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Titulação 2ª SÉRIE – QUÍMICA– CIRILO 

 
Lista 04 

 
01.  (UNIRG TO) O ácido acético (CH3COOH) é um componente do vinagre. A determinação do teor desse 

ácido em vinagre é feita por titulação com NaOH 0,1 mol/L. Na titulação, o número de mols de NaOH 
e CH3COOH que reage é igual. Para titular 2 ml de vinagre são gastos 14 ml da base. Neste caso, seu 
teor de ácido acético é: 
 
Massa Molar do ácido acético = 60 g/mol 
a) 4,2 %. 
b) 4,0 %. 
c) 3, 8 %. 
d) 3,5 %. 

 
02. (PUC Camp SP) O veneno de formiga contém o ácido metanoico, HCOOH. Para neutralizar 1,0 mL 

de solução 0,1 mol/L desse ácido, é necessário utilizar um volume de solução de NaOH 0,02 mol/L 
igual a 
a) 5 mL. 
b) 10 mL. 
c) 15 mL. 
d) 20 mL. 
e) 25 mL. 

 
03. (ENEM) Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinadas ao consumo 

como bebida é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância 
em 100 gramas de polpa de fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta três 
hidrogênios ionizáveis (ácido triprótico) e massa molar 192 g mol–1. O quadro indica o valor mínimo 
desse parâmetro de qualidade para polpas comerciais de algumas frutas. 

 

 
 

A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi 
determinada. No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 g da amostra e, após a solubilização 
do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. A solução obtida foi titulada com solução de 
hidróxido de sódio 0,01 mol L–1, em que se consumiram 24 mL da solução básica (titulante). 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Instrução normativa n. 1, de 7 de janeiro de 2000. Disponível em: 
www.agricultura.gov.br. Acesso em: 9 maio 2019 (adaptado). 

 
Entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta? 
a) Apenas caju. 
b) Apenas maracujá. 
c) Caju ou graviola. 
d) Acerola ou cupuaçu. 
e) Cupuaçu ou graviola. 
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04. (ENEM) O vinagre é um produto alimentício resultante da fermentação do vinho que, de acordo com 
a legislação nacional, deve apresentar um teor mínimo de ácido acético (CH3COOH) de 4% (v/v). Uma 
empresa está desenvolvendo um kit para que a inspeção sanitária seja capaz de determinar se 
alíquotas de 1 mL de amostras de vinagre estão de acordo com a legislação. Esse kit é composto por 
uma ampola que contém uma solução aquosa de Ca(OH)2 0,1 mol/L e um indicador que faz com que 
a solução fique cor-de-rosa, se estiver básica, e incolor, se estiver neutra ou ácida. Considere a 
densidade do ácido acético igual a 1,10 g/cm3, a massa molar do ácido acético igual a 60 g/mol e a 
massa molar do hidróxido de cálcio igual a 74 g/mol. 
 
Qual é o valor mais próximo para o volume de solução de Ca(OH)2, em ml, que deve estar contido em 
cada ampola do kit para garantir a determinação da regularidade da amostra testada? 
a) 3,7 
b) 6,6 
c) 7,3 
d) 25 
e) 36 

 
05. (FAMEMA SP) Considere a fórmula estrutural e as informações sobre o ácido tartárico. 
 

 
 

massa molar = 150 g/mol 
solubilidade em água a 20 ºC = 139 g/100 mL de água 

 
a) A adição de 100 g de ácido tartárico em 100 mL de água a 20 ºC resultará em solução saturada 

ou insaturada? Justifique sua resposta. 
b) Sabendo que a molécula do ácido tartárico apresenta dois átomos de hidrogênio ionizáveis, escreva 

a equação que representa a neutralização completa do ácido tartárico com KOH. Calcule o volume, 
em mililitros, de solução aquosa 0,5 mol/L de KOH necessário para neutralizar completamente 3,0 
g de ácido tartárico. 

 
06. (UNITAU SP) 25 mL de HCl é titulado com 0,185M de NaOH, usando fenolftaleína como indicador de 

pH. Se 32,6 mL de NaOH são necessários para mudar a cor do indicador, a concentração de HCl (M) 
é igual a 
a) 0,060 
b) 0,125 
c) 0,241 
d) 0,500 
e) 1,000 

 
07. (UPE PE) Soluções aquosas de ácido cítrico (H3C6H5O7) são muito utilizadas pela indústria alimentícia 

para corrigir variações de pH. Determinada fábrica compra soluções de ácido cítrico de um único 
fornecedor, para serem utilizadas em seus processos. A concentração da solução deve ficar entre 0,10 
mol.L–1 e 0,15 mol.L–1. No entanto, o laboratório de controle de qualidade da fábrica começou a 
desconfiar de um dos lotes dessa matéria-prima. Um conjunto de testes realizados pelo laboratório 
indicou ser necessário o uso de 18,0 mL de NaOH 0,102 M para neutralizar 20,0 mL da solução de 
ácido cítrico desse lote.  

 
Considerando o resultado do teste, nesse lote,  
a) as soluções de ácido cítrico estão menos concentradas que a variação estipulada.  
b) as soluções de ácido cítrico estão mais concentradas do que deveriam.  
c) a concentração da matéria-prima está no limite inferior tolerável.  
d) a concentração da matéria-prima está no limite superior tolerável.  
e) a concentração das soluções é de 0,125 mol L–1. 
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08. (UniCESUMAR PR) O ácido fosfórico (H3PO4) é um acidulante utilizado como aditivo em bebidas 
refrigerantes. Para determinar a concentração de uma solução aquosa de ácido fosfórico, um técnico 
de laboratório titulou uma amostra de 25,0 mL dessa solução com uma solução aquosa de hidróxido 
de sódio de concentração 0,30 mol.L–1. A adição gota a gota da solução de hidróxido de sódio foi feita 
até que ocorresse a mudança de cor do indicador fenolftaleína de incolor para um tom levemente rosa.  

 
Considerando que foi necessária a adição de 10,0 mL da solução alcalina para que ocorresse a viragem 
do indicador, pode-se afirmar que a concentração de ácido fosfórico na amostra é de 
a) 0,001 mol.L–1. 
b) 0,040 mol.L–1. 
c) 0,12 mol.L–1. 
d) 0,10 mol.L–1. 
e) 0,75 mol.L–1. 

 
09. Uma amostra de 5,0 g de soda cáustica foi titulada utilizando-se uma solução aquosa de ácido sulfúrico 

de concentração 0,80 mol.L–1. 
 
Considerando que foram necessários 50 mL da solução ácida para neutralizar completamente essa 
amostra e que nenhuma das impurezas presentes reage com ácido sulfúrico, pode-se concluir que o 
teor de hidróxido de sódio na soda cáustica analisada é de 
a) 32 %. 
b) 48 %. 
c) 64 %. 
d) 80 %. 
e) 90 %. 

 
10. (UDESC SC) Um determinado medicamento, destinado ao tratamento dos sintomas de azia, 

apresenta em sua formulação o hidróxido de magnésio na proporção de 40 mg/mL. 
 
Considerando que a concentração do ácido clorídrico presente no estômago é de 0,16 mol/L, assinale 
a alternativa que contém o volume aproximado de ácido clorídrico, que será neutralizado, quando uma 
pessoa ingerir 5 mL deste medicamento. 
a) 20 mL 
b) 400 mL 
c) 200 mL 
d) 2 mL 
e) 40 mL 

 


