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1. Considere o ácido cítrico, um ácido tricarboxílico muito importante industrialmente e presente no 

metabolismo (ciclo de Krebs) de grande parte dos seres vivos. Sua massa molar é 192,12 g/mol e sua 

estrutura e constantes de dissociação são: 

  Ka1 = 7,1x10-4  Ka2 = 1,7x10-5  Ka3 = 4,0x10-7  

 

a. De acordo com a teoria ácido-base de Brönsted-Lowry mostre os pares conjugados em equilíbrio 

originados em uma solução deste ácido. Represente-o com H3A. 

b. Considere uma solução de H3A de concentração de 1,0x10-7. Escreva os balanços de massa e de 

carga e mostre quais as simplificações que poderão ser feitas. Explique. 

c. Os tampões citrato são muito utilizados em experimentos bioquímicos. É possível, pelo menos 

teoricamente, preparar soluções tampão em mais de uma faixa de pH com os pares ácido-base 

originados do H3A. Indique quais as faixas de pH e os pares ácido-base responsáveis por cada um 

destes sistemas tampão.  

d. Considere uma solução de NaH2A  0,240 mol/L. Através dos equilíbrios, indique se a solução será 

ácida ou básica e determine o pH desta solução. 

 

2. O ibuprofeno é um antiinflamatório não esteróide com ação analgésica e antitérmica, sendo produzido por 

algumas indústrias farmacêuticas sob nomes como Advil®, Alivium®, Actron®, Buprovil®, Ibuflex® Ibupril®, 

etc. Ele é um ácido monoprótico cuja solubilidade em água é muito pequena e igual a 21 mg/L a 25oC. 

 Ibuprofeno: C13H18O2    -   M = 206 g/mol   -   Ka = 1,41x10-5 

 

a. Em uma solução originada por essa máxima quantidade solúvel a 25oC (21 mg por litro), determine o 

pH e a concentração do ácido não ionizado. Mostre o que seria desprezado (simplificado) nos 

balanços de massa e de carga. Não é necessário deduzir a equação. Ela, porém, deverá ser validada.  

b. O sal de sódio do ibuprofeno (C13H17O2Na), por outro lado, é extremamente solúvel. Considere, 

então, que 50 mL de uma solução 0,001 mol/L de C13H17O2Na foram misturados com 5 mL de uma 

solução de HCl 0,001 mol/L. Determine o pH da solução resultante. 

c. No item anterior, se ao invés de 5 mL fossem adicionados 50 mL de HCl, aproximadamente, qual 

seria o pH da solução resultante. Atenção: tem uma “pegadinha” aqui. 

 

3. Um ácido forte encontra-se completamente ionizado em água e por esta razão os valores de Ka nem são 

encontrados nos livros. Ácidos como o clorídrico (HCl), nítrico (HNO3), perclórico (HClO4), entre outros, se 

enquadram nesta “família”. Assim, considere duas soluções de um ácido forte, uma de concentração 

analítica 2,0x10-7 mol/L e outra de Ca = 2, 0x10-3 mol/L. Determine o pH destas duas soluções, mostrando as 

considerações que necessitam ser feitas em cada caso para efetuar o cálculo. 

 

4. O ácido succínico um ácido dicarboxílico presente no metabolismo de grande parte dos seres vivos. Sua 

estrutura é: 



  Ka1 = 6,21 x 10-5   Ka2 =  2,31x10-6  

 

a. Represente o ácido succínico como H2A, escreva as equações químicas dos equilíbrios em solução e 

identifique os pares ácido-base conjugados conforme a teoria de Brönsted-Lowry. 

b. Considere uma solução de H2A de concentração de 1,0x10-7mol/L. Escreva os balanços de massa e de 

carga e mostre as simplificações que poderão e quais não poderão ser feitas. Explique.  
 

