
 
2° Ano – Lista de Exercícios –   Prof. Ítalo Multari Júnior   

 
Questão 01) A constante de ionização do ácido HX é igual a 10-6, a 25 ºC. Calcule o grau 
de ionização desse ácido numa solução 0,01 mol/L, a 25 ºC. 
 
 
Questão 02) Considere uma solução básica cuja concentração de OH- é igual a 2,0 x 10-3 
mol/L. 
 

A) Determine o pH dessa solução. Dado: log 2 = 0,3 
B) O que acontecerá com o valor do pH se essa solução for diluída 100 vezes? 

 
 
Questão 03) Ao analisar um determinado suco de tomate, a 25°C, um técnico determinou 
que sua concentração hidrogeniônica era igual a 0,001 mol / L. Assim o pH desse suco de 
tomate é de: 
 

A) 2. 
B) 3. 
C) 4. 
D) 9. 
E) 11. 

 
 
Questão 04) Consultando a tabela abaixo, verifica-se que: 
 

pH Substâncias em soluções a 25 ºC 

2,0 Suco gástrico 

10,0 Preparado para tintura de cabelos 

5,0 Urina  

8,0 Solução aquosa de bicarbonato de sódio 

 
A) A urina é mais ácida que o suco gástrico. 
B) A concentração hidroxiliônica é igual a 10– 6 mol/L na solução de bicarbonato de 

sódio. 
C) O preparado usado na tintura de cabelos é neutro. 
D) A urina é neutra. 
E) A solução de bicarbonato de sódio é mais ácida que o suco gástrico. 

 

Química 

Aluno 

Turma 

Aluno 

Turma 



Questão 05) O pH do suco gástrico, a 25°C, tem valor médio igual a 2. Logo, o pOH e a 
concentração de íons H3O+, em mol/L, nesse suco são, respectivamente: 
 

A) 2 e 10– 2. 
B) 12 e 10– 2. 
C) 2 e 10–12. 
D) 12 e 10 +2. 
E) 12 e 10 +12. 

 
 
Questão 06) 
 

Solução A Solução B Solução C 

pOH = 11 pOH = 2 pOH = 7 

 
A respeito das soluções citadas no quadro acima, a 25 ºC, fazem-se as seguintes 
afirmações: 

I. A solução A tem [H+] > [OH– ]. 
II. A solução B tem [H+] > [OH– ]. 
III. A solução C tem [H+] < [OH– ]. 

 
É CORRETO afirmar que: 
 

A) I, II e III são verdadeiras. 
B) Apenas I é verdadeira. 
C) Apenas II e III são verdadeiras. 
D) Apenas III é verdadeira. 
E) Apenas I e II são verdadeiras. 

 
 
Questão 07) Observando a tabela abaixo, podemos afirmar que entre os líquidos citados 
tem caráter ácido apenas: 
 

Líquido [H+] [OH–] 

Leite  10 –7 10 –7 

Água do mar 10 –8 10 –6 

Coca-cola 10 –3 10 –11 

Café preparado 10 –5 10 –9 

Lágrima 10 –7 10 –7 

Água de lavadeira 10 –12 10 –2 

 
A) o leite e a lágrima. 
B) a água de lavadeira. 
C) o café preparado e a coca-cola. 
D) a água do mar e a água de lavadeira. 
E) a coca-cola. 



Questão 08) As características ácidas e básicas de soluções aquosas são importantes 
para outras áreas além da química, como, por exemplo, a saúde pública, a biologia, a 
ecologia, e materiais. Estas características das soluções aquosas são quantificadas pelo 
pH, cuja escala é definida em termos da constante de ionização da água (Kw) a uma dada 
temperatura. Por exemplo, a 25°C a constante de ionização da água é 10–14 e a 63°C é 
10–13. Sobre o pH de soluções aquosas a 63°C, julgue os itens abaixo: 
 

I. Água pura (neutra) apresenta pH igual a 6,5. 
II. Água pura (neutra) apresenta pH igual a 7,0. 
III. Uma solução com pH igual a 6,7 é ácida. 
IV. A concentração de íons hidroxila na água pura (neutra) é igual 10–7 mol/L. 

 
A) Apenas I é verdadeiro. 
B) Apenas I e II são verdadeiras. 
C) São falsas todas as afirmações. 
D) II, III e IV são verdadeiras. 
E) Apenas III e IV são falsas. 

