Calcule o pH de uma soluçãotampão contendo 0,5 mol/L de
HAc e 0,5 mol/L de NaAc.
Dados:
-5
Ka = 1,8x10 ; log 1,8 = 0,26

a) 4,74
b) 5,74
c) 0,74
d) 3,74

(UCS-2008) O ácido fenilacético
(HC8H7 O2) é uma das substâncias que se
acumula no sangue das pessoas com
fenilcetonúria, um distúrbio de origem
genética que pode causar o retardo
mental ou até a morte.
Supondo-se que, em determinada
situação, a concentração de ácido
fenilacético seja de 0,08 mol.L-1 , o pH
da solução será de:
Dados:
a) 3,60.
b) 2,70.
c) 1,70.
d) 5,30.

Resposta: A
(UERJ 2009) A água sanitária é um agente
desinfetante que contém a substância
hipoclorito de sódio. A equação química a
seguir representa o equilíbrio do íon
hipoclorito com o ácido hipocloroso, um
agente desinfetante ainda mais eciente.

Em um processo de limpeza, quantidades
iguais de água sanitária foram adicionadas a
volumes iguais de
líquidos com diferentes
valores de pH a 25 ºC,
de acordo com a tabela.
O líquido no qual a água sanitária apresenta
maior ação desinfetante é o de número:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
Resposta: A
http://universechemistry.blogspot.com.br/2015/10/revisao-para-o-enem-equilibrio-quimico.html
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Ka = 5 X 10 mol.L-1
Log 2 = 0,30

Resposta: B

(ITA 1995) Qual a massa de
hidróxido de potássio que deve
ser dissolvida em 0,500mL de água
para que a solução resultante
tenha um pH=13 a 25°C? Dado:
(massa molar do KOH = 56 g/mol)
a) 2,8.10-3 g
b) 2,8g
c) 2,6.10-3 g
d) 2,6g

Resposta: A

(ITA) Juntando 1,0 litro de uma
solução aquosa de HCl com
pH = 1,0 a 10,0 litros de uma
solução aquosa de HCl com
pH = 6,0, qual das opções a seguir
contém o valor de pH que mais se
aproxima do pH de 11,0 litros da
mistura obtida?

50 cm 3 de uma solução aquosa de
uma monobase (MOH) 0,3 mol/L, são
diluídos com água destilada até
completar o volume de 150 cm 3, à
temperatura ambiente. Calcule o pH
da solução obtida, sabendo que
nesta temperatura este soluto se
encontra 40% dissociado.
Dados:
pH + pOH = 14; log 4 = 0,6

a) pH ≈ 0,6
b) pH ≈ 1,0
c) pH ≈ 2,0
d) pH ≈ 3,5
e) pH ≈ 6,0

a) 3,00.
b) 11,00.
c) 12,6.
d) 1,4.

Resposta: C

-1

Qual o pH da solução 0,1 mol.L
de NaOH que está 1% ionizada?
a) 1
b) 11
c) 13
d) 14

Resposta: B

Resposta: C

