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Lista de Exercícios – pH e pOH 

 

01 - (UEA AM)      
Considere as seguintes informações, obtidas de um rótulo de água mineral da cidade de 
Porto Seguro (BA): 

 
nitrato --------------1,45 mg/L 
pH a 25 ºC-------- 4,51 
 

Essa água mineral é 
 

a) ácida e tem [H+] < [ OH–]. 
b) ácida e tem [H+] > [ OH–]. 
c) neutra e tem [H+] = [ OH–]. 
d) básica e tem [H+] > [ OH–]. 
e) básica e tem [H+] < [ OH–]. 

 
02 - (FCM PB)    
Alimentos ácidos, condimentados e gordurosos costumam cair como uma bomba em 
estômagos mais sensíveis. É comer para logo sentir aquela azia ou queimação. Cafeína, 
bebidas alcoólicas, cigarro e até o nervosismo também podem piorar problemas como 
gastrite e úlcera. Isso ocorre porque, em situações de tensão, o sistema nervoso é acionado 
e estimula a produção de ácido clorídrico no estômago. Assim, o suco gástrico fica mais 
ácido e a agressão é maior. O suco gástrico é formado basicamente por água, de ácido 
clorídrico, muco, enzimas e sais. Com gastrite ele fica ainda mais ácido. A gastrite é uma 
inflamação da parede do estômago e acontece quando a acidez aumenta tanto que começa 
a agredir o órgão. Quando essa inflamação evolui, pode causar uma ferida mais grave, a 
úlcera. Sendo o ácido clorídrico um ácido forte, a sua ionização é total em meio aquoso, e a 
concentração de H+ em quantidade de matéria nesse meio será a mesma do ácido de 
origem. Assim, uma solução aquosa de ácido clorídrico em concentração 0,01 mol L–1 terá 
pH igual a: 

 

 
Fonte: https://yessaude.com/wp-content/uploads/2016/07/ulcera-no-estomago.jpg 

 
a) 4 
b) 5 
c) 7 
d) 9 
e) 2 
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03 - (PUC GO)    

Os infelizes cálculos da felicidade 
 

O homem desta estória é chamado de Júlio Novesfora. Noutras falas: o mestre 
Novesfora. Homem bastante matemático, vivendo na quantidade exata, morando sempre 
no acertado lugar. O mundo, para ele, estava posto em equação de infinito grau. Qualquer 
situação lhe algebrava o pensamento. Integrais, derivadas, matrizes: para tudo existia a 
devida fórmula. A maior parte das vezes mesmo ele nem incomodava os neurónios: 

— É conta que se faz sem cabeça. 
Doseava o coração em aplicações regradas, reduzida a paixão ao seu equivalente 

numérico. Amores, mulheres, filhos: tudo isso era hipótese nula. O sentimento, dizia ele, 
não tem logaritmo. Por isso, nem se justifica a sua equação. Desde menino se abstivera de 
afetos. Do ponto de vista da álgebra, dizia, a ternura é um absurdo. Como o zero negativo. Vocês vejam, 
dizia ele aos alunos: a erva não se enerva, mesmo sabendo-se acabada em ruminagem de boi. E a cobra 
morde sem ódio. É só o justo praticar da dentadura injetável dela. Na natureza não se concebe sentimento. 
Assim, a vida prosseguia e Júlio Novesfora era nela um aguarda-factos. 

Certa vez, porém, o mestre se apaixonou por uma aluna, menina de incorreta idade. 
Toda a gente advertia: essa menina é mais que nova, não dá para si. 

— Faça as contas, mestre. 
Mas o mestre já perdera o cálculo. Desvalessem os razoáveis conselhos. Ainda mais 

grave: ele perdia o matemático tino. [...]. Em folgas e folguedos, Júlio Novesfora se afastava 
dos rigores da geometria. O oito deitado é um infinito. E, assim, o professor, ataratonto, 
relembrava: 

— A paixão é o mundo a dividir por zero. 
Não questionassem era aquela sua paixão. [...]. Chamaram um seu tio, único familiar que 

parecia merecer-lhe as autoritárias confianças. O tio lhe aplicou muita sabedoria, doutrinas 
de pôr facto e roubar argumento. Mas o matemático resistia: 

— Se reparar, tio, é a primeira vez que estou a viver. Corolariamente, é natural que cometa erros. 
— Mas, sobrinho, você sempre foi de cálculo. Faça agora contas à sua vida. 
— Essa conta, tio, não se faz de cabeça. Faz-se de coração. 
O professor demonstrava seu axioma, a irresolúvel paixão pela desidosa menina. Tinha 

experimentado a fruta nessa altura em que o Verão ainda está trabalhando nos açúcares da 
polpa. E de tão regalado, arregalava os olhos. [...]. Cautela, sobrinho: olho por olho, dente 
prudente. Novesfora, porém, se renitentava, inoxidável. E o tio foi dali para a sua vida. 

Os namoros prosseguiram. O mestre levava a menina para a margem do mar onde os 
coqueiros se vergavam, rumorosos, dando um fingimento de frescura. 

— Para bem amar não há como ao pé do mar, ditava ele. 
A menina só respondia coisas simples, singelices. Que ela gostava era do Verão. Ela: 
— Do Inverno gosto é para chorar. As lágrimas, no frio, me saem grossas, cheiinhas de água. 
A menina falava e o mestre Novesfora ia passeando as mãos pelo corpo dela, mais 

aplicado que cego lendo ―braille‖. 
— Vai falando, não pare — pedia ele enquanto divertia os dedos pelas secretas humidades 

da menina. Gostava dessa fingida distração dela, seus atos lhe pareciam menos 
pecaminosos. Os transeuntes passavam, deitando culpas no velho professor. Aquilo é idade 
para nenhumas-vergonhas? Outros faziam graça: 

— Sexagenário ou sexogenário? 
O mestre se desimportava. [...]. Tudo estando ao alcance da felicidade por que motivo se 

usufruem tão poucas alegrias? Mas o sapo não sonha com charco: se alaga nele. E agora 
que ele tinha a mão na moça é que iria parar? 
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Uma noite, estando ela em seu leito, estranhos receios invadiram o professor: essa 
menina vai fugir, desaparecida como o arco-íris nas traseiras da chuva. Afinal, os outros 
bem tinham razão: chega sempre o momento que o amendoim se separa da casca. 
Novesfora nem chegou de entrar no sono, tal lhe doeram as suspeitas do desfecho. 

