
 

 

TITULAÇÃO E VOLUMETRIA 
 

01. Na titulação de 20 mL de uma solução de HNO3 foram gastos 25 mL de solução de KOH a 0,1 mol/L. Qual a 

concentração do ácido?  
 
02. 75 mL de uma solução de Ca(OH)2 a 0,2 mol/L foram tituladas com uma solução padrão de H2SO4 a 0,4 

mol/L. Qual o volume gasto do ácido?  
 
03. A pureza do conservante de alimentos, ácido benzóico (C7H6O2), foi determinada pela titulação deste com 

uma solução padronizada de NaOH a 0,1 mol/L, gastando 35 mL. Para tanto, foi preparada uma solução do 
ácido pela dissolução de 0,50 g em 50 mL de água deionizada. Todos os 50 mL foram utilizados na titulação 
com NaOH. Determine a pureza do conservante.  

 

04. Para realizar a titulação de 20 mL de hidróxido de sódio (NaOH) de molaridade desconhecida, foram 
utilizados 50 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) 0,2 molar. Qual a molaridade do hidróxido de sódio? Desenhe 

um aparato para esta titulação e indique quem são o titulante e o titulado. Escreva as informações destes 
dados pelo problema.  

 
 

05. Qual o volume de Mg(OH)2 0,4 molar necessário para neutralizar 80 mL de ácido clorídrico (HCl) 1,5 molar?  
 
06. Um estudante verifica que 20 mL de hidróxido de potássio (KOH) 0,3 molar são necessários para 

neutralizar uma amostra de 30 mL de ácido clorídrico (HCl). Determine a molaridade do HCl. 

 
07. Para sua completa neutralização, uma amostra de vinagre de 5,0 mL consumiu 25 mL de uma solução que 

contém 0,20 mol/L de hidróxido de sódio. Supondo que o único componente ácido do vinagre seja o ácido 

acético (CH3COOH), calcule a massa, em gramas, do ácido contida em 1 L de vinagre.  
 
08. O eletrólito empregado em baterias de automóvel é uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Uma amostra 

de 7,50 mL da solução de uma bateria requer 40,0 mL de hidróxido de sódio 0,75 M para sua neutralização 
completa. Calcule a concentração molar do ácido na solução da bateria. 

 
09. O rótulo de um produto de limpeza diz que a concentração de amônia (NH3) é de 9,5 g/L. Com o intuito de 

verificar se a concentração de amônia corresponde à indicada no rótulo, 5 mL desse produto foram 
titulados com ácido clorídrico (HCl) de concentração 0,1 mol/L. Para consumir toda a amônia dessa 
amostra, foram gastos 25 mL do HCl. Qual a concentração, em g/L, da solução, calculada com os dados da 

titulação? 
 
10. Assinale a opção que apresenta os instrumentos de medição de volume mais indicados para a realização de 

uma titulação.  
a) Bureta e erlenmeyer  
b) Proveta e erlenmeyer  
c) Pipeta volumétrica e erlenmeyer  

d) Proveta e béquer  
e) Pipeta volumétrica e béquer 
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11. Um aluno preparou uma solução pesando uma quantidade de uma base em um béquer. Em seguida, a 
amostra dissolvida foi transferida para um balão volumétrico. Uma alíquota dessa solução foi pipetada para 
um erlenmeyer e, em seguida, titulada com uma solução ácida presente em uma bureta. Os instrumentos 

volumétricos utilizados pelo aluno para o preparo das soluções foram os seguintes: 

 

 

 

 
 
12. O gráfico abaixo representa a curva de neutralização de uma solução 0,2 mol/L de HC por uma solução 

0,1 mol/L de NaOH.  
 

Q representa a ordenada do gráfico.  
T é o volume inicial da solução ácida.  
R e S são pontos assinalados no gráfico.  
 

1 – 50 mL  
2 – 100 mL  
3 – Ponto de equivalência  

4 – Valores de pH  
5 – pH da solução ácida antes de adicionar a base 
6 – pH da solução de NaOH 
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Assinale a única associação completamente correta entre as letras Q, R, S e T e os itens numerados citados 
acima  

a) Q – 4, R – 6, S – 3, T – 2  
b) Q – 4, R – 5, S – 3, T - 1  
c) Q – 6, R – 3, S – 5, T - 1  

d) Q – 5, R – 3, S – 2, T - 1  

e) Q – 4, R – 5, S – 3, T – 2 
 

13. O gráfico abaixo foi obtido com os dados da titulação de uma amostra de determinada substância presente 
em um produto comercial. 

 
Nesse caso, o produto comercial e o titulante, usados no procedimento experimental, correspondem, 
respectivamente, à(ao) 

a) ureia e solução de ácido fosfórico.  

b) ácido nítrico e hidróxido de sódio.  
c) vinagre e solução de hidróxido de sódio.  
d) soda cáustica e solução de ácido sulfúrico.  

e) ácido muriático e solução de hidróxido de potássio. 
 
14. Um analista químico de uma indústria de condimentos analisa o vinagre produzido por meio de titulação 

volumétrica, utilizando solução padrão de hidróxido de sódio tendo fenolftaleína como indicador. Sabendo-
se que são utilizados 25 mL de vinagre em cada análise – vinagre é uma solução contendo 4,8 % (m/v) de 
ácido etanoico –, que a concentração do titulante é igual 1,0 mol/L, que são realizadas três análises por 
lote e que são analisados quatro lotes por dia, calcule a quantidade média, em gramas, de hidróxido de 

sódio consumida para a realização das 264 análises feitas por esse analista em um mês de trabalho. 
 
