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Lista de Exercícios – Indicadores Ácido-Base 

 

01 - (UFJF MG)    
Um estudante foi ao laboratório e realizou uma série de experimentos para identificar um 
determinado composto químico. As observações sobre esse composto estão descritas 
abaixo: 

 
Observação 1 Possuía propriedades corrosivas. 
Observação 2 Possuía alta solubilidade em água. 
Observação 3 O papel de tornassol ficou vermelho em contato com ele. 
Observação 4 Apresentou condução de corrente elétrica quando dissolvido em água. 

 
Baseado nas observações feitas pelo estudante, pode-se afirmar que o composto analisado 
é: 

 
a) HCl 
b) NaOH 
c) NaCl 
d) I2 
e) CH4 

 
02 - (PUC MG)    
Um laboratório de química passou por uma reforma e todos os materiais foram retirados 
do local. Ao final da reforma, todos os materiais foram devolvidos aos seus devidos 
lugares. Contudo, notou-se que o rótulo de dois cilindros de gases foi danificado 
impedindo a identificação correta dos mesmos. Analisando-se uma lista de compras, 
descobriu-se que cada cilindro contém apenas um gás: dióxido de carbono e amônia. É 
sabido que os dois gases reagem com a água. Um químico, para não se expor ao conteúdo 
dos cilindros, borbulhou um pouco de cada gás em um béquer contendo água com 
fenolftaleína em uma capela. O gás do cilindro A fez com que a água do béquer ficasse 
rosa, enquanto que o gás do cilindro B não provocou nenhuma alteração na cor. 
Assinale os produtos da reação com a água que justificam as observações realizadas. 

 
a) A = NH4Cl e B = HCO3 
b) A = H2CO3 e B = NH3 
c) A = NH4OH e B = H2CO3 

d) A = HCO2 e B = NH3OH 
 
03 - (PUC RS)    
A equação a seguir representa o equilíbrio de ionização da amônia, contida em uma solução 
amoniacal para limpeza: 

 

NH3(g) + H2O(l)     NH4
+(aq) + OH–(aq) 

 
Esse meio reacional fica de cor rosa ao adicionarem-se gotas de solução alcoólica de 
fenolftaleína. Para voltar a ficar incolor, é adequado adicionar 

 
a) uma solução de ácido clorídrico. 
b) água. 
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c) gás amônia. 
d) uma solução de bicarbonato de amônio. 
e) uma solução de cloreto de sódio. 

 
04 - (PUC MG)    
Considerando-se que o indicador de pH Amarelo de Metilo é vermelho em pH inferior a 4 
e amarelo em pH superior a 4, é CORRETO afirmar que esse indicador apresenta uma cor 
vermelha quando está em contato com: 

 
a) refrigerante tipo cola. 
b) água sanitária. 
c) água do mar. 
d) saliva humana. 

 
05 - (PUC MG)    
A faixa de viragem do indicador de pH fenolftaleína é representada a seguir. 

 

 
 

É INCORRETO afirmar que, após adição de algumas gotas desse indicador, uma solução 
aquosa 0,1 mol L–1 de 

 
a) NaCl é incolor. 
b) HCl é incolor. 
c) NaOH é rosa. 
d) KOH é roxa. 

 
06 - (UFCG PB)    
Os princípios de química são aplicados em diversas situações do nosso cotidiano. Por 
exemplo, uma dona de casa realizou as seguintes operações: colocou em um recipiente com 
água, folhas de repolho roxo picado. Depois de certo tempo esta água apresentava cor roxa 
e foi separada dos pedaços picados utilizando um coador. O líquido obtido foi transferido 
para dois copos, no primeiro, adicionou vinagre e a cor não se modificou; no segundo, 
adicionou leite de magnésia e a cor se tornou verde. Em relação às operações realizadas 
pela dona de casa, pode-se afirmar que foram empregados os seguintes princípios de 
química: 

a) Destilação, decantação e corante. 
b) Filtração, catação e corante. 
c) Evaporação, decantação e indicador ácido-base. 
d) Solubilização, filtração e indicador ácido-base. 
e) Extração , filtração e indicador ácido-base. 

