
Q1) Em um recipiente contendo uma solução aquosa de uma substância A foram adicionadas gotas de 
fenolftaleína, o que resultou em uma coloração rósea. Adicionando-se uma substância B em A, a 
solução passou de rósea para incolor. 

Com base nessas informações, pode-se afirmar que  
 
a) A é um ácido e B é uma base.  
b) A e B são bases.  
c) A é uma base e B é um ácido.  
d) A e B são ácidos. 

Revisão para a prova  

Q2) Sabor adstringente é o que percebemos quando comemos uma banana verde (não 
madura). Que substância a seguir teria sabor adstringente?  
 
A) H2CO3  
B) NaCl.  
C) Al(OH)3.  
D) HCN  
E) H3PO4. 

Letra C 

Letra C 



Q3) (UFU) Na tabela a seguir, estão indicadas as concentrações e os respectivos pH de soluções aquosas de 3 
ácidos monopróticos. 

Sobre os três ácidos e suas respectivas soluções aquosas, é correto afirmar que  
 
a) o ácido acético é o que se encontra menos ionizado em solução.  
b) a solução de ácido cianídrico é a mais ácida, pois tem o maior pH.  
C) a solução de ácido clorídrico é a que apresenta menor condutividade elétrica.  
D) o ácido cianídrico é o mais fraco . 

Letra D 



Q4) As propriedades de um indicador ácido-base estão esquematizadas na equação e na 
figura adiante 

Que cor apresentará este indicador quando adicionado em cada uma das soluções aquosas das 
seguintes substâncias: 
 
a) Um pouco de suco de limão 

 
B) Um pouco de leite de magnésia 
  
C) Suco de abacaxi  
 
D) refrigerante (contém ácido carbônico) 
 
E) soda cáustica 
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Q5) O esquema a seguir mostra aparelhagem que pode ser utilizada para testar a força de uma solução 
ácida qualquer. Em qual das soluções, todas com mesma concentração e temperatura, a lâmpada 
apresenta menor brilho? 

A) Solução A com grau de ionização de 8% 
B) Solução B com grau de ionização de 27% 
C) Solução C com grau de ionização de 0,08%  
D) Solução D com grau de ionização de 8.10-3% 
E) Solução E com grau de ionização de5% 

Letra D 



Q6) (Fuvest-SP) “Sangue de diabo” é um líquido vermelho que logo se descora ao ser aspergido 
sobre roupa branca. Para preparar “sangue de diabo”, adiciona-se fenolftaleína a uma solução 
de gás NH3 em água.  
 
a) Por que o “sangue de diabo” é vermelho? 
b) Explique por que a cor desaparece. 

a)  O composto NH3, possui caráter básico , portanto , na presença de fenolftaleína fica vermelho 

NH3(g)   +  H2O(l)   ⥦   NH4OH(aq)  ⥦ NH4
+(aq)  + OH─(aq)  

b)  A amônia ( NH3) evapora 



Q7) O "sangue do diabo" é um líquido vermelho que, quando derramado sobre a roupa, se descora 
após certo tempo. Ele é preparado pela adição do indicador fenolftaleína a uma solução de amônia em 
água. A respeito dessa solução, assinale o que for correto.  
 
1) ( ) A reação de equilíbrio entre a água e a amônia é NH3 + H2O ⇌ NH4 

+ + OH-  
 

2) ( ) A amônia possui sabor adstringente. 
 

3) ( ) O "sangue do diabo" é vermelho porque a fenolftaleína em meio básico adquire coloração 
vermelha.  

 
4) ( ) A coloração vermelha desaparece porque, com o passar do tempo, a amônia se desprende 
na forma gasosa e o meio deixa de ser básico. 
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Q7) Observe o seguinte esquema:  

Determine a cor que a solução de repolho roxo apresentará na presença de: 

a) Suco de laranja  
 

B) Soda cáustica  
 

C) Suco de tomate 
  
D) Vinagre 
   

E) Uma solução A com PH=8 
 
F) Uma solução B com  [H+]= 10-4 

 
G) Uma solução C com PH = 2 
 
H) Uma solução D com [H+] = 10-9 
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Q8) O ácido clorídrico é muito usado industrialmente na manufatura de corantes. Com o nome de ácido 
muriático ele é largamente empregado na limpeza em geral, não podendo ser utilizado, no entanto, em 
pisos de mármore, os quais são constituídos de carbonato de cálcio. Se por acidente um pouco de ácido 
muriático cair sobre um piso de mármore, entre os produtos citados abaixo, normalmente encontrados 
em qualquer residência, o mais indicado para se espalhar sobre o local será:  
 
a) vinagre.                 b) suco de limão.         c) sal de cozinha.        d) suco de tomate.                  e) amoníaco. 

Q9) O suco gástrico necessário à digestão contém ácido clorídrico que, em excesso, pode 
provocar “dor de estômago”. Neutraliza-se esse ácido, sem risco, ingerindo-se:  
 
A) Solução aquosa de base forte, NaOH.  
B) solução aquosa de cloreto de sódio, NaCl.  
C) suspensão de base fraca, Al(OH)3.  
D) somente água.  
E) solução concentrada de ácido clorídrico, HCl 

Letra C 



Q10) (Fuvest-SP) Nas condições ambientes, pastilhas de hidróxido de sódio, expostas ao ar durante 
várias horas, transformam-se em um líquido claro. Este fenômeno ocorre porque o hidróxido de 
sódio: 
 
a) Absorve água da atmosfera 
b) Reage com o oxigênio do ar 
c) Combina-se com o hidrogênio do ar 
d) Reage com o nitrogênio do ar 
e) Produz água ao se decompor 

Letra A 

Q11) Qual das substâncias a seguir apresenta sabor azedo quando em solução aquosa e está presente 
no suco gástrico?  
 
a) Na2S.            b) NaCl.                     c) CaO.                d) HCl.                    e) NaOH.  



Q12) Considere a tabela a seguir: Valores de pH de uma série de soluções e materiais comuns. 

Pode-se afirmar que  
 
a) A cerveja tem caráter básico;  
B) O suco de laranja e mais ácido do que o refrigerante;  
C) O amoníaco de uso doméstico tem [H+ ] < 10-7 

d) A agua pura tem [H+ ] = 7  
E)  O vinagre e mais ácido do que o suco de limão. 

Letra C 



Q13) complete a tabela abaixo  

H2SO4 
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De o nome dos compostos abaixo ou escreva a fórmula 

1) HCl    
 

Ácido Clorídrico 

2) Ácido sulfúrico  H2SO4 

3) Ca(OH)2 Hidróxido de cálcio 

4) Ácido carbônico H2CO3 

5) NaOH Hidróxido de sódio  

6) HNO3 Ácido nítrico 

7) Hidróxido de bário  Ba(OH)2 

8) HCN Ácido cianídrico 

9) Ácido fosfórico  H3PO4 