 
 
Questão 09) À temperatura ambiente, o pH de um certo refrigerante, saturado com gás 
carbônico, quando em garrafa fechada, vale 4. Ao abrir-se a garrafa, ocorre escape de 
gás carbônico. Qual deve ser o valor do pH do refrigerante depois de a garrafa ser 
aberta? 
 

A) pH = 4. 
B) 0 < pH < 4. 
C) 4 < pH < 7. 
D) pH = 7. 
E) 7 < pH < 14. 

 
 
Questão 10) A chuva ácida ocorre em regiões de alta concentração de poluentes 
provenientes da queima de combustíveis fósseis. Numa chuva normal, o pH está em torno 
de 5 e, em Los Angeles, já ocorreu chuva com pH em torno de 2. A concentração de íons 
H+ dessa chuva ocorrida em Los Angeles, em relação à chuva normal, é: 
 

A) 1000 vezes maior. 
B) 1000 vezes menor. 
C) 3 vezes maior. 
D) 3 vezes menor. 
E) 100 vezes maior. 

 
 

As questões 11 e 12 são relativas ao seguinte texto: 
 
O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador do caráter ácido 

(pH entre 0 e 7) ou básico (pH entre 7 e 14) de diferentes soluções. Misturando-se um 
pouco de suco de repolho e da solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores, 
segundo sua natureza ácida ou básica, de acordo com a escala abaixo. Algumas 
soluções foram testadas com esse indicador, produzindo os seguintes resultados: 

 



 
 

Material Cor 

I Amoníaco Verde  

II Leite de magnésia Azul  

III Vinagre Vermelho 

IV Leite de vaca Rosa  

 
Questão 11) (ENEM-2000) De acordo com esses resultados, as soluções I, II, III e IV têm, 
respectivamente, caráter: 
 

A) ácido/básico/básico/ácido. 
B) ácido/básico/ácido/básico. 
C) básico/ácido/básico/ácido. 
D) ácido/ácido/básico/básico. 
E) básico/básico/ácido/ácido. 

 
 
Questão 12) (ENEM-2000) Utilizando-se o indicador citado em sucos de abacaxi e de 
limão, pode-se esperar como resultado as cores: 
 

A) rosa ou amarelo. 
B) vermelho ou roxo. 
C) verde ou vermelho. 
D) rosa ou vermelho. 
E) roxo ou azul. 

 
 
Questão 13) O vinagre é uma solução de ácido acético que pode ser obtida pela 
oxidação do álcool etílico do vinho. Sabendo que a análise de uma amostra de vinagre 
revelou ter [H+] = 4,5 x 10–3 mol/L, determine o pH e o pOH desta amostra. 
Dado: log 4,5 = 0,65. 
 
 
Questão 14) Uma solução de um monoácido fraco de concentração igual a 0,25 mol/L 
apresenta grau de ionização igual a 0,4%. Determine o pH desta solução. 
 
 
Questão 15) O pH médio de uma limonada está em torno de 3. Qual a quantidade de 
matéria, em mol, de H3O+  são ingeridos quando se bebe um copo (250 mL) de limonada? 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Questão 16) Esta tabela indica o pH aproximado de alguns sistemas, a 25°C. 
 

Sistema pH 

Suco de limão 2,5 

Vinagre  3,0 

Suco de tomate 5,0 

Sangue humano 7,5 

Leite de magnésia 11,0 

 
 

A) Qual é o valor da relação matemática entre a concentração de íons H+ no 
vinagre e a concentração de íons H+ no suco de tomate? Justifique. 

B) Indique a coloração de cada sistema quando a cada um deles é adicionado 
algumas gotas de fenolftaleína. 

C) O que acontecerá com o valor do pH se essa solução for diluída 100 vezes? 
 

 
Questão 17) O indicador azul de bromotimol fica amarelo em soluções aquosas de 
concentração hidrogeniônica maior do que 1,0 . 10-6 mol/L e azul em soluções aquosas de 
concentração hidrogeniônica menor do que 2,5 . 10-8 mol/L. Determine as cores 
apresentadas pelas soluções abaixo contendo o indicador azul de bromotimol. (Deixe 
claro o caminho que você utilizou para tirar suas conclusões): 

 suco de tomate  => pH = 4,8 

 água da chuva  =>  pH = 5,6 

 água do mar  =>  pH = 8,2 
 
Dado:  log 2,5 = 0,4 
 
 
Questão 18) Um bioquímico recolheu uma amostra de uma solução ácida e verificou que 
o pH era igual a 3. Em seguida, diluiu 1,0 mL da amostra com água destilada até o 
volume de 100 mL. Determine o pH da solução final, deixando claro sua linha de 
raciocínio. 
 