Passaram-se os dias. Até que, certa vez, sob a sombra de um coqueiro, se escutaram os 
acordes de um lamentochão. O professor carpia as já previsíveis mágoas? Foram a ver, 
munidos de consolos. Encontraram não o professor mas a menina derramada em pranto, 
mais triste que cego sentado em miradouro. Se aproximaram, lhe tocaram o ombro. O que 
passara, então? Onde estava o mestre? 

— Ele foi, partiu com outra. 
Resposta espantável: afinal, o professor é que se fora, no embora sem remédio. E partira 

como? Se ainda ontem ele aplicava a ventosa naquele lugar? A ditosa namorada respondeu: 
que ele fora com outra, extranumerária. E que esta seria ainda muito mais nova, estreável 
como uma manhã de domingo. Provado o doce do fruto do verde se quer é o sabor da flor. 
Enquanto a lagrimosa encharcava réstias de palavras os presentes se foram afastando. Se 
descuidavam do caso, deixando a menina sob a sombra do coqueiro, solitária e sozinha, no 
cenário de sua imprevista tristeza. Era Inverno, estação preferida por suas lágrimas. 

(COUTO, Mia. Estórias abensonhadas.  
5. reimpr. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. p. 93-97.) 

 
A personagem central do texto era um homem frio, que ―doseava o coração em 

aplicações regradas, reduzida a paixão ao seu equivalente numérico‖, para quem o 
sentimento ―não tem logaritmo‖, até que se apaixonou e esqueceu os cálculos. O logaritmo 
pode ser usado para se calcular o pH de uma solução, nos seguintes termos: pH = – 
log[H+]. A escala do pH é muito útil em química, pois facilmente podemos relacionar seu 
valor com a acidez ou a basicidade de soluções. Sobre ácidos e bases, assinale a alternativa 
correta: 

 
a) O sabor adstringente é característico de soluções com pH abaixo de 7, como o vinagre e o 

sumo do limão. 
b) Uma solução com concentração de cátions hidrogênio igual a 1 10–10 mol.L–1 é básica. 
c) O vinagre é classificado como um ácido fraco, porque é comestível. 
d) Reações não estequiométricas de neutralização resultam em um pH neutro. 

 
04 - (FCM PB)    
Na Floresta Amazônica, os valores de pH da água da chuva são próximos dos observados 
em regiões urbanas e industrializadas, como as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, 
com elevados índices de acidez, que são atribuídos, principalmente, a dois fatores: 

 
- Formação de H2SO4(aq) proveniente da oxidação de H2S(g), que se volatiliza dos alagados 
da região; 
- Formação de HCOOH(aq) e H3CCOOH(aq) provenientes dos resíduos da queima da 
biomassa, que tem sido intensa há 20 anos. 

 
Com base nas informações, assinale a alternativa correta. 

 
a) Na transformação do H2S em H2SO4, o enxofre sofre uma diminuição do seu número de 

oxidação. 
b) Os valores do pH da água da chuva da Floresta Amazônica são maiores que 7,0 à 25ºC. 
c) As espécies provenientes dos resíduos da queima da biomassa, em água, se comportam 

como ácidos mais fortes que o H2SO4. 
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d) A volatilidade do H2S está relacionada com as ligações iônicas existentes em suas 
moléculas. 

e) É possível encontrar na água da chuva da Floresta Amazônica, ácido metanoico e ácido 
etanóico. 
 
05 - (UniRV GO)    
O hidróxido de cálcio, Ca(OH)2, é uma substância sólida incolor usada, por exemplo, em 
lubrificantes e em formulações de pesticida. Levando em consideração as características 
desta substância, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

 
a) Possui hidroxila em sua fórmula molecular, logo pode ser considerada uma substância com 

pH básico. 
b) A carga do Ca é +2 e da hidroxila –1. 
c) Possui oxigênio em sua fórmula molecular, logo pode ser classificada como óxido.  
d) 1 mol dessa substância apresenta Massa Molar igual a 74,1 g/mol. 

 
06 - (UECE)    
A quimioesfoliação (peeling químico) consiste na aplicação de substâncias químicas na pele, 
visando à renovação celular e eliminação de rugas. Apesar de envolver algum risco à saúde, 
algumas pessoas utilizam esse processo para manter uma imagem jovem. Para um peeling 
superficial ou médio, costuma-se usar uma solução da seguinte substância: 

 

H CH

OH

C OH

O

  

 
 

Atente ao que se diz a respeito dessa substância: 
 
I. Essa substância é um éster. 
II. Libera H+ quando se encontra em solução aquosa. 
III. Uma diminuição da concentração de H+ leva também a uma diminuição do pH. 
IV. Na reação de ionização, essa substância se transforma na seguinte espécie: 
 

H CH

O

C OH

O

  

 
 

É correto o que se afirma somente em 
 
a) I e III. 
b) II. 
c) I e IV. 
d) II, III e IV. 

 
07 - (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 
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a) 2 
b) 6 
c) 10 
d) 14 
e) 18 

 
08 - (UFRGS RS)    
A água mineral com gás pode ser fabricada pela introdução de gás carbônico na água, sob 
pressão de aproximadamente 4 atm. 
Sobre esse processo, considere as afirmações abaixo. 

