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Questão 01 - (UEG GO)     
Uma solução aquosa de ácido clorídrico, contendo 0,09125 
g de HCl, foi diluída com água para 250 mL, em um balão 
volumétrico.  
Dado: MM(HCl) = 36,5 g/mol.  
O pH dessa solução será igual a:  
a) 2  
b) 1  
c) 0,1  
d) 0,2  
e) 9 

 
Questão 02 - (ITA SP)     

Considere que o ar seco ao nível do mar é composto de 4
10–2 % (em volume) de CO2. Sejam dadas a constante da lei 
de Henry para o CO2 e a constante da primeira dissociação 
do ácido carbônico, respectivamente, KH = 2,5 10–2 mol L–
1 atm–1 e Ka = 1 10–6,4. Assinale a opção que apresenta a 
concentração em mol L–1 de CO2 dissolvido e o pH de uma 
amostra de água desionizada, após a mesma entrar em 
equilíbrio com o ar atmosférico. 
a) 10–2 e 6,4 
b) 10–5 e 5,7 
c) 10–5 e 6,4 
d) 10–7 e 5,7 
e) 10–7 e 6,4 

 
Questão 03 - (PUC Camp SP)     

A aveia é uma cultura que tem seu melhor desenvolvimento 
na faixa de pH do solo de 5 a 7. Essa faixa de pH 
corresponde a uma variação na concentração dos íons H+ de 
a) 2 vezes. 
b) 5 vezes. 
c) 10 vezes. 
d) 20 vezes. 
e) 100 vezes. 

 
Questão 04 - (FCM MG)     

Considere as duas soluções seguintes: 
Solução I – 100,0 mL de hidróxido de cálcio de 
concentração 0,005 mol/L. 
Solução II – 100,0 mL de vinagre pH = 3, sendo o ácido 
acético (Ka = 1,0 10–5) o único ácido existente no vinagre. 
Analisando as duas soluções, é CORRETO afirmar: 
a) A concentração do ácido acético na solução II é de 

0,001 mol/L. 
b) A solução I e II são misturas homogêneas, com 

eletrólitos fortes. 
c) O indicador fenolftaleína apresenta cor rosa em I e 

incolor em II. 
d) O pH da solução I é igual a 12, sendo, dessa forma, 

solução ácida. 
 
Questão 05 - (UNIFOR CE)     

Em meio a uma experiência no laboratório de química, um 
aluno se deparou com um frasco de 100 mL, rotulado como 
“Hidróxido de Sódio (NaOH) 0,05 M”, que precisava ser 
neutralizado, para pH igual a 7,0, e descartado 
posteriormente. Para atingir seu objetivo, o aluno deveria 
utilizar: 

 
a) 100 mL de CH3COOH 0,05 M. 
b) 50 mL de H3PO4 0,05 M. 
c) 100 mL de H2SO4 0,025 M. 
d) 50 mL de NH3 0,1 M. 
e) 100 mL H2CO3 0,05 M. 

 
Questão 06 - (ACAFE SC)     

Considere o trecho retirado de um artigo da revista Veja 
publicada no dia 13/05/2016 relatando que o excesso de 
ácido fólico na gravidez pode dobrar o risco de autismo na 
criança “[…] Excesso de ácido fólico na gestação pode 
aumentar em até duas vezes o risco de autismo na criança. 
A conclusão é de um estudo realizado por pesquisadores da 
Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, 
apresentado nesta sexta-feira durante o Encontro 
Internacional para Pesquisa sobre Autismo de 2016, em 
Baltimore. [...]”. 
Sob condições apropriadas, uma solução aquosa de ácido 
fólico apresenta [H+] = 4,5 10–5 mol/L (sob temperatura de 
25 ºC).  
Assinale a alternativa correta que contém o valor do pH 
dessa solução. 
Dados: log 2 = 0,30; log 3 = 0,48. 
a) 4,34 
b) 4,64 
c) 5,66 
d) 4,50 

 
Questão 07 - (FCM PB)     

Ao realizar atividades físicas que exigem grande esforço, as 
pessoas queixam-se de um desconforto denominada fadiga 
muscular, que é causada pelo acúmulo do ácido láctico 
(CH3-CH2-COOH) nas fibras musculares, resultado do 
metabolismo anaeróbico da glicose. 
Considerando o ácido láctico um ácido fraco monoprótico, 
e que em solução aquosa mantida à temperatura de 25 °C, 
este ácido está 2,0% dissociado quando em equilíbrio. 
Assinale a alternativa correta que apresenta os valores do pH 
e da concentração molar em mol L–1 do íon hidroxila nesta 
solução aquosa, respectivamente. Considere o pKa (25 ºC) 
= 4,0 e o log 5 = 0,7. 
a) 0,7 e 5,0 10–14 
b) 2,3 e 2,0 10–12 
c) 2,0 e 1,0 10–12 
d) 2,0 e 5,0 10–10 
e) 2,3 e 1,0 10–10 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 8     

