A análise de uma amostra de
-10
-1
sabão revelou pH= 1,0.10 mol.L .
Determine o valor de pOH da
amostra.

(UFMG) Certa água mineral tem
pH = 4,6; segundo as informações
no rótulo. Todas as armativas
sobre essa água estão corretas,
exceto:
a) Contém excesso de íons
hidroxila
b) É levemente ácida
+
c) Contém íon (H 3O ) numa
concentração entre 1.10-4 mol.L-1
e 1.10 -5 mol.L-1
+
d) Contém mais íons (H 3O ) do
que (OH- )

a) pOH= 8,00
b) pOH= 10,00
c) pOH= 4,00
d) pOH= 3,00

Resposta: C

Resposta: A

(Fuvest) Valor numérico do
produto iônico da água = 1,0×10 -14.
Leite de magnésia é
essencialmente uma suspensão de
hidróxido de magnésio em água. A
solubilidade de Mg(OH)2 , à
temperatura ambiente, é 1,5 × 10 -4
mol/L. Logo, o pH do leite de
magnésia está entre:

(Uel) Duas soluções aquosas de
ácido clorídrico têm,
respectivamente, pH = 3 e pH = 6.
A relação entre as concentrações
+
[H (aq) ] da primeira para a segunda
solução é de:

a) 7 e 8.
b) 8 e 9.
c) 9 e 10.
d) 10 e 11.

Resposta: D

a) 3 : 6
b) 1 : 6
c) 1 : 103
d) 2 : 103

Resposta: C

A bile, segregada pelo fígado, é
um líquido amargo, esverdeado e
muito importante na digestão.
Sabendo que a concentração de
+
-8
-1
íons H3 O na bile é 1,0. 10 mol.L ,
determine o pH da bile, dizendo
se é ácida, básica ou neutra.
a) pH= 8,00, solução básica
b) pH= 9,00, solução ácida
c) pH= 7,0, soluçao neutra
d) Impossível determinar o pH
dessa solução

Resposta: A

Um xampu tem pH = 8. Podemos,
então, concluir que o xampu é:
a) básico e possui [H+] = 1,0 x 10 -8
mol/L.
+
-6
b) básico e possui [H ] = 1,0 x 10
mol/L.
c) ácido e possui [OH -] = 1,0 x 10-8
mol/L.
d) ácido e possui [OH -] = 1,0 x 10-6
mol/L.

Resposta: A

(Unitau) A notação pH indica,
por denição:
a) o logaritmo do inverso da
concentração molar [H+].
b) o logaritmo da concentração
molar [H+].
c) o logaritmo da relação
[H+]/[OH-].
d) o logaritmo do inverso do
produto iônico da água.

Resposta: A
Considere os sistemas numerados
(25°C):

A respeito desses sistemas, NÃO
podemos armar:
a) São de caráter básico os
sistemas 3 e 4.
b) O de maior acidez é o número 1.
c) O de número 5 é mais ácido
que o de número 2
d) O de número 1 é três vezes mais
ácido que o de número 5.

Resposta: D

A análise feita durante um ano de
chuva da cidade de Campos dos
Goytacazes forneceu um valor
médio de pH igual a 5.
Comparando-se esse valor com o
do pH da água pura, percebe-se
+
que a [H ] na água da chuva é, em
média:
a) Cem vezes maior.
b) Cinco vezes maiores.
c) Cem vezes maior.
d) Duas vezes maior.

Resposta: A

(FAETEC 2009) Bicarbonato de
sódio e leite de magnésia são dois
antiácidos muito utizados.
Sabendo que o leite de magnésia
apresenta pH aproximadamente 10
que é cerca de 100 vezes mais
alcalino que uma certa solução de
bicarbonato de sódio, pode-se
armar que o valor do pH dessa
solução de bicarbonato de sódio,
nas mesmas condições de
temperatura, é:
a) 14
b) 13
c) 11
d) 8
Resposta: D

