PO4. 
c) NaOH e NaCl. 
d) HCl e KBr. 
e) NH3 e NaOH. 

 
Questão 02 - (UEM PR)     

Um laboratorista dispõe das seguintes soluções estoque: 
 

I) ácido acético 0,1mol/L; pKa = 4,74 
II) acetato de sódio 0,1mol/L 
III) NaOH 0,1mol/L 
IV) HCl 0,1mol/L 

 
Assinale a(s) alternativa(s) que apresenta(m) uma correta 
descrição do pH ou das características de tamponamento 
dessas soluções ou de suas misturas. 

 
01) Para se obter uma solução-tampão, pode-se preparar 

uma solução entre I e II. 
02) A mistura das soluções III e IV formará uma solução-

tampão de pH variável, que é dependente da proporção 
de NaOH e HCl utilizados. 

04. Uma solução-tampão preparada pela adição de 
volumes iguais das soluções I e II terá pH = 4,74. 

08. Uma solução-tampão preparada com 300mL da 
solução I e 100mL da solução III apresentará pH > 
4,74. 

16. Utilizando-se quantidades apropriadas das quatro 
soluções é possível preparar uma solução-tampão de 
pH > 9. 

 
Questão 03 - (IFRS)     

O sangue funciona como uma solução-tampão, que evita 
que o seu pH sofra grandes alterações. Esse pH decorre do 
fato das células produzirem continuamente dióxido de 
carbono como produto do metabolismo celular. Parte desse 
gás se dissolve no sangue, estabelecendo o equilíbrio iônico 
abaixo. 

 
CO2(aq) + H2O(l)    H2CO3(aq)    H1+(aq) + HCO3–(aq) 

 
Esses equilíbrios químicos mantêm o pH do sangue em 
aproximadamente 7,4. A razão normal entre o HCO3–(aq) e 
o H2CO3(aq) é de 20:1, respectivamente. Se ela for alterada, 
pode causar danos ao organismo, devido às alterações 
metabólicas, podendo causar a morte. 

 
Levando em conta as informações acima, é correto afirmar 
que 

 
a) a concentração molar do íon H1+(aq) no sangue é, 

aproximadamente, 7,4 mol/L. 
b) se a quantidade de HCO3–(aq) aumentar muito em 

relação a H2CO3(aq), o pH do sangue da pessoa irá 

subir (alcalose), deslocando o equilíbrio químico para 
a esquerda, diminuindo a quantidade de H1+(aq). 

c) se a quantidade de HCO3–(aq) aumentar muito em 
relação a H2CO3(aq), o pH do sangue da pessoa irá cair 
(acidose), deslocando o equilíbrio químico para a 
direita, diminuindo a quantidade de H1+(aq). 

d) Se a concentração molar de gás carbônico no sangue 
aumenta, o pH sanguíneo aumenta. 

e) Se a concentração molar de gás carbônico no sangue 
diminui, o pH sanguíneo diminui. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 4     

I. CO2 (g) + H2O(l)    H2CO3(aq) 
II. H2CO3(aq) + H2O(l)    HCO3–(aq) + H3O+(aq) 

 
O sangue humano tem uma variação de pH entre 7,35 e 7,45, 
e qualquer modificação dessa faixa de pH interfere na 
estabilidade das membranas celulares, estruturas das 
proteínas e atividades enzimáticas, resultando em várias 
doenças, dentre as quais acidose ou alcalose. O sistema 
tampão ácido carbônico – hidrogeno-carbonato, 
representado de forma simplificada pelas equações 
químicas I e II, é o principal sistema usado para manter a 
faixa de pH do sangue. 