 
I. Quando o gás carbônico é introduzido na água mineral, provoca a diminuição na 

basicidade do sistema. 
II. Quando a garrafa é aberta, parte do gás carbônico se perde e o pH da água mineral fica 

mais baixo. 
III. Como o gás carbônico é introduzido na forma gasosa, não ocorre interferência na acidez da 

água mineral. 
 

Quais estão corretas? 
 
a) Apenas I. 
b) Apenas III. 
c) Apenas I e II. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III. 

 
09 - (FCM MG)    
Com o cair das chuvas, a água escorre pela terra, dissolvendo uma série de íons, 
principalmente os cátions sódio, potássio, magnésio, cálcio e os ânions cloreto, sulfato e 
bicarbonato, além de moléculas de oxigênio, nitrogênio e dióxido de carbono. 

 
Analisando essas informações, indique a afirmativa FALSA. 

 
a) A água dura ou salobra corresponde à água contendo maiores quantidades dos íons Ca2+ e 

Mg2+. 
b) A presença dos cátions citados pode provocar um aumento no pH das águas que penetram 

na terra. 
c) Entre as moléculas listadas, algumas delas podem ocasionar um aumento na acidez da água 

que escorre. 
d) Entre os íons e moléculas citados, todos são ou mono ou di ou triatômicos, contendo 

apenas cargas (+ ou –) 1 e (+ ou –) 2. 
 
10 - (UNITAU SP)    
A queima de combustíveis fósseis tem elevado o teor de CO2 na atmosfera e, 
consequentemente, nas águas dos oceanos e rios. O aumento do CO2 dissolvido na água 
pode 

 
a) causar hipóxia. 
b) aumentar a alcalinidade. 
c) elevar a temperatura. 
d) diminuir o pH. 
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e) elevar a salinidade. 
 
11 - (IFRS)    
O suco gástrico, produzido no estômago, é um líquido claro que atua sobre as proteínas, 
transformando-as em estruturas menores. O suco gástrico contém água, enzimas, ácido 
clorídrico e uma quantidade mínima de ácido láctico. O HCl presente no suco ajuda a 
destruir as bactérias presentes nos alimentos. Proporciona ainda o meio ácido ideal para a 
atuação das enzimas do suco. Vários fatores podem provocar situações onde a acidez do 
suco gástrico provoque azia (ardência no estômago), gastrites e até ulcerações. Para 
combater a acidez é necessário a utilização de substâncias de caráter básico (alcalino). 

 
Analise as substâncias abaixo. 

 
I. Mg(OH)2 – Leite de magnésia 
II. NaHCO3 – Bicarbonato de sódio 
III. NaCl – Cloreto de sódio 
IV. C2H4O2 – Ácido acético (vinagre) 
V. H2SO4 – Ácido sulfúrico 
 

Assinale a alternativa que apresenta apenas substâncias que podem ser ingeridas para 
diminuir o excesso de acidez estomacal. 

 
a) I e II 
b) IV e V 
c) I, II e III 
d) I, II e IV 
e) III, IV e V 

 
12 - (PUC GO)    

―Cada ano que finda lhe traz mais um valioso conhecimento e acrescenta uma pedra ao 
monumento da sua inocente vaidade.‖ 

Nesse fragmento, é feita referência ao uso de pedra na edificação de monumentos. 
Vários monumentos são feitos de mármore, que é o carbonato de cálcio em sua forma 
cristalina (CaCO3), e de pedra-sabão, cuja constituição apresenta o carbonato de sódio 
(Na2CO3). 

A ação da chuva ácida sobre tais monumentos é dramática, pois eles vão sendo 
corroídos e destruídos rapidamente. 

Chuvas ácidas resultam da reação da água com óxidos de nitrogênio – sobretudo o NO2 
– formando o ácido nítrico, e com óxidos de enxofre (SO2 e SO3), produzindo o ácido 
sulfúrico. 

(Adaptado de http://www.mundoeducacao.com/quimica/ 
por-que-chuva-acida-corroi-os-monumentos-historicos.htm.  

Acesso em 28 jun. 2014). 
 

As equações I e II apresentadas a seguir representam, respectivamente, reações químicas do 
mármore com o ácido nítrico e da pedra-sabão com o ácido sulfúrico. 

 

I. CaCO3 + 2 HNO3    Ca(NO3)2 + H2O + CO2 

II. Na2CO3 + H2SO4    Na2SO4 + H2O + CO2 
 

Sobre essas informações, escolha a única alternativa correta entre as apresentadas a seguir: 
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a) O valor da soma dos coeficientes dos reagentes na equação (I) é igual a 2. 
b) Em ambas equações apresentadas, ocorre formação de composto volátil. 
c) O pH de soluções de ácido nítrico e de ácido sulfúrico é bem elevado, pois eles são 

exemplos de ácidos fortes. 
d) Considerando-se a ocorrência da reação II com 100% de rendimento, para 4,9 gramas de 

ácido sulfúrico são necessários 106 gramas de carbonato de sódio. 
 
13 - (ACAFE SC)    
Sob temperatura de 25ºC foram dissolvidos em 1L de água 0,05 mol de hidróxido de bário. 
Dados: Considere que o volume da solução permaneça constante e que o hidróxido de 
bário, nessas condições, seja totalmente solúvel em água. 

 
Assinale a alternativa que contém o valor do pH dessa solução. 

 
a) pH = 1,3 
b) pH = 1 
c) pH = 13 
d) pH = 5 

 
14 - (UNIFOR CE)    
Com o avanço da tecnologia das tintas, um método antigo de pintura de casas vem caindo 
em desuso: a caiagem ou caiação. Neste processo, o pigmento finamente dividido é 
produzido misturando-se cal virgem com água excesso, como mostra a reação: 

CaO + H2O   Ca(OH)2 
Com relação aos compostos presentes na reação acima, é correto afirmar que 

 
a) o óxido de cálcio (cal virgem) é um óxido ácido. 
b) o pH da solução resultante é maior que 7. 
c) a água atua na reação como um catalisador, não sendo consumido no final do processo. 
d) a geometria molecular da água é linear. 
e) a geometria molecular do óxido de cálcio é angular. 