 
07 - (UEPG PR)    
Com base nas informações contidas na tabela abaixo, que relaciona várias substâncias do 
nosso dia-a-dia com os seus respectivos valores de pH, assinale o que for correto. 
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7,0pura água

7,4humano sangue

10,5magnésia de leite

2,0limão de Suco

3,0Vinagre

pH sSubstância

 

 
01. A substância mais ácida é o suco de limão e a mais básica, o leite de magnésia.  
02. O sangue humano é mais ácido que a água pura.  
04. Utilizando como indicador apenas a fenolftaleína, cujo intervalo de viragem é pH 8-10 

(incolor para rosa), constata-se que o pH do suco de limão e do vinagre é ácido.  
08. A concentração de íons H+ no vinagre é de 1,0x10–3 mol  –1 e a de íons OH– é de 1,0x10–11 

mol  –1. 
 
08 - (Mackenzie SP)  

   
A tabela acima relaciona as faixas de pH com a cor de um indicador ácido-base. 
A uma solução de hipoclorito de sódio de concentração de H1+ igual a 10–12 mol/L, 
adicionaram-se 5 gotas desse indicador ácido-base. O pOH e a cor do indicador na solução 
são, respectivamente, 

a) pOH < 7 e verde. 
b) pOH < 7 e vermelho. 
c) pOH > 7 e verde. 
d) pOH = 7 e roxo. 
e) pOH > 7 e vermelho. 

 
09 - (Mackenzie SP)  

7,4Lágrima ) V (

4,3 tomatede Suco ) IV (

8,0ovo de Clara ) III (

3,0Vinagre ) II (

10,5magnésia de Leite ) I (

pHSubstância

 

 
Um indicador ácido-base que apresenta coloração vermelha (V) em presença de ácidos e 
amarela (A) em presença de bases, foi usado para testar as substâncias relacionadas na 
tabela acima. A seqüência de cores observada, de cima para baixo, foi 

a) A , A , V , V e A.  
b) A , V , A , V e A. 
c) A , A , A , V e V. 
d) V , A , V , A e V. 
e) V , V , A , V e A. 

 
10 - (UFPEL RS)        

As cinzas advindas da combustão dos vegetais são ricas em potássio, na forma de óxidos e 
carbonatos. 
Ao colocarmos cinza de origem vegetal em um copo com água contendo fenolftaleína, 
observamos o aparecimento de uma coloração rósea. 
A partir dessas informações, aliadas a seus conhecimentos, descreva a reação do óxido de 
potássio com a água, dizendo o porquê do aparecimento da coloração rósea na solução. 
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11 - (UERJ)    
Hortênsias são flores cujas cores variam de acordo com o pH do solo, conforme indica a 
tabela: 

 

 
 

Considere os seguintes aditivos utilizados na plantação de hortênsias em um solo neutro: 
 

NaHCO3       CaO       Al2(SO4)3       KNO3 
 

Indique a cor das flores produzidas quando se adiciona KNO3 a esse solo e a fórmula 
química do aditivo que deve ser acrescentado, em quantidade adequada, para produzir 
hortênsias azuis. 
Em seguida, dentre os aditivos, nomeie o óxido e apresente a equação química completa e 
balanceada da sua reação com a água. 
 
12 - (UNESP SP)    
Considere a tabela, que apresenta indicadores ácido-base e seus respectivos intervalos de 
pH de viragem de cor. 

 

 
 

Para distinguir uma solução aquosa 0,0001 mol/L de HNO3 (ácido forte) de outra solução 
aquosa do mesmo ácido 0,1 mol/L, usando somente um desses indicadores, deve-se 
escolher o indicador 

 
a) 1. 
b) 4. 
c) 2. 
d) 3. 
e) 5. 