 
Questão 04 - (UNIT AL)     

Ainda em relação a equilíbrio químico em soluções aquosas, 
é correto afirmar: 

 
a) Para o bom funcionamento do organismo, o sangue 

deve ser ácido. 
b) Se o pH do sangue de uma pessoa for 7,0, ela está com 

alcalose. 
c) As estruturas das proteínas e as atividades enzimáticas 

independem do pH do sangue. 
d) Se a concentração de íons OH–(aq) no sangue de uma 

pessoa for 10–6,85molL–1, ela está com acidose. 
e) A membrana celular, por ser lipoproteica, não é 

influenciada pelas concentrações de íons, como 
H3O+(aq) e OH–(aq). 

 
Questão 05 - (UNITAU SP)     

As reações químicas no corpo humano são muito sensíveis 
ao pH. O pH normal do sangue varia numa faixa estreita de 
7,35 a 7,45. O pH menor do que 7,35 leva à acidose, e o pH 
maior do que 7,45 leva à alcalose. Os pHs menores do que 
6,9 e maiores do que 7,9 são incompatíveis com a vida. O 
controle de pH sanguíneo é mantido pela ação dos tampões. 
O principal sistema tampão é o ácido carbônico/bicarbonato, 
que é responsável por 55% do efeito tamponante. O 
bicarbonato é formado a partir do dióxido de carbono 
liberado para circulação durante a respiração celular. O CO2 
reage com água, formando o ácido carbônico, um ácido 
fraco que, em seguida, é dissociado em íon hidrogênio e em 
bicarbonato. A equação do tampão é 

 
CO2 + H2O    H2CO3    H+ + HCO3– 

 
Os pulmões e os rins interagem com esse tampão. Quando 
há mudança no pH sanguíneo, os pulmões respondem dentro 
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de alguns minutos, alterando a respiração e controlando os 
níveis de CO2. Os rins respondem mais lentamente, dentro 
de um ou dois dias, controlando os níveis de H+ e HCO3–  na 
urina.  

 
Considerando as informações apresentadas e os seus 
conhecimentos sobre ácidos e bases e equilíbrio químico, e 
ignorando a tentativa do corpo de corrigir o pH sanguíneo 
usando outros sistemas tampão, faça o que se pede. 
 
a) Explique o que acontece com o equilíbrio químico do 

sistema tampão bicarbonato quando um indivíduo 
sofre uma doença obstrutiva pulmonar, a qual reduz a 
capacidade respiratória 

b) Explique o que acontece com o equilíbrio químico do 
sistema tampão bicarbonato quando um indivíduo se 
encontra no estado de euforia e de hiperventilação 
(respiração profunda e rápida). 

 
Questão 06 - (UNIT SE)     
CH3CH(OH)COOH(aq) + H2O(l)    CH3CH(OH)COO–(aq) + 

H3O+(aq)     Keq = 1,4 10–4 
 

No interior das células do corpo, acontece a todo instante 
um número incontável de reações químicas, a grande 
maioria delas requer um pH adequado para ocorrer. Ao 
impedir variações bruscas de pH, o organismo conta com as 
soluções-tampão. O plasma sanguíneo é o principal 
exemplo, no qual age o tampão ácido láctico/lactato de 
sódio, CH3CH(OH)COOH / CH3CH(OH)COONa. 

 
Considerando-se as informações do texto e associando-se 
aos estudos sobre equilíbrio químico em soluções 
eletrolíticas, é correto afirmar: 

 
a) A base lactato é conjugada do ácido H3O+(aq). 
b) A adição de pequena quantidade de ácido clorídrico faz 

diminuir o pH da solução-tampão. 
c) A concentração de ácido láctico na solução-tampão 

permanece inalterada com o aumento de concentração 
de íons lactato. 

d) Ao se adicionar 0,08 mol de base forte por litro de 
solução ao sistema em equilíbrio o pH da solução-
tampão não é alterado. 

e) A solução aquosa que contém 1,2 10–1molL–1 de 
ácido láctico e 1,0 10–1molL–1 de íons lactato possui 
pH a 25ºC menor do que 4. 