 
15 - (IFPE)    
O pH é o símbolo dado à grandeza química e física chamado potencial hidrogeniônico, o 
qual tem a função de indicar a quantidade ácida, a alcalinidade e a neutralidade das 
substâncias em um meio aquoso. Existe uma grande importância no pH nos alimentos. 
Para haver uma boa digestão alimentícia e um bom aproveitamento dos nutrientes e 
vitaminas, o pH deve ser ácido. Além disso, dependendo do nível de acidez, pode-se 
propiciar uma maior ou menor atividade bacteriana, de fungos ou bolores nos alimentos. A 
partir de valores aproximados de pH de alguns meios (ver tabela abaixo), assinale a 
alternativa verdadeira. 

 

 
 
a) O suco gástrico é dez vezes mais ácido que a maçã. 
b) A acidez do limão é maior que a acidez do suco gástrico. 
c) A clara de ovo é mais alcalina que o bicarbonato de sódio. 
d) Um suco formado por maçã e leite terá um pH igual a 4,9. 
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e) O leite é um antiácido. 
 
16 - (UNEB BA)    
A origem da vida na Terra é uma questão ainda em aberto. No entanto, sabe-se que, há 
cerca de 3,5 bilhões de anos, já havia, na Terra primitiva, atividade de organismos 
unicelulares — cianobactérias. Vários processos químicos antecederam a vida unicelular. 
Primeiramente, foi preciso que substâncias químicas básicas, como metano, amônia, sulfeto 
de hidrogênio, dióxido de carbono, fosfato e água formassem compostos de interesse 
biológico, como a glicina, presente em proteínas. Em uma segunda etapa, teriam sido 
produzidos lipídios e fosfolipídios. Posteriormente, em fases mais avançadas, moléculas de 
ácido ribonucleico, RNA, seriam formadas, permitindo a síntese de proteínas. 
(PACHECO, 2014, p.35-38). 

PACHECO, José Antônio de Freitas. Quando a vida surgiu no universo?  
Ciência Hoje, São Paulo: SBPC, n. 318, v. 53, set. 2014. 

 
Considerando-se a origem da vida na Terra, as espécies químicas provenientes dos 
processos químicos que antecederam a vida celular, a exemplo de metano, CH4, amônia, 

NH3, sulfeto de hidrogênio, H2S, glicina, CH2(NH2)COOH, e íon fosfato, 2
3PO , de 

interesse biológico, é correto afirmar: 
 
01. O metano é uma molécula de forma geométrica piramidal que estabelece ligações de 

hidrogênio com moléculas de água. 

02. A amônia reage com água e forma o íon amônio, 
4NH , um ácido conjugado de base HO–

(aq) de Brönsted–Lowry. 
03. O sulfeto de hidrogênio, H2S(aq), em meio aquoso, eleva o pH da água porque forma os 

íons HS–(aq) e S2–(aq). 
04. A glicina é um  -aminoácido essencial, que forma ligações peptídicas com outros 

aminoácidos, originando proteínas. 
05. O íon fosfato possui átomo de fósforo com estado de oxidação +III e tem forma 

geométrica plana. 
 
17 - (FUVEST SP)    
Dependendo do pH do solo, os nutrientes nele existentes podem sofrer transformações 
químicas que dificultam sua absorção pelas plantas. O quadro mostra algumas dessas 
transformações, em função do pH do solo. 
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Para que o solo possa fornecer todos os elementos citados na tabela, o seu pH deverá estar 
entre 

 
a) 4 e 6. 
b) 4 e 8. 
c) 6 e 7. 
d) 6 e 11. 
e) 8,5 e 11. 

 
18 - (FUVEST SP)    
Em ambientes naturais e na presença de água e gás oxigênio, a pirita, um mineral composto 
principalmente por dissulfeto de ferro (FeS2), sofre processos de intemperismo, o que 
envolve transformações químicas que acontecem ao longo do tempo. 
Um desses processos pode ser descrito pelas transformações sucessivas, representadas 
pelas seguintes equações químicas: 

 

2 FeS2 (s) + 7 O2 (g) + 2 H2O (l)   2 Fe2+ (aq) + 4 SO 2
4  (aq) + 4 H+ (aq) 

2 Fe2+ (aq) + ½ O2 (g) + 2 H+ (aq)   2 Fe3+ (aq) + H2O (l) 
2 Fe3+ (aq) + 6 H2O (l)   2 Fe(OH)3 (s) + 6 H+ (aq) 

 
Considerando a equação química que representa a transformação global desse processo, as 
lacunas da frase ―No intemperismo sofrido pela pirita, a razão entre as quantidades de 
matéria do FeS2 (s) e do O2 (g) é __________, e, durante o processo, o pH do solo 
__________‖ podem ser corretamente preenchidas por 

 
a) 1/4; diminui. 
b) 1/4; não se altera. 
c) 2/15; aumenta. 
d) 4/15; diminui. 
e) 4/15; não se altera. 