 
13 - (IFPE)    
Indicadores são ácidos orgânicos fracos ou bases orgânicas fracas que apresentam 
colorações diferenciadas, dependendo de suas formas ionizadas ou não ionizadas, 
influenciadas pela variação de pH do meio. Considere as colorações e faixas de viragem de 
pH dos indicadores ácido-base abaixo: 
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Assinale a alternativa que contenha a coloração de uma solução de KOH 0,01 mol/L na 
presença, respectivamente, dos indicadores: alaranjado de metila, azul de bromotimol e 
fenolftaleína. 

 
a) Vermelho, azul e rosa. 
b) Amarelo, azul e rosa. 
c) Amarelo, amarelo e rosa. 
d) Vermelho, azul e incolor. 
e) Amarelo, azul e incolor. 

 
14 - (UEA AM)    
Vermelho de fenol é um indicador ácido-base que se apresenta amarelo em meio ácido e 
vermelho em meio básico. Assim, ele ficará amarelo quando acrescentado a uma mistura de 
água destilada com __________ e vermelho quando acrescentado a uma mistura de água 
destilada com __________. 

 
As lacunas do texto são preenchidas, correta e respectivamente, por 

 
a) SO2 – CaO. 
b) K2O – CO2. 
c) SO2 – CO2. 
d) CaO – CO2. 
e) K2O – CaO. 

 
15 - (UFAM)    
Em um experimento em sala de aula, o professor usou três béqueres pequenos e colocou 
em dois deles duas soluções diferentes (uma em cada um) e no terceiro béquer água 
destilada, onde dissolveu um comprimido antiácido efervescente. Em seguida, a cada um 
dos béqueres ele adicionou 10 gotas de fenolftaleína, um indicador que fica incolor no meio 
ácido e rosa no meio básico. Ao adicionar em um dos béqueres (béquer 1) 10 gotas de 
hidróxido de sódio (0,1 mol/L), ele observou uma mudança de coloração para rosa, em 
outro béquer (béquer 2) ele adicionou 10 gotas de ácido clorídrico e observou mudança de 
coloração para incolor, mas no último béquer (béquer 3), adicionando ácido clorídrico ou 
hidróxido de sódio ele não observou qualquer mudança de cor, a não ser que adicionasse 
uma quantidade significativa destes reagentes. Após o experimento as seguintes 
observações foram feitas pelos alunos: 

 
I. No béquer 1 havia ácido clorídrico, no béquer 2 havia hidróxido de sódio e no béquer 3 

estava o comprimido efervescente dissolvido. 
II. No béquer 1 havia hidróxido de sódio, no béquer 2 havia ácido clorídrico e no béquer 3 

estava o comprimido efervescente dissolvido. 
III. No béquer 1 havia ácido clorídrico, no béquer 2 estava o comprimido efervescente 

dissolvido e no béquer 3 havia hidróxido de sódio. 
IV. Nos béqueres 1 e 2 a mudança de cor foi porque houve uma reação de neutralização com 

mudança brusca de pH do meio, enquanto no béquer 3 a cor se manteve porque a solução 
formada era uma solução tampão, que resiste por mais tempo a mudança no pH. 

 
Assinale a alternativa correta: 
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a) Somente a observação I está correta 
b) Somente as observações I e IV estão corretas 
c) Somente as observações II e IV estão corretas 
d) Somente as observações III e IV estão corretas 
e) Somente a observação IV está correta 

 
16 - (PUC MG)    
A fenolftaleína é comumente usada como indicador de pH. Ao se adicionar uma solução de 
fenolftaleína em um meio ácido, ela fica incolor e, em meio básico, ela se torna rosa. 
Considere a reação abaixo na qual as concentrações iniciais de ácido clorídrico e hidróxido 
de sódio são 0,1 mol L –1 e 0,2mol L –1 respectivamente. 

 


  Cl Na  OH    NaOHHCl )l(2)aq()aq(  

 
É CORRETO afirmar que a adição de fenolftaleína ao meio reacional tornará o sistema: 

 
a) ácido. 
b) neutro. 
c) rosa. 
d) incolor. 

