
Universidade Federal do Paraná – Setor de Ciências Exatas – Departamento de Química
Setor de Ciências Agrárias – Curso de Agronomia

 CQ206 – Química Geral – Lista de Exercícios 3 – fls. 1/2 

Reação Ácido-base

1. A constante de auto–ionização da água tem os seguintes valores a diferentes

temperaturas:  Kw(10°C)=0,292×10–14;  Kw  (24°C)=1,000×10–14;  Kw  (60°C)=9,61×10–14.  a)
Calcule os valores de pH para as diferentes temperaturas. b) Por que a água é sempre

neutra,  mesmo que o  pH seja  diferente  de 7?  c) Quando uma solução é  ácida? E

quando é básica? 

2. Os seguintes ácidos são fortes:  HCl,  HBr,  HI,  HClO4,  HNO3 e  H2SO4.  Escreva a

equação da reação de dissociação ácida de cada um dos ácidos em água.

3. Calcule os valores de [H+], [OH–], pH e pOH de uma solução de ácido forte HCl de

concentração: a) 1,0 mol L−1; b) 0,10 mol L−1; c) 0,0010 mol L−1; d) 1,0×10−7 mol L−1. Dica:

na questão (d) não se deve usar aproximações.

4. Faça com a base forte NaOH, o mesmo que o exercício anterior. 

5. a) Ordene  em  sequência  crescente  de  acidez  os  seguintes  compostos:  ácido

fórmico  (HCOOH,  Ka=1,77×10−4);  ácido  acético  (CH3COOH,  Ka=1,76×10−5);  ácido

cloroacético (CH2ClCOOH, Ka=1,40×10−3); ácido propiônico (CH3CH2COOH, Ka =1,34×10−5).

b) Calcule o pKa de cada um dos ácidos. c) Escreva a equação química de dissociação

ácida para cada ácido.

6. a) Calcule os valores de Kb e pKb dos seguintes ânions básicos: formiato (HCOO−);

acetato (CH3COO−); cloroacetato (CH2ClCOO−); propionato (CH3CH2COO−).  b) Ordene as

bases  em  sequência  crescente  de  basicidade.  c) Escreva  a  equação  química  de

dissociação básica de cada base. Dica: cada ânion é base conjugada de um ácido da

questão anterior. 

7. a) Ordene  em  sequência  crescente  de  basicidade  os  seguintes  compostos:

amônia  (NH3,  Kb=1,79×10−5);  metilamina  (CH3NH2,  Kb=3,70×10−4);  dimetilamina

[(CH3)2NH,  Kb=5,41×10−4];  trimetilamina  [(CH3)3N,  Kb=6,45×10−5].  b) Calcule  o  pKb de

cada uma das bases. c) Escreva a equação química de dissociação básica de cada base. 

8. a) Calcule os valores de  Ka e pKa dos seguintes cátions ácidos: amônio (NH4
+);

metilamônio (CH3NH3
+); c) dimetilamônio [(CH3)2NH2

+]; d) trimetilamônio [(CH3)3NH+].

b) Ordene os ácidos em sequência crescente de acidez. c) Escreva a equação química
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de dissociação básica de cada ácido. Dica: cada cátion é ácido conjugado de uma base

da questão anterior. 

9. Calcule os valores de pH das seguintes soluções aquosas: HCOOH 0,025 mol L−1;

CH2ClCOOH 3,3×10−3 mol L−1; (CH3)3N 0,087 mol L−1; (CH3)3NH+ 0,71 mol L−1; CH2ClCOO−

0,200 mol L−1; NH4ClO4 0,350 mol L−1; K(CH3CH2COO) 0,135 mol L−1.

10. Calcule o pH de cada uma das soluções a seguir. a) CH3CH2COOH 0,100 mol L−1.

b)  CH3CH2COO− 0,100 mol L−1. c) CH3CH2COOH 0,100 mol L−1 e CH3CH2COO− 0,100 mol

L−1. 

11. Calcule o pH de cada uma das soluções a seguir. a) (CH3)2NH 0,100 mol L−1. b)
(CH3)2NH2

+ 0,100 mol L−1. c) (CH3)2NH 0,100 mol L−1 e (CH3)2NH2
+ 0,100 mol L−1. 

12. O que é uma solução tampão? Qual é a sua utilidade? 
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