 
Questão 07 - (FCM PB)     

Soluções tampões são bastante utilizadas em laboratórios de 
química, de bioquímica e de alimentos, por evitar grandes 
alterações do pH do meio reacional. Num laboratório, um 
estudante encontrou na prateleira soluções aquosas de: 
NaNO3, NH4NO3, NaCl, NaOH, HNO3, NH4OH. Quais 
soluções ao serem misturadas, em proporção 
estequiométrica, podem formar uma solução tampão?  

 
a) NaNO3 e HNO3.  
b) NH4NO3 e NH4OH.  
c) NaCl e NaOH.  
d) NaOH e NaNO3.  
e) NaCl e HNO3.  

 
Questão 08 - (UNITAU SP)     

Um volume de 3,15 mL de ácido acético (massa molar = 60; 
Ka = 2,0 x 10–5 M; densidade 1,05 g/cm3) foi dissolvido em 
água para um volume final de 500 mL. Subsequentemente, 

o pH da solução foi ajustado para 6,0 com NaOH. Pergunta-
se: 

 
a) Qual a molaridade inicial da solução de ácido acético? 
b) Qual foi a massa de NaOH adicionada à solução de 

ácido acético para ajustar o pH em 6,0? 
 
Questão 09 - (UFT TO)     

Uma solução tampão é definida como aquela que possui a 
capacidade de resistir a variações de pH quando se 
adicionam pequenas quantidades tanto de ácido quanto de 
base. Indique a alternativa que mostra CORRETAMENTE 
uma solução que age como um sistema tampão.  

 
a) NaClO4/HClO4  
b) KH2PO4/H3PO4  
c) KCl/HCl  
d) Ca(NO3)2/Ca(OH)2  
e) KHSO4/H2SO4  

 
Questão 10 - (UNITAU SP)     

Soluções tampões são normalmente constituídas de um 
ácido fraco e o sal do ácido fraco ou de uma base fraca e o 
sal da base conjugada. Esse tipo de composição faz com que 
as soluções resistam a grandes mudanças de pH. O tampão 
acetato é muito utilizado em estudos de química biológica, 
sendo constituído normalmente de uma mistura de ácido 
acético e acetato de sódio. Considerando uma solução na 
qual as concentrações ácido acético e acetato de sódio são 
idênticas, bem como o pKa 4,74 desse tampão, podemos 
afirmar que o pH da solução estará entre 

 
a) 2 e 3 
b) 3 e 4 
c) 4 e 5 
d) 5 e 6 
e) 6 e 7 

 
Questão 11 - (Unimontes MG)     

Um experimento deve ser conduzido sem que haja variações 
bruscas de pH. Para isso, o operador deverá preparar um 
meio tamponado em pH igual a 5 para conduzir seu 
experimento e dispor de acetato de sódio e ácido acético (ka 
= 1,8 x 10–5). A reação de equilíbrio é representada pela 
equação 

H3COOH    H3COO–  +  H+. 
Considerando desprezível a quantidade de ácido que ioniza, 
a razão molar de ácido acético (H3COOH) e acetato 
(H3COO–) necessária para preparar esse tampão é de, 
aproximadamente: 

 
a) 1,80. 
b) 0,27. 
c) 0,56. 
d) 5,00. 

 
Questão 12 - (UERN)     

A solução-tampão é geralmente uma mistura de um ácido 
fraco com o sal desse ácido, ou uma base fraca com o sal 
dessa base. Essa solução tem por finalidade evitar que 
ocorram variações muito grandes no pH ou no pOH de uma 
solução. A eficácia da solução-tampão pode ser vista no 
sangue, onde, mesmo com a adição de ácido ou base em 
pequenas quantidades ao plasma sanguíneo, praticamente 
não há alteração no pH. 
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(Disponível em: brasilescola.com/quimica/ 

solucaotampao-no-sangue-humano) 
 

Um litro de solução contém 1,24 g de ácido carbônico e 16,8 
g de bicarbonato de sódio. Sabendo-se que Ka = 2.10–7, 
determine o pOH dessa solução-tampão. (Considere: log 2 
= 0,3) 

 
a) 7,7 
b) 7,4 
c) 6,6 
d) 6,3 

 
Questão 13 - (UEMA)     

