
 

 

LISTA DE EXERCÍCIO PARA A PROVA MENSAL 

3° Ano 

Setor A 

1- O pH do suco gástrico, uma solução aquosa de ácido clorídrico (HCℓ), é, 

aproximadamente, 2. Portanto, a massa, em gramas, de HCℓ existente em cada litro 

de suco gástrico, é  

Dados: Massas molares (g/mol) H = 1, Cℓ = 35,5  

a) 7,3x10
-2

  

b) 3,65x10
-1

  

c) 10-2  

d) 2  

e) 10 

 

2- (VUNESP-SP) As leis de proteção ao meio ambiente proíbem que as indústrias 

lancem nos rios efluentes com pH menor que 5 ou superior a 8. Os efluentes das 

indústrias I, II e III apresentam as seguintes concentrações (em mol/L) de H+ ou OH- . 

 

Considerando apenas a restrição referente ao pH, podem ser lançados em rios, sem 

tratamento prévio, os efluentes  

a) da indústria I, somente.  

b) da indústria II, somente. 

c) da indústria III, somente.  

d) das indústrias I e II, somente.  

e) das indústrias I, II e III. 

 

 

 

 

 



 

 

3- (FUVEST-SP) A tabela seguinte fornece dados sobre duas soluções aquosas de certo 

ácido monoprótico, HA, a 25 °C. 

 

Esses dados indicam que:  

I) a concentração de íons H
+

(aq), na solução 2, é dez vezes maior do que na 

solução 1.  

II) a solução I conduzirá melhor a corrente elétrica do que a solução 2.  

III) o pH da solução do ácido HA, a 25 °C, tenderá ao valor 7,0 quando a 

concentração de HA tender a zero, ou seja, quando a diluição tender ao 

infinito.  

 

Dessas afirmações, apenas a  

a) I é correta.  

b) II é correta.  

c) III é correta.  

d) I e a II são corretas.  

e) II e a III são corretas. 

 

4- (MACKENZIE-SP) Adicionou-se água a 1,15 g de ácido metanóico até completar 

500 mL de solução. Considerando que nessa concentração o grau de ionização desse 

ácido é de 2%, então qual o pOH da solução? 

Dada a massa molar do ácido metanóico = 46 g/mol  

5- (VUNESP-SP) Um suco de tomate tem pH = 4,0 e um suco de limão tem pH = 2, 0. 

a) calcule quantas vezes a concentração de H+ do suco de limão é maior do que a 

concentração de H+ do suco de tomate; 

 b) calcule o volume de solução aquosa de NaOH de concentração 0,010 mol/L 

necessário para neutralizar 100 mL de cada um dos sucos. 

6- Admita que café tem pH = 5,0 e leite tem pH = 6,0. Sabendo-se que pH = -log[H+ ] e 

que pH + pOH = 14, calcule:  

a) a concentração de OH- no café;  

b) a concentração de H+ , em mol/L, em uma “média” de café com leite que contém 100 

mL de cada bebida 

 



 

 

7- (FATEC-SP) Qual o pH de uma solução em que a concentração de íons H+ é igual a 

2,0 · 10–4 mol/litro? (Dado: log 2 = 0,30) 

 

8- (MACKENZIE-SP) A análise feita, durante um ano, da chuva da cidade de São 

Paulo forneceu um valor médio de pH igual a 5. Comparando-se esse valor com o do 

pH da água pura, percebe-se que o [H+ ] na água da chuva é, em média:  

a) 2 vezes menor.  

b) 5 vezes maior.  

c) 100 vezes menor.  

d) 2 vezes maior.  

e) 100 vezes maior. 

 

9- Para não agredir a natureza, é recomendado que nos rios sejam lançadas apenas 

soluções com pH entre 5 e 9. Para que uma solução de HCℓ 0,01 M possa ser lançada 

no rio sem prejuízo para este, o volume do ácido deve ser diluído no mínimo:  

a) 10 vezes.  

b) 100 vezes.  

c) 1.000 vezes.  

d) 10.000 vezes.  

e) 100.000 vezes. 

 

10- A 25°C, o pH de uma solução aquosa de um certo eletrólito é igual a 14. Qual a 

concentração de OH– dessa solução?  