 
17 - (PUC MG)    
O suco de repolho roxo pode ser usado como indicador de pH. Considere a tabela abaixo 
relacionando cor do suco de repolho roxo em contato com soluções de algumas 
substâncias. 

 

 
 

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando a faixa de pH com a cor 
do suco de repolho roxo. 

 
1. vermelho         (    ) 0-3 
2. verde               (    ) 4-6 
3. azul                 (    ) 7-8 
4. amarelo           (    ) 9-12 
5. roxo                (    ) 13-14 
 

A sequência CORRETA encontrada é: 
 
a) 1 – 5 – 3 – 2 – 4 
b) 5 – 1 – 3 – 4 – 2 
c) 1 – 5 – 3 – 4 – 2 
d) 5 – 3 – 1 – 2 – 4 

 
18 - (UFG GO)    
Duas pequenas rochas de carbonato são imersas em um béquer contendo água e 
fenolftaleína. Após a imersão, não há mudança de coloração da solução. Após a remoção e 
secagem das rochas, elas são atritadas entre si e novamente imersas na solução aquosa 
contendo fenolftaleína, resultando em alteração na coloração da solução. 
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A partir das informações apresentadas, 

 
a) escreva a equação da reação química que ocorre durante o atrito entre as rochas; 
b) escreva a equação da reação química que explica a mudança de coloração da solução. 

 
19 - (FUVEST SP)  
Em um laboratório químico, um estudante encontrou quatro frascos (1, 2, 3 e 4) contendo 
soluções aquosas incolores de sacarose, KCl, HCl e NaOH, não necessariamente nessa 
ordem. Para identificar essas soluções, fez alguns experimentos simples, cujos resultados 
são apresentados na tabela a seguir: 

 

 
Dado: Soluções aquosas contendo o indicador fenolftaleína são incolores em pH menor do 
que 8,5 e têm coloração rosa em pH igual a ou maior do que 8,5. 

 
As soluções aquosas contidas nos frascos 1, 2, 3 e 4 são, respectivamente, de 

 
a) HCl, NaOH, KCl e sacarose. 
b) KCl, NaOH, HCl e sacarose. 
c) HCl, sacarose, NaOH e KCl. 
d) KCl, sacarose, HCl e NaOH. 
e) NaOH, HCl, sacarose e KCl. 

 
20 - (UFV MG)    
No laboratório, para identificar um ácido ou uma base podemos usar indicadores ácido-
base, ou seja,substâncias específicas cuja coloração é alterada em presença de compostos 
com caráter ácido ou básico. 
Um exemplo de indicador natural é o extrato (suco) de repolho roxo, que pode ser obtido 
facilmente batendo algumas folhas de repolho roxo com um pouco de água no 
liquidificador e, em seguida, passando a mistura por um coador. O suco obtido tem 
coloração roxa e quando testado em diferentes meios (ácido, neutro e básico), as cores 
obtidas são as mostradas na figura abaixo. 

 

 
 

 Tubo de ensaio da esquerda (conteúdo de coloração vermelha): meio ácido 

 Tubo de ensaio do centro (conteúdo de coloração roxa): meio neutro 

 Tubo de ensaio da direita (conteúdo de coloração verde): meio básico 
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Este indicador natural obtido pode ser testado com materiais do cotidiano como vinagre, 
saliva, leite fresco, sabão em pó e suco de limão. Para cada material, o extrato de repolho 
adquire uma coloração. 

 
Assinale a alternativa que apresenta as cores obtidas para cada material testado: 

 

 
 
21 - (FUVEST SP)  
Para identificar quatro soluções aquosas, A, B, C e D, que podem ser soluções de hidróxido 
de sódio, sulfato de potássio, ácido sulfúrico e cloreto de bário, não necessariamente nessa 
ordem, foram efetuados três ensaios, descritos a seguir, com as respectivas observações. 