 
Questão 19) Na tabela a seguir encontram-se os valores das constantes de ionização de 
alguns ácidos em solução aquosa, a 25 ºC. 
 

 Ácido Ka (25 ºC)  

 HBrO 2,0 x 10 -9  

 HCN 4,8 x 10 -10  

 HCOOH 1,8 x 10 -4  

 HCℓO 3,5 x 10 -8  

 HCℓO2 4,9 x 10 -3  

 
A) Qual é o ácido mais fraco dentre os apresentados? ______________ Justifique. 



B) Considerando soluções de mesma concentração, a 25ºC, qual dos ácidos 
apresentará maior grau de ionização? _____________________ Explique. 

C) Para o ácido mais forte, qual a espécie química mais abundante na solução? 
Explique. 

 
 
Questão 20) Em solução 2 x 10-2 mol/L, a 25°C, o ácido acético se encontra 3% ionizado 
de acordo com a equação: 

H3CCOOH  ⇄  H+  +  H3CCOO -  
Determine a constante de ionização, Ka, deste ácido, na temperatura de 25 ºC. 
 
 
Questão 21) Considere as constantes de ionização dos ácidos abaixo: 
 

Ácidos Ka (25 ºC) 

H2S 1,0 . 10-7 

HNO2 6,0 . 10-6 

H2CO3 4,4 . 10-7 

CH3COOH 1,8 . 10-5 

C6H5COOH 6,6 . 10-5 

 
A) Qual dos ácidos listados é o mais fraco? ______________ Justifique. 
B) Considerando soluções equimolares dos ácidos listados, qual a solução que 

melhor irá conduzir corrente elétrica? _______________________ Justifique. 
 
 
Questão 22) Um ácido fraco HX apresenta constante de ionização igual a 3,2 . 10-4

. 

Considerando uma solução 0,20 mol/L deste ácido, determine a concentração de íons H+. 
 
 
Questão 23) Considere um monoácido fraco de fórmula geral HA em uma solução 

aquosa de concentração igual a 0,05 mol/L. Determine o grau de ionização desse ácido 

sabendo que sua constante de ionização igual a 5 . 108, a 15°C. 

 

Questão 24) Uma solução foi preparada dissolvendo-se 1,75 mol de uma monobase fraca 

em água suficiente para se obter 1,0 L de solução. Se o grau de dissociação dessa base 

for igual a 3%, qual será sua constante de dissociação? 

 

 

 

Questão 25) Na água de um aquário, a concentração de um monoácido produzido pela 

decomposição de bactérias é 0,0001 mol/L e seu grau de dissociação igual a 5%. 

A) Calcule a [H+]. 

B) Calcule o pH da água do aquário. Dado: log 5 = 0,7 

C) A água do aquário está ácida, básica ou neutra? ______________ Justifique. 

 

 

 



Questão 26) Na tabela abaixo estão indicadas as concentrações e os respectivos pH de 

soluções aquosas de três ácidos: 

 

Ácido Concentração (mol/L) PH 

Clorídrico 0,10 1,0 

Acético 0,10 2,9 

cianídrico 0,10 5,1 

 

A) Sabendo que os ácidos são monopróticos, como você explica os valores 

diferentes de pH? 

 

B) Sem efetuar cálculos, coloque em ordem crescente as constantes de ionização 

dos ácidos acima. Justifique. 

 

Questão 27) 50 mL de um suco de limão foi preparado e, ao medir o pH do refresco, 

constatou-se o valor de 1,85. Como o sabor ficou acentuadamente azedo, uma pessoa 

acrescentou água e, ao medir o pH novamente, verificou que o mesmo havia aumentado 

para 4,85. O suco foi preparado em temperatura ambiente, 25 ºC. Quantas vezes o suco 

ficou menos ácido? DEIXE CLARO O SEU RACIOCÍNIO! 

 

 
 
 
 
 
 