A mandioca contém linamarina em todas as partes da 
planta. A decomposição da linamarina por enzimas produz 
o ácido cianídrico (HCN), que é um ácido fraco com 
constante de ionização (Ka) igual a 5 10–10 a 25 ºC. A 
fabricação de farinha da mandioca é feita com a prensagem 
da massa obtida por meio da ralação das raízes descascadas. 
A água resultante desse processo arrasta a linamarina e os 
seus produtos de decomposição, podendo causar 
contaminação do meio ambiente e intoxicação em animais e 
plantas. 
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(OLIVEIRA, Suzy Sarzi. Metabolismo da linamarina em reator 
de digestão 

anaeróbia com separação de fases. 2003. xiv, 88 f. Tese 
(doutorado) – 

Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências 
Agronômicas, 2003. 

Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/101739>. 
Adaptado) 

 
(https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=PMC347510

6_1476-511X-11-74-1&req=4. Adaptado) 
 
Questão 08 - (FGV SP)     

Uma solução aquosa a 25 ºC apresenta concentração de 
ácido cianídrico 0,002 mol/L. O pH dessa solução é 
a) 2. 
b) 5. 
c) 6. 
d) 10. 
e) 12. 

 
Questão 09 - (FCM MG)     

Num frasco, foram colocados 100,0 mL de uma solução de 
ácido sulfúrico 0,50 mol/L. Para tentar neutralizar a solução 
ácida, foram adicionados 400,0 mL de uma solução de 
hidróxido de sódio, contendo 160 mg do hidróxido. 
Analisando as informações dadas, assinale a alternativa 
FALSA. 
a) O pOH da solução básica é igual a 2. 
b) O pH no final será diferente do valor 7. 
c) A solução ácida apresenta um pH = 0. 
d) A solução final ficou rosa com fenolftaleína. 

 
Questão 10 - (EsPCEX)     

A uma solução aquosa de 100 mL de ácido clorídrico (HCl) 
de concentração 1 mol L–1 foram adicionados 400 mL de 
uma solução aquosa de hidróxido de sódio (NaOH) de 
concentração 0,75 mol·L–1. 
Considerando que: 
- a solução básica foi parcialmente neutralizada pela solução 
do ácido; 
- o ácido clorídrico é um ácido forte ; 
- o hidróxido de sódio é uma base forte . 
O pH da mistura resultante dessa reação de neutralização é 
Dado: log 4 = 0,60 
a) 13,6. 
b) 11,4. 
c) 9,8. 
d) 7,5. 
e) 4,3. 

 
Questão 11 - (Univag MT)     

O pH do sumo da laranja e o pH do leite de vaca são 
próximos de 3,5 e 6,5, respectivamente. Isso significa que a 
concentração de íons H+ (aq) do sumo da laranja, quando 
comparada à concentração de íons H+ (aq) do leite de vaca, 
é aproximadamente 

 

a) 1 000 vezes maior. 
b) 3 vezes maior. 
c) 100 vezes maior. 
d) 3 vezes menor. 
e) 1 000 vezes menor. 

 
Questão 12 - (Mackenzie SP)     

Certo ácido diprótico fraco de concentração igual a 1 mol.L–
1 apresenta, no equilíbrio, grau de ionização de ordem de 2 
%. Considerando-se tais informações, é correto afirmar que 
a concentração em mol.L–1 dos íons H+ e o potencial 
hidroxiliônico da solução são, respectivamente, 
Dados: log10 2 = 0,3; log10 4 = 0,6; log10 6 = 0,78 e log10 8 = 
0,9 
a) 2 10–2 e 1,4 
b) 2 10–4 e 12,6 
c) 2 10–3 e 1,4 
d) 4 10–2 e 1,4 
e) 4 10–4 e 10,6 

 
Questão 13 - (ACAFE SC)     

Sob temperatura de 25ºC foram misturados 500 mL de uma 
solução de hidróxido de sódio 0,1 mol/L com 500mL de 
uma solução de ácido clorídrico 0,05 mol/L. Assim, analise 
as afirmações a seguir. 
Dados: log5 = 0,7 
I. A mistura terá um pH = 12,4. 
II. Na mistura terá [OH–] = 2,5 10–3 mol/L. 
III. Na mistura terá uma [Na+] = 0,05 mol/L. 
IV. Na mistura terá uma [Cl–] = 0,05 mol/L. 
Está(ão) correta(s) apenas: 
a) II 
b) III 
c) I, II e IV 
d) I e III 

 
Questão 14 - (FPS PE)     

Um técnico de laboratório preparou 300 mL de uma solução 
aquosa 0,001 mol/L de KOH e pipetou 26 mL da solução 
para um béquer. O béquer ficou em recipiente aquecido por 
dois dias antes do uso e, nesse tempo, parte da água 
evaporou e o volume se reduziu para 13 mL.  
Calcule o pH da solução depois da evaporação a 25ºC. 
Dado: log 2 = 0,3. 
a) 11,3 
b) 10,7 
c) 8,3 
d) 5,4 
e) 2,7 