 
19 - (UEG GO)      
Uma solução de hidróxido de potássio foi preparada pela dissolução de 0,056 g de KOH 
em água destilada, obtendo-se 100 mL dessa mistura homogênea. 
Dado: MM (KOH) = 56 g.mol–1 

 
De acordo com as informações apresentadas, verifica-se que essa solução apresenta 

 
a) pH = 2 
b) pH < 7 
c) pH = 10 
d) pH = 12 
e) pH > 13 

 
20 - (UFPR)    
Num experimento, foi montada a aparelhagem mostrada na figura abaixo. Um tubo 
contendo 20 mL de ar está imerso na água da cuba. Pode-se considerar que a composição 
do ar é 80% de N2(g) e 20% de O2(g). O NO(g) formado no gerador passa pela mangueira 
até chegar ao tubo imerso na água, como ilustrado. 
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Deixou-se o NO(g) borbulhar até que fossem acrescidos ao tubo 4 mL desse gás. Após 
cessar o fluxo de NO(g), o tubo foi mantido imerso na posição vertical, de modo que seu 
volume pudesse variar, mantendo a pressão em seu interior igual à pressão exterior, mas 
sem escape de gás. Após certo tempo, o gás dentro do tubo adquire cor castanha, em 
função da seguinte reação: 

 
2NO(g) + O2(g)   2NO2(g) 

 
A respeito desse experimento, identifique as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou 
falsas (F): 

 
(   ) O NO(g) é reagente limitante da reação. 
(   ) Em relação à condição imediata depois de cessado o fluxo, o volume de gás dentro do tubo 

irá diminuir após o gás ficar castanho. 
(   ) Em relação à condição imediata depois de cessado o fluxo, a pressão parcial de N2(g) 

dentro do tubo irá aumentar após o gás ficar castanho. 
(   ) O valor de pH da água na região A (dentro do tubo) irá diminuir após o gás se tornar 

castanho. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 
a) V – V – V – V. 
b) F – V – F – V. 
c) V – F – F – V. 
d) V – F – V – F. 
e) F – F – V – F. 

 
21 - (PUC RS)    
No caso específico da catástrofe ambiental do Rio Doce, o volume de rejeitos que vazou 
equivale a um cubo de 391 m de lado. Informações preliminares indicam que o pH da lama 
seria 13; portanto, extremamente alcalino. Isso ilustra bem uma das limitações da 
biorremediação: não só é muito lenta e incerta como também só pode ser empregada se o 
material a biorremediar tem condições mínimas de abrigar alguma forma de vida – o que é 
duvidoso no caso dos rejeitos de mineração que praticamente colmataram a calha do rio 
Doce. 
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Adaptado do artigo da Revista Ciência Hoje, 333, 
Disponível em: http://www.cienciahoje.org.br/revista/ 

materia/id/1005/n/a_biorremediacao_pode_ser_eficaz_no_rio_doce. 
 

Com base no texto, é possível afirmar que a água do Rio Doce 
 
a) chegou à concentração de íons OH– em torno de 1 10–13 mol/L. 
b) necessitaria reduzir sua concentração de íons OH– em torno de um milhão de vezes para 

ficar neutra. 
c) atingiu valores de concentração de íons H+ da ordem de 1 10–6 mol/L. 
d) necessitaria diminuir o pH em seis vezes para se aproximar do pH 7. 
e) necessitaria aumentar a concentração de íons H+ em seis vezes para se aproximar do pH 7. 

 
22 - (IFPE)    
A escala de pH foi formulada a partir de cálculos matemáticos que expressam a 
concentração de íons hidrogeniônicos (H3O

+) em uma solução. A 25º C, as soluções 
neutras apresentam pH igual a 7; as ácidas, abaixo de 7; as básicas ou alcalinas, acima de 7. 
O pH da solução depende da concentração do composto dissolvido e de seu grau de 
ionização ou dissociação. Na tabela, apresentada abaixo, encontram-se três soluções com 
concentrações idênticas e com seus valores de pH. 

 

 
 

Assinale a alternativa CORRETA em relação às soluções apresentadas na tabela acima. 
 
a) A solução I é cem vezes mais ácida que a solução II. 
b) A solução II é duas vezes mais ácida do que a solução I. 
c) A solução III pode ser de cloreto de sódio (NaCl). 
d) A solução II apresenta maior acidez. 
e) A solução III pode ser água pura a 25º C. 

 
23 - (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 . 1L de NaOH de 
 
a) 2,0. 
b) 1,0. 
c) 0,1. 
d) 5,0. 
e) 10,0. 

 
24 - (UFRGS RS)    
A tabela abaixo relaciona as constantes de acidez de alguns ácidos fracos. 

 

 
 

A respeito das soluções aquosas dos sais sódicos dos ácidos fracos, sob condições de 
concentrações idênticas, pode-se afirmar que a ordem crescente de pH é 
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a) cianeto < formiato < acetato. 
b) cianeto < acetato < formiato. 
c) formiato < acetato < cianeto. 
d) formiato < cianeto < acetato. 
e) acetato < formiato < cianeto. 

 
25 - (UFES)    
O termo pH (potencial hidrogeniônico) foi criado em 1909 pelo bioquímico dinamarquês 
Søren Peter Lauritz Sørensen e tem como objetivo simplificar a indicação da acidez, 
neutralidade ou alcalinidade de uma solução aquosa. A indicação desse caráter pode ser 
ainda mais bem visualizada a partir de uma escala de pH, como destacado a seguir: 

 

 
 

Considerando as soluções (I), (II) e (III), indicadas na escala de pH acima, determine 
 
a) a solução que é ácida, a solução que é básica e a solução que é neutra. 
b) a concentração de íons hidrogênio presentes na solução (I). 
c) a concentração de íons hidroxila presentes na solução (III). 
d) o pH de 1 L de limonada preparada com 900 mL de água e 100 mL de suco de limão. 

Considere que a solução (I) é suco de limão. 
 
26 - (UNESP SP)    
Os gráficos ilustram a atividade catalítica de enzimas em função da temperatura e do pH. 

 

 
(http://docentes.esalq.usp.br. Adaptado.) 

 
A pepsina é uma enzima presente no suco gástrico, que catalisa a hidrólise de proteínas, 
como a albumina, constituinte da clara do ovo. 
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Em um experimento foram utilizados cinco tubos de ensaio contendo quantidades iguais 
de clara de ovo cozida e quantidades iguais de pepsina. A esses tubos, mantidos em 
diferentes temperaturas, foram acrescentados iguais volumes de diferentes soluções 
aquosas. 
Assinale a alternativa que indica corretamente qual tubo de ensaio teve a albumina 
transformada mais rapidamente. 