 
I. A adição de algumas gotas de fenolftaleína a amostras de cada solução fez com que apenas 

a amostra de B se tornasse rosada. 
II. A solução rosada, obtida no ensaio I, tornou-se incolor pela adição de amostra de A. 
III. Amostras de A e C produziram precipitados brancos quando misturadas, em separado, 

com amostras de D. 
 

Com base nessas observações e sabendo que sulfatos de metais alcalino-terrosos são pouco 
solúveis em água, pode-se concluir que A, B, C e D são, respectivamente, soluções aquosas 
de 

 
a) H2SO4, NaOH, BaCl2 e K2SO4. 
b) BaCl2, NaOH, K2SO4 e H2SO4. 
c) NaOH, H2SO4, K2SO4 e BaCl2. 
d) K2SO4, H2SO4, BaCl2 e NaOH. 
e) H2SO4, NaOH, K2SO4 e BaCl2. 

 
22 - (UFBA)    
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Para determinar a concentração de um soluto em solução, geralmente se reage uma amostra 
dessa solução com outra de concentração conhecida. Nas reações envolvendo ácidos e 
bases, adiciona-se a solução de concentração conhecida à da amostra que se deseja analisar, 
agitando-se lentamente até que a neutralização se complete, quando as quantidades 
estequiométricas de íons H3O

+(aq) e OH–(aq) se tornam equivalentes. Os indicadores 
ácido/base podem ser usados para sinalizar o ponto estequiométrico, ou de equivalência na 
determinação. Entretanto, na prática, não é necessário que a mudança de cor de um 
indicador ocorra exatamente no ponto estequiométrico, porque, próximo a esse ponto, o 
pH varia rapidamente. A faixa na qual o indicador muda de cor é considerada como ponto 
de equivalência. Alternativamente, um medidor de pH pode ser usado para monitorar o 
desenvolvimento da reação e produzir um gráfico de pH em função do volume de solução 
adicionada, como o mostrado na figura. A curva descreve a variação de pH da reação 
química entre o ácido nítrico e o hidróxido de potássio. Considerando-se que a solução de 
KOH(aq) a 0,100molL–1 é adicionada a 50,0mL de solução 0,100molL–1 de HNO3(aq), a 
proporção em que o volume da base é acrescentado ao do ácido, o pH pode ser 
determinado durante vários estágios do processo e as concentrações finais de H3O

+(aq) e 
OH–(aq), calculadas em cada região da curva. 

 
Com base nas informações do texto e da tabela e na análise do gráfico, que representa a 
variação de pH da reação química entre o ácido nítrico e o hidróxido de potássio, em 
solução, 

 

 determine o valor do pH da solução final, quando 51,0mL da solução de KOH(aq) forem 
adicionados a 50,0mL da solução de HNO3(aq) e identifique em quantas unidades de pH 
esse valor difere do pH no ponto estequiométrico; 

 identifique um indicador, dentre os apresentados na tabela — diferente dos mostrados no 
gráfico — que também sirva para sinalizar o ponto estequiométrico na determinação. 
 
23 - (FUVEST SP)    
A vida dos peixes em um aquário depende, entre outros fatores, da quantidade de oxigênio 
(O2) dissolvido, do pH e da temperatura da água. A concentração de oxigênio dissolvido 
deve ser mantida ao redor de 7 ppm (1 ppm de O2 = 1 mg de O2 em 1000 g de água) e o 
pH deve permanecer entre 6,5 e 8,5. 
Um aquário de paredes retangulares possui as seguintes dimensões: 40 x 50 x 60 cm 
(largura x comprimento x altura) e possui água até a altura de 50 cm. O gráfico abaixo 
apresenta a solubilidade do O2 em água, em diferentes temperaturas (a 1 atm). 
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a) A água do aquário mencionado contém 500 mg de oxigênio dissolvido a 25 ºC. Nessa 

condição, a água do aquário está saturada em oxigênio? Justifique. 
Dado: densidade da água do aquário = 1,0 g/cm3. 

b) Deseja-se verificar se a água do aquário tem um pH adequado para a vida dos peixes. Com 
esse objetivo, o pH de uma amostra de água do aquário foi testado, utilizando-se o 
indicador azul de bromotimol, e se observou que ela ficou azul. Em outro teste, com uma 
nova amostra de água, qual dos outros dois indicadores da tabela dada deveria ser utilizado 
para verificar se o pH está adequado? Explique. 

