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Lista de Exercícios – Solução Tampão 

 

01 - (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.  

 
02 - (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 

 
03 - (UFRN)  
Um estudante determinou as concentrações hidrogeniônicas de soluções aquosas de dois 
produtos, conforme o quadro abaixo: 
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a) Se pH = - log [H3O

+], calcule o pH da solução aquosa do desinfetante com amônia e 
explicite a informação que esse valor de pH fornece. 

b) Considere o vinagre como uma solução que apresenta o equilíbrio representado por: 
 

CH3COOH(aq)  +  H2O(l)  

  H3O
+(aq)  +  CH3COO-(aq) 

Explique como são afetados o equilíbrio e o pH da solução aquosa de vinagre quando 
adicionadas gotas de solução aquosa de hidróxido de sódio (NaOH). 
 
04 - (UNIFOR CE)    
Para preparar uma determinada solução, foram misturados 2,0 mols de CH3COOH e 1,0 
mol de NaOH, completando-se o volume com água, até 1,0 L. Ao final do processo, 
espera-se que a solução resultante 

 
I. possua propriedade tamponante. 
II. mude para azul a cor do papel tornassol vermelho. 
III. tenha caráter ácido. 
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Está correto o que se afirma SOMENTE em 
 
Dados: 
CH3COOH é um ácido fraco 
NaOH é uma base forte 

 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) I e II. 
e) I e III. 

 
05 - (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  
 
06 - (UEG GO)    
No cotidiano de um laboratório, o químico rotineiramente trabalha manipulando soluções. 
O caráter ácido ou básico dessas soluções dependerá da natureza química dos solutos 
presentes em cada uma. Sobre esse assunto e de acordo com seus conhecimentos 
adicionais sobre química, é CORRETO afirmar: 

a) O CaO é um composto molecular que, quando dissolvido em água, leva a uma solução de 
caráter básico e condutora de corrente elétrica. 

b) Ao considerarmos uma solução 0,1 mol.L–1 de KOH, esta apresentará um pH igual a 12. 
c) A adição de acetato de sódio a uma solução diluída de ácido acético provocará o aumento 

do grau de ionização do referido ácido. 
d) Uma solução contendo uma mistura de ácido carbônico e bicarbonato de sódio não terá 

seu pH alterado pela adição de ácido, dentro de certo limite. 
 
07 - (UNIFOR CE)    
Considere um litro de solução aquosa 0,10 mol/L de ácido acético (CH3COOH). Para 
obter-se uma solução-tampão (aquela cujo pH não se altera pela adição de ácidos ou bases), 
pode-se misturar essa solução com um litro de solução aquosa 0,10 mol/L de 

a) ácido sulfúrico (H2SO4). 
b) hidróxido de sódio (NaOH). 
c) cloreto de sódio (NaCl). 
d) amônia (NH3). 
e) acetato de sódio (CH3COONa). 

 
08 - (UFU MG)       
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A reação, em solução aquosa, de 1 mol de HCl com 1 mol de NH4OH , resulta na 
formação de água e de um sal solúvel, fazendo com que a solução apresente: 

a) a formação de um sistema tampão. 
b) pH > 7. 
c) pH = 7. 
d) pH < 7. 

 
09 - (UNIUBE MG)    
O ácido fosfórico, apesar de ser classificado como moderado, é muito importante na 
indústria de fertilizantes, refrigerantes, detergentes, bebidas e indústria farmacêutica, dentre 
outras. A partir do ácido fosfórico, são derivados os ácidos pirofosfórico e metafosfórico. 
Os valores de pka do ácido fosfórico são, respectivamente, 2,15; 7,1 e 12,4. Os sais 
provenientes dos íons desse ácido são neutros, alcalinos ou ácidos e, portanto, utilizados 
para obter soluções tampão. De acordo com o texto, analise as seguintes afirmações: 

 
I. A reação entre um mol de hidróxido de potássio e um mol de ácido fosfórico produz o sal 

KH2PO4. 
II. As fórmulas dos ácidos derivados do ácido fosfórico citados no texto acima são, 

respectivamente, H4P2O7 e H2PO3. 
III. A constante de dissociação iônica indica que, quanto maior o pka do ácido fosfórico, maior 

é a sua tendência de sofrer ionização. 
IV. Uma solução tampão de ácido fosfórico pode ser formada por uma solução desse ácido 

com uma solução de fosfito de potássio, em uma proporção de 2 mols para um mol. 
 