5. A dipirona sódica (metamizol®) é o nome comum do sal sódico do ácido [(2,3-dihidro-1,5-dimetil-3-oxo-2-

fenil-1H-pirazol-4-il)metilamino]metanossulfônico, cuja estrutura é: 

 dipirona sódica: C13H16N3O4SNa    -   M = 333,34 g/mol   -   Ka = 1,70x10-4 

 

a. Determine o pH de uma solução de dipirona sódica (NaDip) preparada com 0,1000g em um volume 

total de 1 litro. Determine também a concentração dipirona sódica na solução. 

b. Determine o pH da solução se ao invés do sal sódico tivéssemos o ácido na concentração de 

0,0300 mol/L. 

 

6. Uma base forte encontra-se completamente ionizada em água e por esta razão os valores de Kb nem são 

encontrados nos livros. Bases como NaOH, KOH e LiOH se enquadram nesta “família”. Assim, considere duas 

soluções de uma base forte, uma de concentração analítica 2,0x10-7 mol/L e outra de Cb = 2, 0x10-3 mol/L. 

Determine o pH destas duas soluções, mostrando as considerações que necessitam ser feitas em cada caso 

para efetuar o cálculo. 

 

7. Considere os seguintes sais: benzoato de sódio (C6H5CO2Na), cloreto de amônio (NH4Cl) e benzoato de 

amônio (C6H5CO2NH4). Considere também os seguintes dados: ácido benzoico (C6H5CO2H) – Ka = 6,28x10-5 e 

amônia (NH3) – Kb = 1,75x10-5. 

a. Mostre qualitativamente através dos equilíbrios e das constantes e indique se as soluções destes 

sais serão ácidas, básicas ou neutras. Não é para calcular o pH. 

b. Determine o pH de uma solução de benzoato de sódio 0,100 mol/L e de uma de benzoato de amônio 

também 0,100 mol/L. Não se esqueça de validar a equação. 

 

8. Indique os reagentes e faça os cálculos necessários para preparar 1,0 L de uma solução tampão mais 

eficiente possível em pH 4,0, mantendo Ca + Cb = 0,100 mol/L. No laboratório tem-se disponível as 

seguintes soluções 0,200 mol/L de ácidos monopróticos: acético (pKa = 4,74); benzoico (pKa = 4,20); 

cianídrico (pKa = 9,20) e hipocloroso (pKa = 7,52). Tem-se também disponível uma solução de NaOH 0,100 

mol/L e uma de HCl 0,200 mol/L. 

 

9. Um analista foi chamado para analisar um sólido branco contido em um frasco rotulado “ácido monoprótico 

fraco puro”. Para a análise 6,9505g do referido ácido foram dissolvidas e transferidas quantitativamente 

para um balão volumétrico de 200,0 mL, completando-se o volume com água destilada. No entanto, não foi 

possível titular diretamente essa solução por ter ficado muito concentrada. Assim, foi retirada uma alíquota 

10,00 mL desta solução e diluída em um balão de 100,0 mL. Uma alíquota de 50,00 mL desta última solução 

foi titulada com uma solução de NaOH 0,1234 mol/L, gastando-se 23,45 mL para atingir o P.F.. Admitindo 

que não tenham ocorridos erros na análise, determine: 

a. A concentração do ácido no balão de 200,0 mL. 



b. A massa molar do ácido. 

c. Em termos qualitativos, o pH do P.E. desta titulação seria menor, igual ou maior que sete? Justifique. 

 

10. Considere a titulação de 25,00 mL um ácido diprótico H2A (Ka1= 1,5 x 10-5 e Ka2= 2,5 x 10-9) com NaOH 0,150 

mol/L. Sabendo-se que o 2º P.E. ocorre no volume de 10,00 mL,determine: 

a. a concentração do ácido; 

b. o valor do pH em 4,00 mL de base; 

c. o volume adicionado de base para o pH da solução atingir o valor 8,50; 

d. o pH no 2º P.E.. 

