(FUVEST) O pH normal do estômago
varia entre 0,3 a 1,2. Entretanto, em
algumas alterações de saúde é preciso
neutralizar o excesso de acidez
estomacal ministrando antiácidos
(hidróxido de magnésio, hidróxido de
alumínio e bicarbonato de sódio), como
indicado abaixo:

Essas substâncias são antiácidos
porque:
a) Formam cátion metálicos
b) Consomem o cátion hidrônio
c) Produzem água que dilui o ácido
d) Hidrolisam sais

Uma solução de um monoácido
fraco de concentração igual a
0,25 mol/L apresenta grau de
ionização igual a 0,4%.
O pH desta solução é igual a:
a)
b)
c)
d)

2.
3.
4.
5.

Resposta: B

Resposta: B

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, pede-se
o pH e o pOH desta amostra,
respectivamente: Dado: log 4,5 =
0,65.

(UFAM-2008) A 10 mL de uma
solução aquosa com
concentração hidrogeniônica
-4
-1
igual a 10 mol.L foi
acrescentado 90 mL de água.

a) 2,35 e 11,65.
b) 11,65 e 2,35.
c) 3,00 e 11,00.
d) 11,00 e 3,00.

a) 5,0 e 9,0
b) 5,0 e 4,0
c) 4,0 e 5,0
d) 3,0 e 5,0

Resposta: A

Qual o pH da solução original e
da solução diluída,
respectivamente?

Resposta: C

Numa solução de 1,0 × 10 -5 mol/L
de Al(OH)3 , a concentração de
íons Al 3+ e o pH são,
respectivamente:
Dado: log 3 = 0,48
a) 1,0 × 10 -5
-5
b) 1,0 × 10
c) 1,0 × 10 -5
-5
d) 3,0 × 10

mol/L, 4,52.
mol/L, 5,00.
mol/L, 9,48.
mol/L, 4,52.

Qual o pH de uma solução 0,045
mol/L de ácido acético, supondo
que o seu α = 0,02?
Dados: log 2 = 0,30; log 3 = 0,48;
+
[H 3O ] = α.M
a) 2,48
b) 2,56
c) 3,48
d) 3,56

Resposta: A

Uma solução de ácido cianídrico
é preparada e apresenta 0,0008
mol/L. Determine o pH dessa
solução aquosa sabendo que o
ácido utilizado encontra-se 50%
ionizado.
Dados: [H 3O+ ] = α.M
a) 4,0
b) 3,4
c) 2,0
d) 1,0

Resposta: B

Resposta: B

(UFPE) O pH médio de uma
limonada está em torno de 3.
Quantos mols de H 3O+ são
ingeridos quando se bebe um
copo (250 mL) de limonada?

a) 1,2 x 10 -3
b) 2,5 x 10 -4
-4
c) 1,0 x 10
d) 5,0 x 10 -3

Resposta: B

(UECE) O conceito de pH foi
introduzido na química pelo químico
dinamarquês Soren Peter Lauritz
Soresen,em 1909,para facilitar a
caracterização da acidez de uma
substância.
Assinale a alternativa que contém o
pH da solução que se obtém ao ser
feita a dissolução de 5,6g de KOH
em um litro de água.
a) 1,0
b) 13,0
c) 11,0
d) 3,0

Uma solução de um monoácido
fraco de concentração igual a
0,25 mol/L apresenta grau de
ionização igual a 0,4%.
O pH desta solução é igual a:
a)
b)
c)
d)

2.
3.
4.
5.

Resposta: B

Resposta: B

(PUC MG 2008) Em 2 litros de
solução aquosa de hidróxido de
potássio, está contido 1,12g dessa
base.
O pH dessa solução é igual a:
Dado: (massa molar do
KOH=56g/mol)
a) 2,0
b) 4,0
c) 12,0
d) 13,0

Resposta: D

(FUVEST 1994) Ao tomar dois
copos de água, uma pessoa diluiu
seu suco gástrico (solução
contendo HCl) de pH=1, de 50
para 500ml.
Qual o pH da solução resultante
logo após a ingestão da água?
a) 0
b) 2
c) 4
d) 6

Resposta: B

(Espcex (Aman) 2014) Considere uma
solução aquosa de HCl de
concentração 0,1mol.L-1 .
Completamente dissociado (grau de
dissociação: α = 100%). Tomando-se
apenas 1,0 ml dessa solução e
adicionando-se 9,0 mL de água pura,
produz-se uma nova solução.
O valor do potencial hidrogeniônico
(pH) dessa nova solução será de
a) 2,0
b) 3,0
c) 4,0
d) 5,0

Resposta: B

(FESP-UPE) Preparou-se uma solução
de hidróxido de sódio, dissolvendo-se
convenientemente 4,0x10-7 g dessa base
em um litro de água destilada.
Admitindo-se que não houve variação
de volume, após a adição da base,
pode-se armar que o pH do meio é
aproximadamente:
Dados: NaOH = 40g/mol, log 1,1=0,04

a)6,00
b)8,00
c)7,04
d)6,96

Resposta: C

O pH de uma solução de ácido
clorídrico é 2. Adicionando-se um
litro de água a um litro de solução
de ácido clorídrico, qual o novo
pH?

a) 2,3
b) 3,3
c) 4,0
d) 4,6

Resposta: B