É(São) VERDADEIRA(S) as afirmação(ões) contida(s) em: 
 
a) I, apenas 
b) II, apenas 
c) III, apenas 
d) IV, apenas 
e) I e IV, apenas 

 
10 - (UNITAU SP)    
O organismo humano mantém pH sanguíneo entre 7,35 e 7,45. Valores de pH abaixo de 
7,35 caracterizam acidose. Valores acima de 7,45 caracterizam alcalose. Uma jovem 
participou de um show musical e, por seu estado de euforia, apresentou hiperventilação, 
reduzindo a concentração de CO2 dissolvido no sangue. O CO2 constitui o tampão 
bicarbonato, como apresentado na equação abaixo. 

 

H2O + CO2 H2CO3 H+ + HCO 
3  

 
A hiperventilação da jovem poderá resultar em 

 

I. alcalose, devido a um aumento de HCO 
3  

II. alcalose, devido ao aumento H2CO3 
III. acidose, devido ao aumento de H+ 
 

Está INCORRETO o que se afirma em 
 
a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
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c) II, apenas. 
d) I, apenas. 
e) I, II e III. 

 
11 - (UEFS BA)    

I. HCO3
–(aq) + H3O

+(aq)   H2CO3(aq) + H2O(l) 

II. H2CO3(aq)   H2O(l) + CO2(g) 

O principal sistema tampão usado para manter o pH do sangue humano entre 7,35 e 7,45 é 
o formado por ácido carbônico-bicarbonato, cujos equilíbrios estão representados, de 
maneira simplificada, pelas equações químicas reversíveis I e II. 

 
Com base na análise dos equilíbrios químicos representados e nos conhecimentos da 
Química, é correto concluir: 

 
a) A introdução de CO2(g), em II, implica o aumento do pH do sistema que representa a 

solução tampão. 
b) O ácido carbônico, H2CO3(aq), é utilizado no sistema tampão por ser um oxiácido 

moderado e estável. 
c) A liberação do CO2(g) na respiração aumenta a concentração de ácido carbônico no 

sistema representado em II. 
d) O íon H3O

+(aq) é o ácido conjugado da base HCO3
–(aq), em I, segundo o conceito de 

ácido/base de Brönsted-Lowry. 
e) A adição de pequenas quantidades de íons OH–(aq), ao sistema I, desloca o equilíbrio no 

sentido de formação de íons bicarbonato, HCO3
–(aq). 

 
12 - (UFPEL RS)    
O pH normal do sangue humano oscila entre 7,35 e 7,45. Na acidose metabólica, o pH se 
torna bem inferior a esses valores. 
Considerando essas informações, é correto afirmar que 

 
a) se um indivíduo apresenta pH 7,25, podemos dizer que ele encontra-se em acidose 

metabólica, mas seu sangue encontra-se ainda na faixa de pH alcalino.  
b) no intervalo de pH normal do sangue,entre 7,35 e 7,45, a concentração de OH– é menor do 

que 110–7 mol/L a 25° C.  
c) a acidose metabólica caracteriza-se pelo fato de o sangue ter concentração de OH–, maior 

do que 17g/L, à temperatura de 25° C.  
d) é imprescindível, para que um indivíduo entre em acidose metabólica, que o seu sangue 

apresente pOH maior do que sete.  
e) sempre, para termos acidose metabólica, a concentração de H+ tem que ser maior do que 

110–7 mol/L, à temperatura de 25° C.  
f) I.R. 