 

 
 
24 - (PUC RS)    
Os indicadores ácido-base são úteis para se obter informações sobre o pH de soluções. 
Alguns, como o extrato de repolho roxo, podem ser preparados facilmente por qualquer 
pessoa na cozinha. Outros, como o tornassol, a fenolftaleína e o alaranjado de metila, são 
mais usados em laboratórios. Eles apresentam uma cor em pH ácido, outra cor em pH 
básico, e tonalidades intermediárias em uma faixa limitada de pH (faixa de mudança de 
cor), conforme pode ser observado na tabela. 

 

 
 

De acordo com as informações acima, é correto afirmar: 
 
a) Uma solução que fica incolor com fenolftaleína poderia ter pOH 3. 
b) Água com sal de cozinha fica rosa com fenolftaleína, mas amarela com alaranjado de 

metila. 
c) Uma solução que é tingida de azul pelo tornassol seria tingida de amarelo pelo alaranjado 

de metila. 
d) Colocando gotas de amoníaco em água com fenolftaleína, é possível que a cor mude de 

rosa para incolor. 



www.youtube.com/quifacil 
 

e) Um suco de fruta com concentração de H+ igual a 0,0005 mol/L fica incolor com 
fenolftaleína, mas amarelo com o alaranjado de metila. 
 
25 - (PUC SP)    
Dados:  
Constante de ionização (Ka) do H2CO3 = 4 10–7  
Constante de ionização (Kb) do NH3 = 2 10–5  
Constante de ionização (Kw) do H2O = 1 10–14  

 
Os indicadores ácido base são substâncias cuja cor se altera em uma faixa específica de pH. 
A tabela a seguir apresenta a faixa de viragem (mudança de cor) de alguns indicadores ácido 
base. 

 

 
 

A partir da análise dessa tabela, um técnico executou um procedimento para distinguir 
algumas soluções. 

 
Para diferenciar uma solução de HCl de concentração 1,0 mol.L–1 de uma solução de HCl 
de concentração 0,01 mol.L–1 ele utilizou o indicador X. Para diferenciar uma solução de 
bicarbonato de sódio (NaHCO3) de concentração 0,01 mol.L–1 de uma solução de cloreto 
de amônio (NH4Cl) de concentração 0,01 mol.L–1 ele utilizou o indicador Y. Para 
diferenciar uma solução de amoníaco (NH3) de concentração 1,0 10–3 mol.L–1 de uma 
solução de hidróxido de sódio (NaOH) de concentração 0,1 mol.L–1 ele utilizou o indicador 
Z. 
A alternativa que apresenta os indicadores X, Y e Z adequados para cada um dos 
procedimentos propostos pelo técnico é 

 

 
 
26 - (UFPR)    
Folhas de repolho-roxo exibem cor intensa devido à presença de pigmentos. Processando-
se algumas folhas num liquidificador com um pouco de água, extrai-se um líquido de cor 
roxa, que, posteriormente, passa por uma peneira. Foram realizados os seguintes 
experimentos, seguidos das observações: 

 
• Sobre volume de meio copo (~100 mL) do extrato líquido, adicionaram-se 20 mL de 

solução salina de cloreto de sódio (1 mol L–1). A cor roxa do extrato foi mantida. 
• Sobre volume de meio copo do extrato líquido, adicionou-se suco de um limão. A cor do 

extrato líquido se tornou vermelha. 
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Foi observado aspecto opaco (turvo) no extrato líquido logo em seguida à sua separação 
das folhas de repolho, e esse aspecto se manteve durante todos os experimentos. 