 
Questão 15 - (UCS RS)     

A Polícia Federal deflagrou, no mês de março de 2017, a 
Operação Carne Fraca, destinada a combater a venda ilegal 
de carnes no país. A operação contou com o trabalho de mais 
de 1.000 agentes, em sete estados, e revelou uma extensa 
rede de corrupção. Segundo a investigação, ao menos 30 
empresas produtoras de carne no Brasil adulteravam a data 
de validade dos produtos comercializados. Para mascarar a 
aparência e o odor desagradável da carne, eram usadas 
várias substâncias químicas, como o ácido sórbico cuja 
estrutura química encontra-se representada abaixo. 
Dados: log 1,3 = 0,11 
             Ka = 1,69 10–5 
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Disponível em: <http://epoca.globo.com/ 
brasil/noticia/2017/03/seis-perguntas-para-entender-

operacao-carnefraca.html>. 
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/ 

wiki/%C3%81cido_s%C3%B3rbico#/media/File:Sorbic_a
cid.svg>. 

Acesso em: 20 mar. 17. (Parcial e adaptado.) 
De acordo com as informações fornecidas acima, assinale a 
alternativa correta. 
a) Uma solução aquosa de ácido sórbico 0,001 mol L–1 

tem um pH igual a 3,89. 
b) O valor de Ka indica que o ácido sórbico é 

relativamente forte e, por esse motivo, soluções 
aquosas desse ácido devem apresentar alta 
condutividade elétrica. 

c) O nome oficial do ácido sórbico, de acordo com a 
IUPAC, é ácido 3,5-hexadienoico. 

d) Os ácidos carboxílicos, como é o caso do ácido 
sórbico, podem ser obtidos por meio de reações de 
oxidação de álcoois secundários. 

e) O ácido sórbico, ao se dissociar em água, dá origem a 
uma base conjugada fraca de Brönsted-Lowry, cuja 
fórmula mínima é C6H6O–. 

 
Questão 16 - (PUC Camp SP)     

Um suco feito com tomates possui pH = 4,0. Para a completa 
neutralização de 100 mL desse suco seria necessário um 
volume, em mL, de solução 0,1 mol . de NaOH de 
a) 2,0. 
b) 1,0. 
c) 0,1. 
d) 5,0. 
e) 10,0. 

 
Questão 17 - (FUVEST SP)     

Dispõe-se de 2 litros de uma solução aquosa de soda 
cáustica que apresenta pH 9. O volume de água, em litros, 
que deve ser adicionado a esses 2 litros para que a solução 
resultante apresente pH 8 é 
a) 2 
b) 6 
c) 10 
d) 14 
e) 18 

 
Questão 18 - (UNITAU SP)     

O pH de uma solução 0,005 M de NaOH é 
Dados: log 2 = 0,30103; log 3 = 0,47712; log5 = 0,69897; 
log 7 = 0,84509 
a) 8,9 
b) 4,0 
c) 11,7 
d) 2,3 
e) 5,3 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 19     

Atualmente, há grande preocupação com a 
intensificação da liberação de gases poluentes para a 
atmosfera causada pela crescente circulação de pessoas e 
mercadorias. Além de afetar o ciclo de carbono, devido a 
liberação de CO2, a queima de combustíveis fósseis também 
libera gases responsáveis pelo fenômeno da chuva ácida. 

 
 
 
 

Questão 19 - (ESCS DF)     
Considere que o equilíbrio de autoionização da água (Kw), 
conforme abaixo representado, seja igual a 1,0 ´ 10–14 a 25 
ºC. 

2H2O (l)    H3O+ (aq) + OH– (aq) 
Considere, ainda, que uma amostra de chuva ácida com pH 
igual a 4,0 apresente comportamento de uma solução ideal. 
Nessa situação, para essa amostra, a 25 ºC, 
a) [H3O+] < 1,0 ´ 10–7. 
b) pOH > pH 
c) kw > 1,0 ´ 10–14. 
d) [OH–] = 1,0 ´ 10–7. 

 
Questão 20 - (FUVEST SP)     

Soluções aquosas de ácido clorídrico, HCl (aq), e de ácido 
acético, H3CCOOH (aq), ambas de concentração 0,10 
mol/L, apresentam valores de pH iguais a 1,0 e 2,9, 
respectivamente.  
Em experimentos separados, volumes iguais de cada uma 
dessas soluções foram titulados com uma solução aquosa de 
hidróxido de sódio, NaOH (aq), de concentração adequada. 
Nessas titulações, a solução de NaOH foi adicionada 
lentamente ao recipiente contendo a solução ácida, até 
reação completa. Sejam V1 o volume da solução de NaOH 
para reação completa com a solução de HCl e V2 o volume 
da solução de NaOH para reação completa com a solução de 
H3CCOOH. A relação entre V1 e V2 é  

  a) V1 = 10–3,9 V2  
b) V1 = (1,0/2,9) V2  
c) V1 = V2  
d) V1 = 2,9 V2  
e) V1 = 101,9 V2  

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