 
13 - (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  
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d) Ca(NO3)2/Ca(OH)2  
e) KHSO4/H2SO4  

 
14 - (FMJ SP)    
O sangue do ser humano é uma solução-tampão. Sobre soluções- tampão, é correto 
afirmar que 

 
a) sofrem grande variação de pH quando adicionamos uma pequena quantidade de ácido. 
b) podem ser formadas pela mistura de 1 mol de ácido fraco e 1 mol do ânion derivado desse 

ácido fraco. 
c) podem ser formadas pela mistura de 1 mol de ácido forte e 1 mol do ânion derivado desse 

ácido forte. 
d) o pH é sempre neutro. 
e) sofrem grande variação de pH quando adicionamos uma pequena quantidade de base. 

 
15 - (UPE PE)    
Um estudo interessante acerca do impacto da chuva ácida sobre lagos da região das 
Montanhas Adirondack, área de Nova Iorque, revelou que lagos sobre áreas ricas em 
calcário são menos suscetíveis à acidificação. O carbonato de cálcio presente no solo dessas 
regiões reage com os íons hidrônio presentes na água, provenientes em grande parte da 
chuva ácida, levando à formação de um sistema HCO3

1– / H2CO3 / CO2. 
Disponível em: http://qnint.sbq.org.br/qni/visualizarConceito.php?idConceito=27 (Adaptado) 
 

Três afirmações são feitas a respeito do fenômeno citado no texto acima. 
 
I. O carbonato de cálcio diminui a acidez da chuva ácida por ser um sal insolúvel em água. 
II. O solo também pode atuar como um tampão e resistir às mudanças em pH, mas essa 

capacidade tamponante depende dos seus constituintes. 
III. Uma reação química existente nesse processo é representada por: 

CaCO3 (s) + H3O
+ (aq)    Ca2+(aq) + HCO3

1– (aq) + H2O (l) 
 

Quanto ao referido impacto da chuva ácida, está CORRETO o que se afirma em 
 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) I e II. 
e) II e III. 

 
16 - (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. 

 
17 - (UNITAU SP)    
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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 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). 
 
18 - (UERJ)    
Soluções-tampão são sistemas nos quais ocorrem variações desprezíveis de pH, quando 
recebem a adição de pequenas quantidades de ácidos ou de bases. 

 
Considere estes compostos para o preparo de uma solução-tampão: 

 
• HCl 
• NaCl 
• NH4Cl 
• NaOH 
• NH4OH 

 
Indique, dentre os compostos disponíveis, os dois escolhidos para o preparo da solução-
tampão. 
Considere, agora, a adição de uma solução aquosa de Ca(OH)2, completamente dissociado, 
na concentração de 0,005 mol.L–1, a 25 ºC, à solução-tampão preparada. Calcule o pH 
inicial da solução de Ca(OH)2 e apresente a equação química que demonstra não haver 
aumento do pH da solução-tampão com a adição da solução de Ca(OH)2. 
 
GABARITO 
 

1) Gab: B 
 

2) Gab: C 
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3) Gab: 
a) pH = 11. Trata-se de um pH básico. 
b) O equilíbrio será deslocado para a será deslocada para a direita. Contudo, o pH não deve 

variar muito, devido a formação de um sistema-tampão. 
 

4) Gab: E 
 

5) Gab: D 
 

6) Gab: D 
 

7) Gab: E 
 
8) Gab: D 

 
9) Gab: A 

 
10) Gab: E 

 
11) Gab: E 

 
12) Gab: A 

 
13) Gab: B 

 
14) Gab: B 

 
15) Gab: E 

 
16) Gab: D 

 
17) 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. 
 

18) Gab:  
NH4OH e NH4Cl 
Ca(OH)2 (aq)   Ca2+ (aq) + 2 OH–(aq) 
1 mol   2 mols 
0,005 mol.L–1   x 
x = 0,01 = 10–2 mol.L–1 
pOH = –log 10–2 = 2 
pH = 14 – pOH = 12 
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NH4
+ + OH–    NH4OH 

 

  