 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

  

e)

  
 
27 - (UEM PR)    
Um ácido monocarboxílico fraco, de massa molar 60 g/mol, tem constante de ionização 
igual a 4 10–5 a 25 ºC e 1 atm. Sabendo-se que, a 25 ºC e 1 atm, foram dissolvidos 6 g 
desse ácido em água suficiente para completar 1 L de solução, assinale o que for correto. 
Dado: log 2 = 0,3. 

 
01. A concentração de H3O

+ na solução é de 0,001 mol/L. 
02. O pH da solução é de aproximadamente 2,7. 
04. O grau de ionização do ácido é de aproximadamente 2%. 
08. Se o ácido fosse forte e estivesse totalmente ionizado, a concentração de H3O

+ seria de 0,1 
mol/L. 

16. Se a solução do ácido sofresse uma diluição, o grau de ionização diminuiria. 
 
28 - (UFU MG)    
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Fonte: http://blogs.estadao.com.br/transito/files/2015/11/arte-nova-barragem.jpg 

 
A figura acima faz referência à queda da barragem no distrito de Bento Gonçalves, na 
cidade de Mariana, MG, no ano de 2015. Segundo a reportagem, essa tragédia levou para os 
rios toneladas de rejeitos de minério de ferro contendo, inclusive, outros metais, como 
arsênio, antimônio, zinco e cobre. Esse rejeito 

 
a) diminuiu a disponibilidade de oxigênio nas águas do Rio Doce, causando mortandade nos 

peixes, bem como alteração no pH do solo. 
b) é pobre em matéria orgânica, causando a acidificação das águas do Rio Doce, porém, sem 

gerar alterações na qualidade do solo. 
c) aumentou a turbidez da água do Rio Doce, o que favoreceu a penetração de luz solar para a 

proliferação de pequenos organismos. 
d) dispersou produtos químicos solúveis nas águas do Rio Doce, gerando aumento na 

solubilidade do oxigênio no rio e destruição do ecossistema. 
 
29 - (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  

 
30 - (Mackenzie SP)    
Determine, respectivamente, o pH e a constante de ionização de uma solução aquosa de 
um ácido monocarboxílico 0,01 M, a 25ºC, que está 20% ionizado, após ter sido atingido o 
equilíbrio. 
Dado: log 2 = 0,3 

 

a) 3,3 e 5  10–4. 

b) 2,7 e 2  10–3. 
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c) 1,7 e 5  10–4. 

d) 2,7 e 5  10–4. 

e) 3,3 e 2  10–3. 
 
31 - (UEM PR)    
Assinale o que for correto. 

 
01. Se compararmos moléculas com o mesmo número de átomos de carbono, podemos 

afirmar que o ponto de ebulição de álcoois é sempre menor do que o ponto de ebulição de 
cetonas. 

02. Os fenóis são ácidos mais fortes do que os álcoois e, em solução alcalina, produzem o íon 
fenóxido. 

04. O metil fenol é um ácido mais fraco do que o fenol. 
08. Dadas duas soluções 0,01 mol/litro de cada ácido monoprótico, a do ácido benzóico terá 

pH menor do que a do ácido 4-clorobenzóico. 
16. Sabões e detergentes possuem grande cadeia polar e extremidade apolar, podendo formar 

colóides protetores ou emulsões quando misturados com água e óleo. 
 
32 - (FUVEST SP)    
O metabissulfito de potássio (K2S2O5) e o dióxido de enxofre (SO2) são amplamente 
utilizados na conservação de alimentos como sucos de frutas, retardando a deterioração 
provocada por bactérias, fungos e leveduras. Ao ser dissolvido em soluções aquosas ácidas 
ou básicas, o metabissulfito pode se transformar nas espécies químicas SO2, HSO3

– ou 
SO3

2–, dependendo do pH da solução, como é mostrado no gráfico. 
 

 
 

A equação a seguir representa a formação dos íons HSO3
– em solução aquosa. 

S2O5
2– (aq) + H2O(l)   2 HSO3

– (aq) 
 
a) Escreva as equações químicas balanceadas que representam a formação das espécies 

químicas SO2 (aq) e SO3
2– (aq) a partir dos íons S2O5

2– (aq). 
b) Reações indesejáveis no organismo podem ocorrer quando a ingestão de íons S2O5

2–, 
HSO3

– ou SO3
2– ultrapassa um valor conhecido como IDA (ingestão diária aceitável, 

expressa em quantidade de SO2/dia/massa corpórea), que, neste caso, é igual a 1,1 x 10–5 
mol de SO2 por dia para cada quilograma de massa corpórea. Uma pessoa que pesa 50 kg 
tomou, em um dia, 200 mL de uma água de coco industrializada que continha 64 mg/L de 
SO2. Essa pessoa ultrapassou o valor da IDA? Explique, mostrando os cálculos. 
Dados: massa molar (g/mol) O ....... 16 
S ........ 32 
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33 - (UNICAMP SP)    
O hidrogeno carbonato de sódio apresenta muitas aplicações no dia a dia. Todas as 
aplicações indicadas nas alternativas abaixo são possíveis e as equações químicas 
apresentadas estão corretamente balanceadas, porém somente em uma alternativa a 
equação química é coerente com a aplicação. A alternativa correta indica que o hidrogeno 
carbonato de sódio é utilizado 

 

a) como higienizador bucal, elevando o pH da saliva: 2 NaHCO3    Na2CO3 + H2O + CO2. 

b) em extintores de incêndio, funcionando como propelente: NaHCO3 + OH–    Na+ + 
CO3

2– + H2O. 

c) como fermento em massas alimentícias, promovendo a expansão da massa: NaHCO3    
HCO3

– + Na+. 

d) como antiácido estomacal, elevando o pH do estômago: NaHCO3 + H+    CO2 + H2O 
+ Na+. 
 
