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Questão 01 - (ITA SP)    Quando dissolvidos em água para 
formar soluções com concentração 0,1 mol L–1, os sais Na2S, 
NaCH3CO2, NaHSO4 e Na2HPO4 deixam o meio respectivamente 

a) ácido, básico, neutro, básico. 
b) básico, neutro, ácido, neutro. 
c) ácido, básico, ácido, ácido. 
d) básico, básico, ácido, básico. 
e) neutro, neutro, básico, neutro. 

 
Questão 02 - (IBMEC SP Insper)    Um agricultor pretende 
iniciar um empreendimento de produção de frutas e, para isso, 
submeteu amostras do solo de sua propriedade para análise 
química e parecer técnico de um engenheiro agrônomo. 

 
Para que o agricultor possa fazer a correção do pH do solo de 
forma adequada para a sua produção, ele deverá adicionar ao solo 

a) NaCl. 
b) P4O10. 
c) KNO3. 
d) NH4Cl. 
e) CaO. 

 
Questão 03 - (UniCESUMAR PR)    Para diminuir a acidez de 
um molho de tomate, uma cozinheira adicionou fermento 
químico, cujo principal componente é o bicarbonato de sódio, 
NaHCO3. Esse procedimento é adequado porque o molho de 
tomate possui 

a) pH < 7 e o bicarbonato de sódio é um sal ácido. 
b) pH < 7 e o bicarbonato de sódio é um sal básico. 
c) pH = 7 e o bicarbonato de sódio é um sal neutro. 
d) pH > 7 e o bicarbonato de sódio é um sal básico. 
e) pH > 7 e o bicarbonato de sódio é um sal ácido. 

 
Questão 04 - (UEFS BA)    Em uma aula de química, a 
professora desenhou na lousa o esquema representado a seguir. 

 
Em seguida fez duas perguntas para a turma: Qual é o pH da 
solução 1? Das três soluções, qual é aquela que tem o pH mais 
alto? 

As respostas corretas às perguntas feitas pela professora são 
a) pH = 3 e solução 2. 
b) pH = 1 e solução 2. 
c) pH = 2 e solução 2. 
d) pH = 2 e solução 3. 
e) pH = 3 e solução 3. 

 
Questão 05 - (FCM MG)    Os pH’s das soluções de NH4Cl, 
CH3COOK, NaHCO3 e LiNO3 podem ser, respectivamente: 
 

a) <7 ; >7 ; >7 ; =7. 
b) <7 ; >7 ; <7 ; =7. 
c) >7 ; <7 ; =7 ; <7. 
d) >7 ; <7 ; <7 ; =7. 

 
Questão 06 - (UniRV GO)    O íon hidrogenocarbonato é 
formado pela reação de ionização do ácido carbônico com a água, 
que contribui para o sistema tampão do organismo. Já o íon 
amônio é formado pelo mesmo tipo de reação da amônia, mas ele 
é tóxico para o organismo. Considerando as reações de formação 
dos íons mencionados, têm-se, respectivamente, as constantes de 
ionização a 25ºC: pKa = 6,37 e pKb = 4,74. Analise as alternativas 
e assinale V (verdadeiro) ou F (falso). 

a) O sal carbonato de amônio em solução aquosa a 25ºC 
tem caráter ácido. 

b) Pela teoria de Brønsted-Lowry, o hidrogenocarbonato 
é uma base conjugada forte. 

c) Uma solução formada por 100,0 mL de amônia a 0,1 
mol.L–1 com 100,0 mL de cloreto de amônio a 0,1 
mol.L–1 terá um pH igual a 9,26 a 25ºC. 

d) O íon hidrogenocarbonato, quando combinado com o 
íon de sódio, gera um sal halóide que reage tanto com 
um ácido quanto com uma base. 

 
Questão 07 - (UEPG PR)  Considere os seguintes sais: NH4Br, 
CH3COONa, Na2CO3, K2SO4 e NaCN, cujas soluções aquosas de 
mesma concentração têm diferentes valores de pH. No que se 
refere a essas soluções, assinale o que for correto. 

