
 

 

 
AVALIAÇÃO PRODUTIVA - 24 

(SEGUNDOS ANOS- GO) 
 
Fórmulas de acordo com o tipo de solução-tampão 
 Quando tiver uma solução-tampão ácida, use: 
pH = pKa + log [sal] 
                      [ácido] 
 Quando tiver uma solução-tampão básica, use: 
pOH = pKb + log [sal]  
                      [base] 
 Quando tiver uma solução-tampão básica e um Kw (Constante de ionização da água) diferente, use: 
pH = pKb - pKb - log [sal]  
                              [base] 
  
01. Calcule o pH de uma solução 0,085 mol L-1 de ácido nitroso (Ka = 4,5x10-4) e nitrito de potássio  

0,10 mol L-1. 
 
02. Calcule o pH de um tampão composto de ácido benzóico 0,12 mol L-1 e benzoato de sódio 0,20 mol L-1.  
 
03. Calcule a razão entre as concentrações molares de íons benzoato e ácido benzóico necessária para 

tamponar uma solução em pH = 3,5. O pKa do ácido benzóico é 4,19.  
 
04. O pH de 0,4 mol L-1 HF(aq) é 1,93. Calcule a mudança de pH quando 0,356g de fluoreto de sódio é 

adicionado a 50,0 mL da solução. Ignore a mudança de volume.  
 
05. Suponha que 1,0 L de solução contém 0,10 mols de ácido acético e 0,10 mols de acetato de sódio. Calcule 

o pH desta solução. Calcule o pH resultante após a adição de 0,010 mols de NaOH à solução inicial (admita 
que a concentração do NaOH seja alta o suficiente para que a variação de volume seja desprezível).  

 
06. Calcule a quantidade em gramas de cloreto de amônio que deve ser adicionada em 2,00 L de uma solução 

de amoníaco 0,500 mol L-1 para obter tampão de pH = 9,20. Assuma que o volume da solução não muda 
com a adição do sólido. Considere que o Kb para amônia é 1,80x10-5.  

 
07. Dissolveu-se 1,2 g de NaOH em 500 mL da solução tampão 0,08 mol L-1 de ácido acético e 0,04 mol L-1 de 

acetato de sódio. Calcule o pH da solução resultante e a mudança de pH.   
 