34 - (EsPCEX)    
O rótulo de uma garrafa de água mineral apresenta a seguinte descrição: 

 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA PROVÁVEL (mg/L): bicarbonato de bário = 0,38; 
bicarbonato de estrôncio = 0,03; bicarbonato de cálcio = 66,33; bicarbonato de magnésio 
= 50,18; bicarbonato de potássio = 2,05; bicarbonato de sódio = 3,04; nitrato de sódio = 
0,82; cloreto de sódio = 0,35. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: pH medido a 25 ºC = 7,8; temperatura da 
água na fonte = 18 ºC; condutividade elétrica a 25 ºC = 1,45  10–4 mhos/cm; resíduo de 
evaporação a 180 ºC = 85,00 mg/L; radioatividade na fonte a 20 ºC e 760 mm Hg = 15,64 
maches. 

 
A respeito da água mineral citada, de sua composição e características, são feitas as 
seguintes afirmativas: 

 
I. esta água apresenta caráter básico nas condições citadas. 
II. a água mineral citada pode ser classificada como uma solução, em razão da presença de 

substâncias dissolvidas. 
III. todas as substâncias químicas presentes na composição provável apresentada são da função 

inorgânica Sal. 
 

Das afirmativas feitas estão corretas: 
 
a) apenas II. 
b) apenas I e II. 
c) apenas I e III. 
d) apenas II e III. 
e) todas. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 35 
  
   
Chama-se titulação a operação de laboratório realizada com a finalidade de determinar a 
concentração de uma substância em determinada solução, por meio do uso de outra 
solução de concentração conhecida. Para tanto, adiciona-se uma solução-padrão, gota a 
gota, a uma solução-problema (solução contendo uma substância a ser analisada) até o 
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término da reação, evidenciada, por exemplo, com uma substância indicadora. Uma 
estudante realizou uma titulação ácido-base típica, titulando 25,0 mL de uma solução 
aquosa de Ca(OH)2 e gastando 20,0 mL de uma solução padrão de HNO3 de concentração 
igual a 0,10 mol · L–1. 

 

 
 
35 - (UNESP SP)    
Para preparar 200 mL da solução-padrão de concentração 0,10 mol L–1 utilizada na 
titulação, a estudante utilizou uma determinada alíquota de uma solução concentrada de 
HNO3, cujo título era de 65,0% (m/m) e a densidade de 1,50 g mL–1. Admitindo-se a 
ionização de 100% do ácido nítrico, expresse sua equação de ionização em água, calcule o 
volume da alíquota da solução concentrada, em mL, e calcule o pH da solução-padrão 
preparada. 
Dados: 
• Massa molar do HNO3 = 63,0 g mol–1 
• pH = – log [H+] 
 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 36 
  
   

O caxiri é uma tradicional bebida alcoólica fermentada indígena produzida pelos índios 
(Juruna) Yudjá, habitantes do Parque Indígena do Xingu, localizado no estado do Mato 
Grosso. Essa bebida é preparada à base de mandioca e batata-doce, e é originalmente 
fermentada por micro-organismos que estão presentes nas matérias-primas utilizadas para a 
sua produção. (...) Observando-se as alterações físico-químicas durante a fermentação, 
pode-se notar uma progressiva variação de pH de 4,76 para 3,15. O etanol foi o metabólito 
da fermentação produzido em maior quantidade, apresentando concentração, ao final do 
processo fermentativo, de 83,9 g/L da bebida. (...) 

(http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4765. Adaptado) 
 
36 - (UFSCAR SP)    
A variação do pH mostra que, durante o processo fermentativo, ocorreu 

 
a) acidificação, com aumento da concentração dos íons H+. 
b) acidificação, com aumento da concentração dos íons OH–. 
c) acidificação, com diminuição da concentração dos íons H+. 
d) alcalinização, com diminuição da concentração dos íons OH–. 
e) alcalinização, com aumento da concentração dos íons OH–. 

 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 37 
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Uma forma de produzir rapidamente hidrogênio gasoso em laboratório é pela reação entre 
zinco metálico em pó com ácido clorídrico, HCl, de concentração 1,0 mol/L: 

 
Zn (s) + 2 HCl (aq)   ZnCl2 (aq) + H2 (g) 

 
37 - (UEA AM)    
Considerando que o ácido clorídrico esteja 100% ionizado e que a solução encontra-se a 25 
ºC, é correto afirmar que o pH da solução de ácido clorídrico citada no texto é 

 
a) 0. 
b) 1. 
c) 3. 
d) 13. 
e) 14. 

 
TEXTO: 4 - Comum à questão: 38 
  
   
O Brasil apresenta-se como líder mundial na produção de cana-de-açúcar e seus derivados. 
Durante o processo de produção de etanol, são geradas quantidades significativas de 
bagaço de cana-de-açúcar e também de um efluente líquido com elevada carga tóxica, 
conhecido como vinhaça. A vinhaça é tratada por um processo por adsorção em carvão 
obtido do bagaço da cana-de-açúcar. Nesse processo, em temperatura ambiente, em uma 
primeira etapa, adiciona-se em um compartimento vinhaça e carvão de bagaço de cana 
previamente obtido por carbonização a 800 ºC; após agitação por um intervalo de tempo, a 
vinhaça é separada do carvão, e parte de seus contaminantes é retida na superfície do 
carvão. A vinhaça tratada é separada do carvão e é transferida para outro compartimento, e 
o processo é repetido com carvão de bagaço de cana-de-açúcar obtido por carbonização a 
600 ºC. Em ambas as etapas, foram empregadas as mesmas quantidades de carvão e de 
vinhaça. 

 

 
(Seixas, F.L. e col. Tratamento da vinhaça por adsorção em carvão de bagaço de cana-de-açúcar.  

Química Nova. Vol. 39, No 2, 172-179, 2016. Adaptado) 
 
38 - (IBMEC SP Insper)    
Com base nos dados do processo, é correto afirmar que a vinhaça tratada resultante do 1º 
estágio é __________ ácida que a vinhaça sem tratamento, e que a concentração de íons 
H+ na vinhaça tratada resultante do 2º estágio é __________ mol.L–1. 