01. A solução de K2SO4 é neutra, pois não apresenta 
hidrólise. 

02. A reação de hidrólise do CH3COONa é a seguinte: 
CH3COO– (aq) + H2O (l)     CH3COOH (aq) + OH– (aq) 

04. A ordem crescente de pH das soluções de NH4Br, 
K2SO4 e NaCN é, pH NH4Br < pH K2SO4 < pH NaCN. 

08. A constante de hidrólise para o NaCN pode ser escrita 

da seguinte maneira . 

16. A solução de Na2CO3 é ácida pois um dos produtos da 
hidrólise é o H2CO3. 

 
Questão 08 - (UNESP SP)  Uma das etapas finais do tratamento 
da água envolve o borbulhamento de cloro no efluente para 
desinfecção. A substância cloro é encontrada como um gás 
amarelo-esverdeado a 25 ºC e 1 atm. Pequenas quantidades deste 
gás podem ser geradas em laboratório de acordo com o 
experimento ilustrado: 

 
Á medida que o gás cloro é formado pela perturbação do seguinte 
equilíbrio na fase aquosa Cl–  +  ClO–  +  H2O Cl2 + 2OH–, a 
fase que contém o hidrocarboneto vai adquirindo a coloração 
esverdeada típica deste halogênio. Considerando que a cada um 
dos cinco frascos contendo quantidades idênticas da mesma 
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solução de hipoclorito de sódio e de hidrocarboneto líquido, foi 
adicionada uma das seguintes soluções: cloreto de sódio, 
hidróxido de sódio, ácido acético, ácido clorídrico e nitrato de 
amônio, todas com as mesmas concentrações molares, haverá a 
maior produção de gás cloro no tubo ao qual foi adicionado a 
solução de 

a) Cloreto de sódio. 
b) Hidróxido de sódio. 
c) Ácido acético. 
d) Ácido clorídrico. 
e) Nitrato de amônio. 

 
Questão 09 - (UCS RS)    Um exemplo de aplicação para o 
processo de hidrólise de íons é o que envolve uma das principais 
etapas do tratamento de água de piscina: a cloração ou adição de 
hipoclorito de sódio (NaClO), que se hidrolisa conforme a 
equação química representada abaixo. 

ClO– (aq) + H2O (l)  ®  HClO (aq) + OH– (aq) 
Supondo-se que, em determinada situação, a concentração de 
NaClO seja de 0,1 mol L–1, o pH da solução será de 

Dados:Kb = 4´10–7 mol L–1    log 2 = 0,30 
a) 11,7. 
b) 10,3. 
c) 8,5. 
d) 9,2. 
e) 7,6. 

 
Questão 10 - (FGV SP)    Em hospitais, roupas, banheiros, pisos, 
etc., podem ser desinfetados com soluções aquosas de hipoclorito 
de sódio. Considerando que a constante de hidrólise do íon ClO–

, a 25 ºC, é 2 10–7, uma solução aquosa de NaClO com pH = 10 
nessa mesma temperatura tem concentração de íon hipoclorito 
igual a 

a) 0,01 mol/L. 
b) 0,02 mol/L. 
c) 0,05 mol/L. 
d) 0,10 mol/L. 
e) 0,20 mol/L. 

 
Questão 11 - (UFU MG)    Em Uberlândia, o Centro de Controle 
de Zoonoses continua com as ações de rotina para eliminar os 
focos dos mosquitos da dengue. A última pesquisa realizada em 
março deste ano apontou o índice de infestação em Uberlândia de 
3,1%. Segundo o coordenador do Programa Municipal de 
Combate à Dengue, José Humberto Arruda, até o momento, 60 
casos de dengue foram confirmados, número considerado baixo. 
Os bairros onde foram encontrados mais focos são: São José 
(33,3%), Chácaras Tubalina (13,7%), Lagoinha (13,4%), Taiamã 
(8,9%) e Morada da Colina (8,6%) Nesses bairros, os agentes da 
Zoonose intensificaram as ações de retirada de objetos que 
acumulam água parada e o tratamento com larvicida à base de 
hipoclorito de sódio – substância que, em grandes quantidades na 
água de consumo humano, causam danos à saúde 

ADAPTADO DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE  
COMUNICAÇÃO DE UBERLÂNDIA, 19/05/2009. 