Considere a adição de acetato de sódio a uma solução de 
ácido acético. Os efeitos observados na constante de 
ionização do ácido, no seu grau de ionização e no pH da 
solução à temperatura constante, são, respectivamente, 

 
a) não há alteração, aumenta, diminui. 
b) aumenta, diminui, não há alteração. 
c) diminui, não há alteração, diminui. 
d) não há alteração, diminui, aumenta. 
e) não há alteração, aumenta, não há alteração. 

 
Questão 14 - (UFG GO)     

Soluções tampão são utilizadas para evitar uma variação 
brusca de pH e são constituídas por um ácido fraco (ou uma 
base fraca) e o sal do seu par conjugado. Para produzir uma 
solução tampão, deve-se misturar: 

 
a) CH3COOH e H2SO4 
b) NH4OH e KOH 
c) CH3COOH e CH3COONa 
d) KOH e NaCl 
e) HCl e KOH 

 
 

Questão 15 - (Unimontes MG)  Um litro de solução tampão 
contém 0,2 mol/L de acetato de sódio e 0,2 mol/L de ácido 
acético. Ao acrescentar hidróxido de sódio, o pH da solução 
alterou-se para 4,94. Considerando que o pKa do ácido 
acético é de 4,76 a 25ºC, a mudança no pH da solução tampão 
é de, aproximadamente, 
 
a) 1,94. 
b) 0,20. 
c) 0,18. 
d) 1,76. 

 
Questão 16 - (UESPI)     

Uma solução tampão é obtida pela mistura de ácidos fracos 
e de suas bases conjugadas. Esta solução apresenta a 
propriedade de resistir às variações de pH, quando a ela, são 
adicionados pequenas quantidades de ácidos ou bases. Em 
um tampão contendo:  
ácido acético 0,50 M (HC2H3O2, Ka =1,8 ´ 10–5) e  
acetato de sódio 0,50 M (NaC2H3O2),  

qual será a concentração de íons [H+]?  
 

a) 0,5 ´ 10–5 M  
b) 0,9 ´ 10–5 M  
c) 1,4 ´ 10–5 M  
d) 1,8 ´ 10–5 M  
e) 2,2 ´ 10–5 M  

 
Questão 17 - (UEM PR)     

Qual é o pH aproximado de uma solução obtida através da 
mistura de 100 m  de uma solução aquosa de HCN 1 x 10–
2 mol. –1 com 100 m  de uma solução aquosa de KCN 5 
x 10–2 mol. –1, sabendo-se que o Ka do HCN é 4,9 x 10–10 
(pKa = 9,31)? 
(Dados: log 5  0,7) 
a) pH = 2 
b) pH = 12 
c) pH = 10 
d) pH = 7 
e) pH = 4 

 
Questão 18 - (UNIFOR CE)     

Ácido láctico, CH3CH(OH)COOH e lactato de sódio, 
CH3CH(OH)COO Na formam, em água, uma solução 
tampão. Tal solução contendo 0,12 mol/L do ácido e 0,10 
mol/L do lactato tem, a 25 ºC, pH bem definido. Para calcular 
seu valor utilizou-se o valor da constante de equilíbrio, a 25 
ºC, de 
 

 

 
Considerando-se que a constante de equilíbrio é muito 
pequena, ou seja, forma-se quantidade desprezível de lactato 
proveniente do ácido, pode-se calcular o pH da solução. Seu 
valor encontra-se no intervalo 
a) 1 – 3 
b) 3 – 4 
c) 4 – 5 
d) 5 – 6 
e) 7 – 9 

 
Questão 19 - (UESPI)     

O pH da urina varia entre 4,5 e 8,0, e isto acontece devido à 
capacidade tamponante dos rins. Um dos tampões mais 
importantes nesse processo é o fosfato. 