 
As lacunas são preenchidas, correta e respectivamente, por: 

 
a) menos … 4 
b) mais … 4 
c) menos … 10–4 
d) menos … 10+4 
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e) mais … 10–4 
 
TEXTO: 5 - Comum à questão: 39 
  
   

Acidose e alcalose são estados anormais resultantes de excesso de ácidos ou de bases no 
sangue. Acidose é um excesso de ácido no sangue, com pH abaixo de 7,35, e alcalose é um 
excesso de base no sangue, com pH acima de 7,45. Muitos distúrbios e doenças podem 
interferir no controle do pH sanguíneo, causando acidose ou alcalose. 

(www.labtestsonline.org.br. Adaptado.) 
 

Os equilíbrios químicos simultâneos envolvidos na acidose respiratória estão representados 
a seguir: 

 

H+(aq) + 
3HCO (aq)  H2CO3 (aq)  H2O (l) + CO2 (g) 

 
39 - (UEFS BA)    
O risco de morte pela variação do pH sanguíneo acontece quando o valor do pH chega 
próximo a 6,8, no caso de acidose, e a 7,8, no caso de alcalose. A variação da concentração 
dos íons H+ no intervalo de pH de 6,8 a 7,8 corresponde a 

 
a) 10 vezes. 
b) 20 vezes. 
c) 200 vezes. 
d) 100 vezes. 
e) 50 vezes. 

 
TEXTO: 6 - Comum à questão: 40 
  
   
A Agência Americana que regula medicamentos e alimentos, FDA, classificou a substância 
química excetamina, derivada da cetamina como fármaco antidepressivo para uso em 
terapia inovadora da depressão aguda associada ao suicídio. O medicamento age no 
organismo logo a partir de quatro horas, enquanto os antidepressivos atuais só apresentam 
resultados após três a quatro semanas de uso continuado. A escetamina regula as taxas 
cerebras de um dos neurotransmissores mais importantes no estímulo ao suicídio, o 
glutamato. O estudo de funcionamento apreserntado no Congresso da Sociedade de 
Psiquiatria Biológica, em Atlanta, nos Estados Unidos, mostrou que 36% dos pacientes 
desistiram da pespectiva de suicídio quatro horas depois de inalar a substância e 49% deles 
experimentaram o mesmo efeito após 24 horas. A cetamina, na década de 60, era usada 
como anestésico para animais e no atendimento de soldados americanos na guerra do 
vietna. 
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40 - (Unifacs BA)    
A partir da análise das informações e das estruturas das substâncias químicas e de seus 
efeitos, é correto inferir: 

 
01. A solução aquosa de ácido glutâmico possui pH menor do que 7. 
02. A estrutura química do ácido glutâmico apresenta dois carbonos quirais. 
03. O volume de 100mL de solução aquosa de ácido glutâmico de concentração 1,0 mol.L–1 é 

completamente neutralizado por 50mL de solução aquosa de hidróxido de sódio, 2,0 
mol.L–1. 

04. A cetamina transfere íons H3O
+(aq) para o íon hidrogenoglutamato nas sinapses entre 

neurônios. 
05. A cetamina é uma amina primária de cadeia carbônica heterogênica. 
 
GABARITO 

 
1) Gab: B 

 
2) Gab: E 

 
3) Gab: B 

 
4) Gab: E 

 
5) Gab: VVFV 

 
6) Gab: B 

 
7) Gab: E 

 
8) Gab: A 

 
9) Gab: D 

 
10) Gab: D 

 
11) Gab: A 

 
12) Gab: B 

 
13) Gab: C 

 
14) Gab: B 
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15) Gab: A 

 
16) Gab: 04 

 
17) Gab: C 

 
18) Gab: D 

 
19) Gab: D 

 
20) Gab: A 

 
21) Gab: B 

 
22) Gab: A 

 
23) Gab: C 

 
24) Gab: C 

 
25) Gab:  
a) Solução ácida: I (pH = 2). 

Solução básica: III (pH = 11). 
Solução neutra: II (pH = 7). 

b) [H+] = 10–2 mol L–1 
c) [OH–] = 10–3 mol L–1 
d) pH = 3 

 
26) Gab: C 

 
27) Gab: 14 

 
28) Gab: A 

 
29) Gab: C 

 
30) Gab: D 

 
31) Gab: 06 

 
32) Gab:  
a) 

 
e 

 
b) Limite diário da ingestão de SO2 = 1,1  10–5 mol SO2/kg  
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Para um indivíduo de 50 kg, em um dia, a quantidade máxima de SO2 que pode ser ingerida 

é 50  1,1  10–5 mol = 55  10–5 mol de SO2 

1 mol SO2 ⎯⎯ 64 g 

55  10–5 mol ⎯⎯ m 
m = 0,0352 g = 35,2 mg de SO2  
                          massa máx. de SO2 que esse 
                          indivíduo pode ingerir 
Como a concentração de SO2 na água de coco é de 64 mg/L, tem-se: 

1 L ⎯⎯ 64 mg de SO2 

0,2 L ⎯⎯ m‗ 
m‗ = 12,8 mg de SO2 foram ingeridos 
Como foi ingerida uma massa menor do que a aconselhável para seu peso, ela não 
ultrapassou o IDA do SO2 ao tomar 200 mL dessa água de coco. 
 

33) Gab: D 
 

34) Gab: E 
 

35) Gab:  
Equação de ionização: 

HNO3(aq) + H2O(l)   H3O
+(aq) + NO–

3(aq)  ou  HNO3(aq)   H+(aq) + NO–
3(aq) 

Volume da alícota da solução concentrada: 1,29 mL 
pH = 1 
 

36) Gab: A 
 

37) Gab: A 
 

38) Gab: C 
 

39) Gab: A 
 

40) Gab: 01 
 

  