Na luta contra o mosquito da dengue, a orientação das Secretarias 
de Saúde dos municípios é que se coloque uma colher de sopa de 
água sanitária (15 mL) por litro de água. Um litro de água 
sanitária contém cerca de 0,34 moL de hipoclorito de sódio, 
NaCℓO. 
Sobre a solução de hipoclorito de sódio e a prevenção contra a 
dengue, assinale a alternativa CORRETA. 

a) A concentração de uma solução, após adição de uma 
colher de sopa de água sanitária a um litro de água, é 
aproximadamente 5,1 ´ 10–2 moL/L. 

b) A acidez da solução de hipoclorito de sódio é 
responsável pela morte das larvas do mosquito da 
dengue. 

c) A larvicida, à base de hipoclorito de sódio, tem caráter 
básico devido à formação de íons hidroxila em solução 
aquosa. 

d) Grandes quantidades de hipoclorito de sódio devem ser 
adicionados no Rio Uberabinha - manancial de 
abastecimento público de Uberlândia –, para evitar a 
proliferação do mosquito da dengue. 

 
Questão 12 - (Mackenzie SP)    Em um laboratório químico, 
foram preparadas soluções de mesma concentração molar, das 
seguintes substâncias: 

I. KClO 
II. CaCl2  
III. Mg(NO3)2  
IV. NaCN 

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta de acidez 
e de basicidade dessas soluções, a 25ºC. 

a) I) básica, II) neutra, III) ácida e IV) ácida. 
b) I) ácida, II) básica, III) básica e IV) ácida. 
c) I) ácida, II) neutra, III) ácida e IV) básica. 
d) I) básica, II) ácida, III) básica e IV) ácida. 
e) I) básica, II) neutra, III) neutro e IV) básica. 

 
Questão 13 - (UFC CE)    Considere o equilíbrio químico que 
se estabelece a partir de uma solução de acetato de sódio 0,1 
mol.L–1 em meio aquoso, sabendo que o seu grau de hidrólise é 
0,1%. 

a) Preencha corretamente a tabela abaixo com as 
concentrações em mol.L–1 de CH3COO–, CH3COOH e 
OH–. Considere constante a concentração de H2O. 

 

b) Qual é o valor da constante de hidrólise para a solução 
de acetato de sódio 0,1 mol.L–1 na condição de 
equilíbrio? 

 
Questão 14 - (UNIFESP SP)    O nitrito de sódio, NaNO2, é um 
dos aditivos mais utilizados na conservação de alimentos. É um 
excelente agente antimicrobiano e está presente em quase todos 
os alimentos industrializados à base de carne, tais como 
presuntos, mortadelas, salames, entre outros. Alguns estudos 
indicam que a ingestão deste aditivo pode proporcionar a 
formação no estômago de ácido nitroso e este desencadear a 
formação de metabólitos carcinogênicos. 

Dada a constante de hidrólise:  

e considerando as constantes de equilíbrio Ka (HNO2) = 5×10–4 e 
Kw = 1×10–14, a 25 ºC, o pH de uma solução aquosa de nitrito de 
sódio 5×10–2 mol/L nesta mesma temperatura tem valor 
aproximadamente igual a 

a) 10. 
b) 8. 
c) 6. 
d) 4. 
e) 2. 

 
Questão 15 - (Unioeste PR)    Foram preparados 500 mL de 
uma solução 0,5 mol L–1 de carbonato de sódio (Na2CO3). A 
massa necessária para preparar esta solução e o seu pH são, 
respectivamente: 
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a) 26,5 g, pH básico. 
b) 20,0 g, pH ácido. 
c) 26,5 g, pH ácido. 
d) 20,0 g, pH básico. 
e) 26,5 g, pH neutro. 