,  
Com base na equação acima, supondo que uma amostra de 
urina coletada tenha indicado pH=7,8, a relação 

 será: 
a) 0,01 
b) 0,1 
c) 1,0 
d) 10,0 
e) 100,0 

 
Questão 20 - (UESPI)     

Soluções tampão são soluções que atenuam a variação dos 
valores de pH (ácido ou básico), mesmo com adição de 
pequenas quantidades de ácidos ou bases. Nosso organismo 
apresenta uma série de sistemas tampões. Um dos tampões 
mais importantes é o do sangue, que permite a manutenção 
das trocas gasosas e das proteínas. Se quisermos preparar um 
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tampão de pH=9,00, quantos moles de NH4Cl devem ser 
adicionados a 2,0L de solução de NH3 0,10M? 
 
 (Dados: Constante de dissociação do NH3 (Kb=1,8 x 10–5)) 
a) 0,09 mol 
b) 0,18 mol 
c) 0,36 mol 
d) 0,72 mol 
e) 1,00 mol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO:   
1) Gab: A         2) Gab: 05 
3) Gab: B         4) Gab: D 
5) Gab:  

a) Quando uma pessoa tem doença obstrutiva pulmonar, 
as trocas gasosas não são eficientes a nível de pulmão 
e, consequentemente, há menor oxigenação e maior 
retenção de CO2. Pelo princípio de Le Chatelier, o 
equilíbrio desloca para direita (CO2 + H2O  H2CO3 

 H+ + HCO3–) e a concentração de H+ aumenta, com 
diminuição do pH. O resultado é acidose respiratória.  

b) No estado de hiperventilação, a respiração é mais 
rápida e profunda e maior quantidade de CO2 é 
perdida. Pelo principio de Le Chatelier, o equilíbrio 
desloca para esquerda, (CO2 + H2O  H2CO3  H+ 
+ HCO3–) e diminui a concentração de H+ no sangue, 
com aumento de pH. O resultado é alcalose 
respiratória. 

6) Gab: E         7) Gab: B 
8) Gab:  

a) Com base no volume de ácido e na sua densidade, o 
aluno deverá calcular a massa de ácido acético 
dissolvida no volume de 500 mL e proceder ao cálculo 
da molaridade como mostrado abaixo:  
d = m/v  1,05 = m/3,15  Assim: massa = 3,075 g  
Molaridade = massa/MM/volume  M = 
3,075/60/0,5  
Assim, M = 0,11025 M  

b) O aluno deverá mostrar a ionização do ácido acético, 
considerando que o pH foi ajustado para 6,0 com 
NaOH, ou seja, para uma [H+]final de 10–6 M.  

 
Com base na constante de equilíbrio, podemos calcular 
a razão [A–]/[HA] e as quantidades de HA e A– da 
solução. A diferença entre a quantidade inicial de HA 
e a quantidade final de A– em pH = 6, corresponde a 
quantidade de NaOH utilizada para neutralizar o ácido 
acético e formar acetato. Assim,  
Ka = [A–][H+]/[HA]  Ka/[H+] = [A–]/[HA]  
Assim,  
2.10–5/1.10–6 = [A–]/[HA]  [A–]/[HA] = 20  
Ou seja:  
Para um total de 21 partes do tampão, 20 partes 
correspondem ao acetato. Do total inicial de 0,055 
moles de ácido acético, 0,052 moles foram 
neutralizados para acetato e apenas 0,003 moles 
permaneceram na forma de ácido acético. A massa de 
NaOH é calculada pela fórmula Número de Mols = 
massa (g) / massa molar, igual a 0,052 = massa (g)/40, 
totalizando 2,08 gramas de NaOH.  

9) Gab: B 
10) Gab: C 
11) Gab: C 
12) Gab: D 
13) Gab: D 
14) Gab: C 
15) Gab: C 
16) Gab: D 
17) Gab: C 
18) Gab: B 
19) Gab: D 
20) Gab: C 
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