
 
- Conteúdo da Recuperação: Constante de Equilíbrio em termos de concentração e em termos de pressão, 

Produto de solubilidade, deslocamento da constante de equilíbrio e equilíbrio iônico. 
- Resolução: todos os exercícios devem apresentar justificativas. 

 
1- (PUC-RS) Um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representado pela equação: 

2SO2(g) + O2(g) ↔ 2SO3(g) 

Em um recipiente de 1 litro, foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre e 5 mols de oxigênio. Depois de algum 
tempo, o sistema atingiu o equilíbrio; o número de mols de trióxido de enxofre medido foi 4. O valor aproximado da 
constante de equilíbrio é: 
a) 0,53 
b) 0,66 
c) 0,75 
d) 1,33 
e) 2,33 
 
2- Em um recipiente de 5 L, a uma temperatura T, são misturados 5 mol de CO(g) e 5 mol de H2O(g). Quando o equilíbrio 
é atingido, coexistem 3,325 mol de CO2(g) e 3,325 mol de H2(g). Calcule o valor de Kc, na temperatura T, para o seguinte 
equilíbrio: 

CO(g) + H2O(g) ↔ CO2(g) + H2(g) 

a) 3940 
b) 394 
c) 0,394 
d) 39,4 
e) 3,94 
 
3- A pressão total de um sistema gasoso constituído por H2, I2 e HI e em equilíbrio é de 4 atm em uma dada 
temperatura. Sabendo que existem 40% de H2 e 10% de I2 e volume, qual é o valor da constante desse equilíbrio em 
termos de pressão? 

 

a) 62,5 

b) 6,25 

c) 625 

d) 0,625 

e) 0,0625 
 



4- (UFRS) Suponha uma reação química genérica do tipo A + B D AB que é iniciada com 2 mols de A e com 2 mols de B. 
Se, após atingido o equilíbrio químico, a quantidade de A existente no sistema for de 0,5 mol, a constante de equilíbrio 
será: 

a) 0,5 
b) 1,5 
c) 3,0 
d) 4,0 
e) 6,0 
 
5- Considere a reação 2 Cℓ2(g) + 2 H2O(g) ⇄ 4 HCℓ (g) + O2(g) ΔH = + 113 kJ Admita que o sistema está em equilíbrio. O 
que ocorrerá ao número de mols de H2O no recipiente se:  
a) for adicionado O2(g).  
b) for adicionado Cℓ2(g).  
c) for retirado HCℓ (g).  
d) o volume do recipiente for diminuído.  
e) a temperatura for diminuída.  
 
6- Dada a reação em equilíbrio:  
N2(g) + O2(g) ⇄ 2 NO(g) ΔH = − 43,2 kcal  
Determine o que ocorre com esse equilíbrio se:  
a) for adicionado N2(g).  
b) for retirado NO(g).  
c) for aumentada a temperatura.  
d) for aumentada a pressão.  
 
7- A obtenção do ferro metálico nas usinas siderúrgicas, a partir da hematita, envolve o equilíbrio  
Fe2O3(s) + 3 CO(g) ⇄ 2 Fe(s) + 3 CO2(g)  
a) Escreva a expressão da constante de equilíbrio dessa reação em função das concentrações.  
b) Sabendo-se que o valor de Kc = 1,33 x 103 , sob determinada temperatura T, indique as substâncias predominantes 
no equilíbrio nessa temperatura.  
c) Pode-se dizer que a adição de um catalisador aumenta o valor da constante de equilíbrio porque aumenta a 
velocidade da reação direta? Justifique. 
 
8- Uma solução do ácido fraco HCℓO foi analisada, verificando-se, no equilíbrio, a existência das seguintes 
concentrações molares:  
[HCℓO] = 1,00 mol/L  
[H+ ] = 1,78 x 10-4 mol/L  
[CℓO- ] = 1,78 x 10-4 mol/L.  
Calcular a constantes de ionização, Ka, do HCℓO.  
 
9- Em solução 2 x 10-2 mol/L, a 25°C, o ácido acético se encontra 3% ionizado de acordo com a equação: H3CCOOH ⇄ H+ 
+ H3CCOO- 
Calcular a constante de ionização, Ka, deste ácido, naquela temperatura. 
 
10- Um estudante preparou uma solução 0,1 mol/L de ácido acético e, experimentalmente, mediu o pH desta solução, 
encontrando-o igual a 2,88. Calcule o Ka para o ácido acético e seu grau de ionização (α) em porcentagem.  
H3CCOOH ⇄ H+ + H3CCOO- 

 
11- Um estudante preparou uma solução de NH3 0,010 mol/L e, pela experiência de baixar o ponto de congelação, 
determinou que o NH3 sofreu ionização de 4,2%. Calcule a constante de ionização (Kb) do NH3.  
 
12- Qual a concentração de OH- em uma solução de HCℓ 0,001 mol/L? 08. Qual o pH de uma solução de HI 0,001 mol/L?  
 
13- Qual o pH de uma solução de HNO3 2 x 10-3 mol/L? 10. Qual o pH de uma solução de NaOH 5,0 x 10-4 mol/L?  
 
14- Constatou-se que uma determinada amostra de suco de laranja possuía pH = 3,80. Quais são as concentrações 
molares de H+ e de OH- nesse suco?  



 
 
15- Qual o pH de uma solução 5 x 10-2 mol/L de ácido acético, sabendo-o 2% ionizado?  
H3CCOOH ↔ H+ + H3CCOO-  
 
16- Qual o grau de dissociação (%) do hidróxido de amônio numa solução 0,05 mol/l, sabendo-se que o pH da mesma é 
11?  
NH4OH ↔ NH4+ + OH- 

 

17- (UFPE) A concentração hidrogeniônica do suco de limão puro é 10-3 mol/L. Qual o pH de um refresco preparado com 
20 mL de suco de limão e água suficiente para completar 200 mL? 

a) 2,5 

b) 3,0 

c) 3,5 

d) 4,0 

e) 4,5 
 
18- Indique se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Considere a temperatura de 25ºC e KW = 1 . 10-14. 
a) Uma solução com [H+] > 1 . 10-7 mol . L-1 apresenta pH > 7. 
b) Uma solução com [H+] > 1 . 10-7 mol . L-1 apresenta caráter ácido. 

c) Uma solução de hidróxido de sódio (base forte) apresenta pH maior que 7, qualquer que seja sua concentração. 

d) Uma solução de ácido sulfúrico (ácido forte) apresenta pH menor que 7, qualquer que seja sua concentração. 
e) Uma solução de pH = 9 apresenta concentração de OH- = 1 . 10-5 mol . L-1. 
 

 