 
Sobre esse experimento, considere as seguintes afirmativas: 

 
1. A mudança de cor de roxa para vermelha no segundo experimento é evidência de que 

ocorreu uma transformação química no extrato. 
2. O extrato líquido é uma mistura homogênea. 
3. Nos 20 mL de solução salina existem 1,2 1022 íons Na+ e 1,2 1022 íons Cl–. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 27 
  
 
Dois amigos, Carlos e Eduardo, viajam de carro da cidade de Urubici, localizada na serra 
catarinense a 927 metros de altitude em relação ao nível do mar, para a cidade de 
Florianópolis. Os rapazes estão se preparando para o vestibular e várias situações ocorrem 
durante a viagem, nas quais seus conhecimentos de Química são testados por eles mesmos, 
conforme se pode verificar nas questões 36 a 40. 
 
27 - (UFSC)  
Logo no início da viagem os rapazes param para almoçar. Para temperar a salada, eles se 
deparam com dois tipos de vinagre: um praticamente transparente (comum, com acidez 
4%) e outro bastante escuro (balsâmico, com acidez 6%).  

 
Dados sobre a fenolftaleína: incolor, pH<8; rosa, 8<pH<10; roxa, pH>10.  

 
Sobre o assunto, é CORRETO afirmar que:  

 
01. um litro de vinagre comum contém 40 mL de ácido etanoico.  
02. são necessários 200 mL de uma solução de NaOH 0,5 mol L-1 para neutralizar 100 mL de 

vinagre balsâmico.  
04. o ácido etanoico presente no vinagre provém da redução do etanol, obtido da fermentação 

do mosto.  
08. a equação balanceada da reação do ácido etanoico com NaOH pode ser representada por:  

CH3COOH(aq) + NaOH(aq)    CH3COONa(aq) + H2O(l)  
16. a adição de um ácido forte a uma solução de ácido etanoico desloca o equilíbrio para a 

formação do ânion etanoato.  
32. após adição de fenolftaleína, uma solução contendo CH3COONa torna-se incolor.  
64. o ácido etanoico é isômero funcional do metanoato de etila.  

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 28 
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Líquidos produzidos pelo organismo humano, a 25 ºC 

8,4 a 4,8urina

7,0 a 6,8bile

7,6 a 6,8leite

7,5 a 6,5saliva

3,0 a 1,0gástrico suco

pH de intervalolíquido

 

(CRC Handbook of Chemistry and Physics, 73.a edição.) 
 

Viragem de cores de diferentes indicadores ácido-base, a 25 ºC 

azul para amarela5,4 a 3,8lbromocreso de verde

azul para amarela7,6 a 6,0bromotimol de azul

 vermelhapara amarela12,0 a 10,1R alizarina de amarelo

cor de mudançapH de intervaloindicador

 

 
28 - (FMJ SP)  
Os três indicadores certamente apresentarão cor amarela em presença de 

 
a) suco gástrico. 
b) bile. 
c) urina. 
d) leite. 
e) saliva. 

 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 29 
  
   
Experiência – Escrever uma mensagem secreta no laboratório 

 
Materiais e Reagentes Necessários 

 Folha de papel 

 Pincel fino 

 Difusor 

 Solução de fenolftaleína 

 Solução de hidróxido de sódio 0,1 mol/L ou solução saturada de hidróxido de cálcio 
 

Procedimento Experimental 
Utilizando uma solução incolor de fenolftaleína, escreva com um pincel fino uma 
mensagem numa folha de papel. 
A mensagem permanecerá invisível. 
Para revelar essa mensagem, borrife a folha de papel com uma solução de hidróxido de 
sódio ou de cálcio, com o auxílio de um difusor. 
A mensagem aparecerá magicamente com a cor vermelha. 

 
Explicação 
A fenolftaleína é um indicador que fica vermelho na presença de soluções básicas, nesse 
caso, uma solução de hidróxido de sódio ou de cálcio. 

<http://tinyurl.com/o2vav8v> Acesso em: 31.08.15. Adaptado. 
 
29 - (FATEC SP)    
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A fenolftaleína atua como um indicador ácido-base por ser um ácido fraco, que em solução 
alcóolica, apresenta a cor das moléculas não-dissociadas, HInd, diferente da cor dos 
respectivos íons, Ind–. 