 

11-  Misturam-se 100 mL de uma solução aquosa de NaOH, de concentração 0,100 

mol/L, com 400 mL de solução aquosa de HCl, de concentração 0,050 mol/L. Adiciona-

se água até completar o volume a 1.000 mL e homogeneizase a solução resultante. 

Supondo dissociação total, qual o pH da solução resultante? 

12- Calcule o pH e o pOH das seguintes soluções 

a) [H+] = 10
-3

 

b) [H+] = 2x10
-3

 

c) [H+] 9x10
-14

 

d) [OH-] = 3x10
-12

 
 

Dados : log 2 = 0,30; log 3 = 0,48 

 



 

 

13- A aspirina e o ácido acético são ácidos monopróticos fracos, cujas constantes de 

dissociação são iguais a 3,4x10-4 e 1,8x10-5, respectivamente.  Considere soluções 

0,1mol/L de cada um desses ácidos. Qual solução apresentará o menor pH?  

14- A constante de ionização de um ácido monocarboxílico de massa molecular 60 é 

4,0x10-5 Dissolvem-se 6,0 g desse ácido em água até completar 1 litro de solução. 

Dado: log 2 0,3  . Determine:  

a) a concentração de H+ na solução;  

b) o pH da solução; 

15- Uma solução de ácido acético é preparada de tal modo que seja 0,004M. Qual o pH 

dessa solução aquosa, sabendo que o ácido se encontra 25% ionizado? 

16- Uma área agrícola foi adubada com amônia, nitrato e fosfato de amônio. Na amostra 

das águas residuais da irrigação dessa área verifica-se que a concentração de íons OH-

(aq) é igual a 8×10
-5

 mol/L, a 25°C. Qual o pH da amostra? 

   Dados:log 8 = 0,90 

17- A 3g de ácido acético (HAc – Massa molar 60g/mol) foi adicionada água suficiente 

para completar 500 mL de solução. Sabendo que nessa concentração o grau de 

ionização do ácido é de 1%, calcule, para essa solução: 

a)concentração hidrogeniônica – [H
+
] 

b)potencial hidrogeniônico - pH 

c)concentração hidroxiliônica – [OH
-
] 

d)potencial hidroxiliônico  - pOH 

 

18- Temos uma solução 0,05M de hidróxido de amônio (NH4OH). Calcular o pH e o 

pOH dessa solução, sabendo que a constante de ionização da base é 2x10
-5

. 

19- Em uma solução aquosa 0,1M, o ácido acético (HAc) está 1% ionizado. Calcular a 

concentração hidrogeniônica e o pH da solução. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Setor B 

1- Um dos átomos de hidrogênio do anel benzênico pode ser substituído por CH3, 

OH, Cℓ ou COOH. a) Escreva as fórmulas e os nomes dos derivados benzênicos 

obtidos por meio dessas substituições. 

 

2- Complete as reações  

 

3- (FUVEST-SP) Equacionar a reação de sulfonação do benzeno, dando o nome do 

produto orgânico formado. 

 

4- Submetendo uma mistura de gás hidrogênio e gás cloro à radiação ultravioleta, 

ocorre reação em cadeia. Poderíamos esquematizar duas fases na reação: 

 

 

  

 Indique a alternativa incorreta.  

a) Ocorre ruptura homolítica da molécula Cℓ2.  

b) Há formação de radicais livres. 

c) O gás cloro é fotoquimicamente ativo.  

d) Na cisão da molécula Cℓ2, um dos átomos fica com o par eletrônico.  

e) Não se formam íons nesse processo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5- Classifique as reações abaixo. 

 

 

  

 

6- Dados 

 

são todos:  

a) nucleófilos.  

b) eletrófilos.  

c) radicais livres.  

d) nucleófilos, menos Br+ e H+ . 

e) nucleófilos, menos Br+ e H+ 

 

7- Na reação: 

 

temos:  

a) uma cisão heterolítica do HCℓ.  

b) uma cisão homolítica do HCℓ.  

c) formação de radicais livres.  

d) NH3 é um agente eletrófilo.  

e) todas estão corretas 

 

8- Dadas as reações 

 

Classifique-as 

 

 



 

 

9- Com relação às reações químicas (I) e (II), 

 

 

 

pode-se afirmar que são, respectivamente, reações de:  

a) oxidação e ácido-base.  

b) substituição e adição.  

c) oxidação e adição.  

d) adição e substituição.  

e) adição e ácido-base. 