 
Questão 16 - (IME RJ)    A solução formada a partir da 
dissolução de 88 g de ácido n-butanóico e 16 g de hidróxido de 
sódio em um volume de água suficiente para completar 1,00 L, 
apresenta pH igual a 4,65. Determine qual será o novo pH da 
solução formada ao se adicionar mais 0,03 moles do hidróxido 
em questão.  

a)  7,00  
b)  4,60  
c)  4,65  
d)  4,70  
e)  9,35  

 
Questão 17 - (UFRN)    Em algumas regiões do país, é comum o 
cultivo de hortênsias. A coloração dessas flores depende da 
acidez do solo. As hortênsias apresentam coloração azulada em 
solos ácidos e coloração rosa em solos básicos. Sabendo disso, 
um jardineiro prepara dois vasos com o mesmo tipo de solo e com 
pH igual a 7,0. Em cada vaso, coloca uma solução 1,0M de 
substâncias diferentes, conforme a ilustração abaixo: 

 
Com base nessas informações, atenda às solicitações que seguem. 

a) Calcule o volume de solução necessário para fornecer ao 
vaso I 1,06 grama de Na2CO3. 

b) Determine qual será a coloração da flor obtida em cada 
vaso. Justifique sua resposta utilizando as equações de 
hidrólise dos sais em solução aquosa. 

 
Questão 18 - (UFTM MG)     O pH de uma solução aquosa 0,1 
mol/L de NH4Cl, a 25 ºC, é aproximadamente igual a 

Dados: A 25 ºC, Kw = 10–14 e Kb = 10–5  
a) 3. 
b) 4. 
c) 5. 
d) 8. 
e) 9. 

 
Questão 19 - (UFF RJ)     Tem-se uma solução de KCN 0,10 M. 
Sabendo-se que o HCN apresenta , informe por 
meio de cálculos. 
Dado: considere que o valor da constante de autoprotólise da 
água é . 

a) O valor da constante de hidrólise do cianeto de potássio. 
b) O grau de hidrólise da solução, em valores percentuais. 
c) O pH da solução. 
Dados: ;  

 
 
 
 
 

Questão 20 - (PUC GO)     (   ) Uma solução 1,0 mol×L-1 de 
NH4CN será fracamente ácida porque a hidrólise do íon 
NH4+ ocorre em maior extensão do que a do íon CN-. 
Dados: Kh (CN-) = 2,5x10-5 Kh (NH4+) = 5,6x10-10  

 
GABARITO:   
1) Gab: D        2) Gab: E 
3) Gab: B        4) Gab: D 
5) Gab: A        6) Gab: FVVF 
7) Gab: 07       8) Gab: D 
9) Gab: B        10) Gab: C 
11) Gab: C       12) Gab: E 
13) Gab:  

a) 

 

b) Kh = 1.10–7 mol 
14) Gab: B       15) Gab: A 
16) Gab: D 
17) Gab:  

a) Se a concentração é 1,0 M (mol/L), significa que temos 
1 mol de Na2CO3 em 1 litro de solução. Como 1 mol de 
Na2CO3 pesa 106 g, precisaremos de um volume de 10 
mL ou 0,01 L ou valor equivalente 

b) Vaso I: 
Coloração rosa 
Escrever as equações de hidrólise e justificar a coloração 
considerando o aumento ou a diminuição do pH (acidez 
ou basicidade) 
Equações de hidrólise 

 
OU 
Justificativa: 
PH > 7, porque, na reação de hidrólise, são liberados 
íons OH–. 
OUOcorrerá a formação de uma base forte com 
indicação. 
OUO Na2CO3 em água torna o meio alcalino. 

 VASO II 
Coloração azul 
Escrever as equações de hidrólise e justificar a coloração 
considerando o aumento ou a diminuição do pH (acidez 
ou basicidade). 
Equações de hidrólise 

 

Justificativa 
PH < 7, porque, na reação de hidrólise, são liberados 
íons H+. 
OUOcorrerá a formação de um ácido forte com 
indicação. 
OUO NH4Cl provém de um ácido forte e uma base fraca. 
OUO NH4Cl em água torna o meio ácido. 
OUPorque ocorrerá a formação do HCl, que se dissocia 
completamente, formando íons H+. 

18) Gab: C 
19) Gab:  
a) 1,4 x 10-5  
b) x = 1,18% 
c) pH = 11,08 
20) Gab: F 
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