 
A leitura da mensagem no experimento descrito é possível porque a presença de íons OH– 
na solução de fenolftaleína promove deslocamento do equilíbrio para a 

 
a) direita, devido à diminuição do grau de ionização da fenolftaleína. 
b) direita, devido ao aumento da concentração de íons H+. 
c) direita, devido ao consumo de íons H+ pelos íons OH–. 
d) esquerda, devido ao consumo de íons H+ pelos íons OH–. 
e) esquerda, devido à diminuição do grau de ionização da fenolftaleína. 
 
GABARITO  

 
1) Gab: A 

 
2) Gab: C 

 
3) Gab: A 

 
4) Gab: A 

 
5) Gab: C 

 
6) Gab: E 

 
7) Gab: 09 

 
8) Gab: A 
 
9) Gab: B 
 
10) Gab: 

K2O + H2O          2KOH 
Forma uma base e a fenolftaleina apresenta uma coloração rosa em meio alcalino. 
 

11) Gab:  
Cor: vermelha. 
Fórmula: Al2(SO4)3. 
Nome: óxido de cálcio. 
Reação: CaO (s) + H2O (l)   Ca(OH)2 (aq) 
 

12) Gab: A 
 

13) Gab: B 
 

14) Gab: A 
 

15) Gab: B 
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16) Gab: C 
 

17) Gab: A 
 

18) Gab:  

a) CaCO3 (s)    CaO (s) + CO2 (g) 

b) CaO (s) + H2O (l)    Ca(OH)2 (aq)  Ca2+ (aq) + 2OH– (aq) 
 

19) Gab: B 
 

20) Gab: D 
 

21) Gab: E 
 

22) Gab:  

 Cálculo do pH da solução final. 
Quantidade de matéria de íons H3O

+(aq) em 50,0ml de solução de HNO3(aq) 0,100molL–1 
n(H3O

+) = 0,100molL–1. 0,050L = 5,0.10–3mol. 
Quantidade de matéria de íons OH–(aq) em 51,0mL de solução de KOH(aq) 0,100molL–1 
n(OH–) = 0,100molL–1.0,051L = 5,1.10–3mol. 

 
Considerando-se que a relação estequiométrica entre íons H3O

+(aq) e OH–(aq) é 1:1, a 
quantidade de matéria de íons OH–(aq) na solução final é 
n(OH–) – n(H3O

+) = 5,1.10–3mol – 5,0.10–3mol 
= 1,0.10–4mol de OH– 
A concentração de OH–(aq) em 101,0mL de solução final é 

 
 O pH=11 difere do valor de pH no ponto estequiométrico de 4 unidades. 

 Dentre os indicadores apresentados na tabela o que possui faixa de pH que mais se 
aproxima do ponto estequiométrico ou de equivalência é o azul de bromotimol. 
 

23) Gab:  
a) Considerando as dimensões do aquário e a altura da água, temos: 

V = 40 cm  50 cm    V = 1  105 cm3  

Ainda, 
v

m
d    m = 1  105 cm3  1,0 g/cm3  m = 1  105 g água. 

água g000.1

O mg5

água g000.100

)g(O mg500 22  . Tal valor é menor do que a solubilidade máxima de O2(g), em 

água a 25ºC (aproximadamente 7,5 mg O2(g)/1.000 g água), conforme o gráfico dado. 
Portanto, a água do aquário está insaturada em relação ao oxigênio (O2). 

b) Indicador = azul de bromotimol 

Cor azul  pH (mínimo) da amostra = 7,5. 
Como o pHadequado situa-se entre 6,5 e 8,5, utiliza-se agora o indicador fenolftaleína. 
A água terá pH adequado se o indicado ficar incolor (pH máximo = 8,5). 
 

24) Gab: C 
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25) Gab: A 
 

26) Gab: C 
 

27) Gab: 11 
 

28) Gab: A 
 

29) Gab: C 
 

  