 

10- A formação do brometo de etila pode ser representada pelo mecanismo indicado 

pelas equações I, II e III. 

 

 

  

Em relação a esse mecanismo, assinale a opção que apresenta corretamente as 

operações representadas pelas equações.  

a) I corresponde a uma cisão heterolítica e II, a uma adição nucleofílica.  

b) I corresponde a uma cisão homolítica e III, a uma adição eletrofílica.  

c) II corresponde a uma adição eletrofílica e III, a uma adição nucleofílica.  

d) I corresponde a uma cisão homolítica e II, a uma por radical livre.  

e) II corresponde a uma adição nucleofílica e III, a uma adição por radical livre. 

 

 

 

 

 



 

 

11- (FUVEST-SP) A reação do propano com cloro gasoso, em presença de luz, produz 

dois compostos monoclorados. 

 

Na reação do cloro gasoso com 2,2-dimetilbutano, em presença de luz, faça a fórmula 

estrutural de todos os produtos possíveis. Identifique, caso haja, o(s) composto(s) com 

atividade óptica. Nomeia todos os produtos. 

12- Numa reação de 2-metilbutano com Cℓ2, ocorreu a substituição de hidrogênio. Qual 

o composto clorado obtido em maior quantidade?  

a) 1,2,3-tricloropentano.  

b) 1-cloro-2-metilbutano.  

c) 1-cloro-3-metilbutano.  

d) 2-cloro-2-metilbutano.  

e) 2,2-dicloropentano. 

 

13- Uma mistura de 2-metilbutano e cloro é irradiada com luz solar. Há formação de 

HCℓ e de uma mistura de compostos de fórmula molecular C5H11Cℓ. Escreva as 

fórmulas estruturais e os nomes dos possíveis compostos formados. 

 

14- Identifique o número de produtos monoclorados obtidos pela substituição de 

qualquer átomo de hidrogênio em 2,4-dimetil-pentano por um átomo de cloro.  

a) 2  

b) 3  

c)4  

d) 5  

e) 6 

15- No 3-metil-pentano, cuja estrutura está representada a seguir: 

 

o hidrogênio mais facilmente substituível por halogênio está situado no carbono de 

número:  

a) 1.  

b) 2.  

c) 3.  

d) 4.  

e) 6. 

 



 

 

16- A monocloração de um alcano, em presença de luz ultravioleta, produziu os 

compostos 2-cloro-2- metilpropano e 1-cloro-2-metilpropano. O nome do alcano é:  

a) isopropano.  

b) metilbutano.  

c) pentano.  

d) butano.  

e) metilpropano 

 

17- Represente a fórmula de todos os brometos isômeros planos que se espera obter na 

monobromação do hexano 

 

18- Quantos produtos orgânicos diferentes podem ser obtidos na monobromação do 

dimetil-propano? 

 

 

19- O composto orgânico 2,2-dimetil-3-metilbutano é um hidrocarboneto saturado que 

apresenta cadeia orgânica acíclica, ramificada e homogênea. Escreva a reação de 

cloração desse hidrocarboneto, considerando apenas a obtenção do produto formado 

em maior quantidade. 

 

20- A reação do propino (H3C – C ≡ CH) com bromo (Br2) pode produzir dois 

isômeros cis-trans que contêm uma dupla ligação e dois átomos de bromo nas 

respectivas moléculas. 

a) Escreva a equação dessa reação química entre propino e bromo.  

 

b) Escreva a fórmula estrutural de cada um dos isômeros cis-trans. 

 

21- Observe a estrutura do alcano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da substituição de um átomo de hidrogênio por um átomo de bromo são obtidos 

vários produtos. Com base nessas informações: 

a) Mostre a reação de formação de todos os produtos. 



 

 

 

b) Dê o nome do produto com maior rendimento.  

 

c) Qual o nome do produto que apresenta atividade óptica? 

 

 

22- Dê os produtos das reações abaixo: 
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