15. Para determinar a pureza de uma amostra de ácido sulfúrico (H2SO4), uma analista dissolveu 14,0 g do 

ácido em água até obter 100 mL de solução. A analista separou 10,0 mL dessa solução e realizou a 
titulação, utilizando fenolftaleína como indicador. A neutralização dessa alíquota foi obtida após a adição de 
40,0 mL de uma solução aquosa de hidróxido de sódio (NaOH) de concentração 0,5 mol/L. 

Qual o teor de pureza do ácido? 
 
16. Um químico trabalhando em seu laboratório resolveu preparar uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) 

numa concentração adequada, para posterior utilização em análises titulométricas. Consultando seu 

estoque verificou a existência de uma solução de NaOH de concentração 0,01 mol/L , inadequada a seus 
propósitos. Para a preparação da solução de NaOH na concentração adequada, pipetou dez mililitros (10 
mL) dessa solução aquosa de NaOH estocada e, em seguida, transferiu o volume pipetado para um balão 

volumétrico de 1000 mL de capacidade, completando seu volume com água pura. Considerando que o 
experimento ocorreu nas condições de 25 C e 1 atm e que o hidróxido de sódio se encontrava 

completamente dissociado, o pH dessa solução resultante final preparada pelo Químico será:  
a) 1    b) 2    c) 8    d) 9    e) 10 

 

17. Uma amostra de 5 g de hidróxido de sódio (NaOH) impuro foi dissolvida em água suficiente para formar 1 L 
de solução. Uma alíquota de 10 mL dessa solução aquosa consumiu, numa titulação, 20 mL de solução 
aquosa de ácido clorídrico HCl de concentração igual 0,05 mol/L. Admitindo-se que as impurezas do NaOH 

não reagiram com nenhuma substância presente no meio reacional, o grau de pureza, em porcentagem, de 
NaOH na amostra é 

a) 10 %   b) 25 %   c) 40 %   d) 65 %   e) 80 % 
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18. Na neutralização de 30 mL de uma solução de soda cáustica (hidróxido de sódio comercial), foram gastos 
20 mL de uma solução 0,5 mol/L de ácido sulfúrico, até a mudança de coloração de um indicador ácido-
base adequado para a faixa de pH do ponto de viragem desse processo. Desse modo, é correto afirmar que 

as concentrações molares da amostra de soda cáustica e do sal formado nessa reação de neutralização 
são, respectivamente,  
a) 0,01 mol/L e 0,20 mol/L.  

b) 0,01 mol/L e 0,02 mol/L.  
c) 0,02 mol/L e 0,02 mol/L.  
d) 0,66 mol/L e 0,20 mol/L.  
e) 0,66 mol/L e 0,02 mol/L. 

 
19. O carbonato de sódio (Na2CO3) e o bicarbonato de sódio (NaHCO3) estão presentes em algumas 

formulações antiácidas. Ambos reagem com o ácido clorídrico do suco gástrico fazendo aumentar o pH, o 

que diminui a acidez estomacal. Essa reação pode ser utilizada como base para a determinação de 
carbonatos em formulações farmacêuticas, para controle de qualidade. Uma amostra de 10,00 mL de um 
antiácido foi titulada com 15,00 mL de HCl 0,10 mol/L,  usando o indicador alaranjado de metila, cujo 

intervalo de viragem está entre 3,10 e 4,40. Com base no texto, resolva os itens a seguir.  
a) Considerando que na formulação houvesse apenas Na2CO3, escreva a reação química envolvida nessa 

titulação.  
b) Calcule a concentração molar do carbonato de sódio na amostra analisada. 

 
20. Uma amostra de ferro foi totalmente dissolvida a Fe (II) em 25,0 mL de solução aquosa ácida. A seguir, a 

solução de Fe (II) foi titulada co 20 mL de uma solução aquosa 0,01 mol/L em permanganato de potássio. 

Baseando-se nessas informações, responda os seguintes itens:  
a) Qual e a equação iônica balanceada que descreve a reação de titulação?  
b) É necessária a adição de indicador para visualização do ponto final da titulação? Por quê?  

c) Qual será a variação de cor e as espécies responsáveis por essa variação no ponto de viragem?  
d) Qual e o valor numérico da massa (em g) de ferro na amostra dissolvida, considerando que não há 

interferentes na solução? 
 

Gabarito 
 
01. 0,125 mol/L 

 
02. 37,5 mL 
 

03. Aproximadamente 85% 
 
04. 1 mol/L 
 

05. 150 mL 
 
06. 0,2 mol/L 

 
07. 1 mol/L e 60 g. 
 

08. 0,2 mol/L 
 
09. 0,5 mol/L e 8,5 g/L 
 

10. A 
 
11. B 

 

12. B 
 

13. C 
 
14. R = 211,20 g de NaOH. 
 

15. R = 70% 
 
16. E 

 
17. E 
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18. D 
 

19.  
a) 

 
b) 7,5 . 10-3 mol/L 

 
20.  

a)  

 

     

 
 