 

11. Considere a titulação de 20,00 mL de uma solução 0,1000 mol/L de um ácido monoprótico fraco, cuja 

constante de dissociação é 1,0x10-5, com uma solução de NaOH 0,2000 mol/L. Determine o pH da solução 

nos seguintes pontos:  

a. antes da adição do titulante;  

b. no PE 

c. após a adição de 4,00 mL do titulante.  

Verifique a validade das equações utilizadas nos cálculos. 

 

12. Considere a titulação de 10,00 mL um ácido triprótico H3A 0,1000 mol/L com NaOH 0,2000 mol/L. Sabendo-

se que as constantes de dissociação do ácido são Ka1= 1,0 x 10-2, Ka2= 1,0 x 10-6 e Ka2= 1,0 x 10-10, determine 

pH nos seguintes volumes de adição de base: 0,00; 2,00; 5,00; 7,50; 10,00; 12,50; 15,00 e 20,00mL e 

desenhe a curva de titulação no espaço milimetrado abaixo. 

 

 

  



13. Os exercícios a seguir e suas respostas foram extraídos do seguinte endereço na internet: 

http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-solucao-tampao.htm 

em 09/04/2018. (obs.: comuniquei a eles sobre os erros) 

 

“1. Considere que dois litros de uma solução aquosa 0,30 mol/L de ácido metanoico (HCOOH) serão utilizados para 

formar uma solução tampão, ou seja, aquela cujo pH não se altera pela adição de ácidos ou bases. Para atingir esse 

objetivo, devemos misturar essa solução com dois litros de solução aquosa 0,30 mol/L de: 

a. ácido perclórico (HClO4). 

b. hidróxido de lítio (LiOH). 

c. cloreto de potássio (KCl). 

d. etilamina (H3C-CH2-NH2). 

e. acetato de sódio (HCOONa). 

 

Resposta Letra e). Uma solução apresenta efeito tamponante quando é formada por um sal solúvel e uma base fraca, 

ambos com o mesmo cátion, ou senão por um sal solúvel e um ácido fraco, ambos com o mesmo ânion. Assim, se temos 

uma solução com ácido metanoico, devemos misturá-la com uma solução de acetato de sódio, pois esse sal é solúvel e 

apresenta o mesmo ânion que o ácido.  

As demais alternativas, portanto, estão erradas porque: 

a- Trata-se de um ácido fraco. 

b- É uma base forte. 

c- É um sal solúvel, e não apresenta íons em comum com o acetato de sódio. 

d- É uma base fraca, que não apresenta íons em comum com o acetato de sódio. 

 

2. No preparo de uma solução, um químico mistura 4,0 mols de HCN e 2,0 mol de KOH, completando-se o volume com 

água até atingir 2,0 L. Ao final do processo, espera-se que a solução resultante: 

I. apresente propriedade tamponante. 

II. mude para azul a cor do papel tornassol vermelho. 

III. tenha caráter ácido. 

Está correto o que se afirma somente em: 

Dados: HCN é um ácido fraco e KOH é uma base forte. 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) I e II. 

e) I e III. 

 

Resposta Letra e). O monoácido HCN (pois produz apenas um H), ao reagir com a monobase KOH (que libera somente 1 

OH), forma o sal KCN e água: 

1 HCN + 1 KOH → 1 KCN + 1 H2O 

I- Verdadeiro: Como foram utilizados 4 mol de HCN com 2 mol de KOH, temos um excesso de HCN (de acordo com a 

equação 1:1). Assim, há a formação de um sal solúvel (KCN) com um excesso de ácido fraco (HCN). 

II- Falso. A mudança para azul da cor do papel tornassol vermelho é característica de uma solução básica, e não de uma 

solução ácida. 

III- Verdadeiro, pois, como visto na resolução do item I, ocorre um excesso de solução ácida.” 

Aponte todos os erros em ambas as questões e elabore a resposta correta para elas. Consulte livros de 

Química Analítica caso necessite das informações sobre as constantes de acidez e basicidade. 

 

 


