
 

 

 
AVALIAÇÃO PRODUTIVA SEGUNDOS ANOS (GOIANIA) 

 
01. (Fuvest) A autoionização da água é uma reação endotérmica. Um estudante mediu o pH da água recém 

destilada, isenta de CO2 e a 50 °C, encontrando o valor 6,6. Desconfiado de que o aparelho de medida 
estivesse com defeito, pois esperava o valor 7,0, consultou um colega que fez as seguintes afirmações: 
 
I) seu valor (6,6) pode estar correto, pois 7,0 é o pH da água pura, porém a 25 °C; 
II) a aplicação do princípio de Le Chatelier ao equilíbrio da ionização da água justifica que, com o aumento 

da emperatura, aumente a concentração de H+ ; 
III) na água, o pH é tanto menor quanto maior a concentração de H+ . 

 
Está correto o que se afirma 
a) somente em I. 
b) somente em II. 
c) somente em III. 
d) somente em I e II. 
e) em I, II e III. 

 
02. (Fuvest) Entre os líquidos da tabela adiante: 
 

Líquido [H+] mol/L [OH-] mol/L 

Leite 1,0 . 10-7 1,0 . 10-7 

água do mar 1,0 . 10-8 1,0 . 10-6 

coca-cola 1,0 . 10-3 1,0 . 10-11 

café preparado 1,0 . 10-5 1,0 . 10-9 

Lágrima 1,0 . 10-7 1,0 . 10-7 

água de lavadeira 1,0 . 10-12 1,0 . 10-2 

 
tem caráter ácido apenas: 
a) o leite e a lágrima. 
b) a água de lavadeira. 
c) o café preparado e a coca-cola. 
d) a água do mar e a água de lavadeira. 
e) a coca-cola. 

 
03. (UFRGS) Se a 10 mL de uma solução aquosa de pH = 4,0 forem adicionados 90 mL de água, o pH da 

solução resultante será igual: 
a) 0,4 
b) 3,0 
c) 4,0 
d) 5,0 
e) 5,5 

 
04. (Vunesp) A 25 °C, o pOH de uma solução de ácido clorídrico, de concentração 0,10 mol/L, admitindo-se 

ionização total do ácido, é: Dados (a 25 °C): [H+ ] [OH- ] = 1,0 · 10-14; pOH = -log [OH- ] 
a) 10-13 

b) 10-1 

c) 1 
d) 7 
e) 13 
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05. (Enem/2014) Visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos 
químicos lançados diretamente no corpo receptor tenham pH entre 5,0 e 9,0. Um resíduo líquido aquoso 
gerado em um processo industrial tem concentração de íons hidroxila igual a 1,0 x 10-10 mol/L. Para 
atender a legislação, um químico separou as seguintes substâncias, disponibilizadas no almoxarifado da 
empresa: CH3COOH, Na2SO4, CH3OH, K2CO3 e NH4Cl. 

 
Para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo receptor, qual substância poderia ser 
empregada no ajuste do pH? 
a) CH3COOH 
b) Na2SO4 

c) CH3OH 
d) K2CO3 

e) NH4Cl 
 
06. (Enem/2018) O suco de repolho-roxo pode ser utilizado como indicador ácido-base em diferentes soluções. 

Para isso, basta misturar um pouco desse suco à solução desejada e comparar a coloração final com a 
escala indicadora de pH, com valores de 1 a 14, mostrada a seguir. 

 

 
 

Utilizando-se o indicador ácido-base e a escala para determinar o pH da saliva humana e do suco gástrico, 
têm-se, respectivamente, as cores 
a) vermelha e vermelha. 
b) vermelha e azul. 
c) rosa e roxa. 
d) roxa e amarela. 
e) roxa e vermelha. 

 
07. (Uemg 2014) O potencial hidrogeniônico (pH) é uma medida de acidez presente nos mais diversos 

sistemas químicos, sejam eles orgânicos ou não. A figura a seguir mostra alguns valores de pH 
encontrados em quatro partes do corpo humano, a 25 °C.  

 

 
 

Com base nos sistemas dados (boca, estômago, pâncreas e intestino delgado) e nas informações 
fornecidas, é CORRETO afirmar que  
a) a acidez no estômago é decorrente da produção do ácido sulfúrico. 
b) a boca é tão alcalina quanto o intestino delgado.  
c) no intestino delgado, a concentração de íons hidrogênio é igual a 6,7 mol/L.  
d) o estômago é cerca de um milhão (106) de vezes mais ácido que o pâncreas. 

 
 
 


