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P1- Há substâncias muito comuns usadas em laboratório e no mundo cotidiano. Precisamos 

saber como reconhecê-las, quais são suas características e porque elas são substâncias 

químicas tão importantes. A conservação das concentrações destas substâncias dentro de 

certos limites em células de plantas e de animais é necessária para a sobrevivência dos 

organismos vivos. Quase todos os produtos de consumo que nos rodeiam fizeram uso destas 

substâncias no decorrer de sua fabricação.  

Como exemplos podemos citar: a aspirina que contém o ácido acetilsalisílico (CH3(CH2)COOH), 

o gel para barbear que contém ácido palmítico (CH3(CH2)14COOH), ácido acético (CH3COOH), a 

máscara com argila para limpeza de pele oleosa, que contém hidróxido de cromo II (Cr(OH)2) e 

ácido cítrico (C6H8O7), os condicionadores e shampoos, que contém além do ácido cítrico o 

hidróxido de sódio (NaOH), o complexo de limpeza de pele, que contém ácido fosfórico(H3PO4) 

etc. 

Diante desse conjunto de informações, responda: 

a- O que significa pH? Podemos considerar uma unidade de medida? Como você pode 

calculá-lo?  

b- Como você pode identificar o pH de substâncias experimentalmente? 

 

P2- Aprofundando os conceitos de ácido e base, segundo algumas teorias científicas. 

Algumas das experimentações realizadas no problema I geram novos problemas. Por exemplo, 

por que a amônia (NH3), espécie que não possui hidroxila (OH- )se comporta como uma base? 

Por que quando sentimos dor de estômago ou azia tomamos bicarbonato de sódio, ou um 

outro antiácido? Você possivelmente terá dificuldades para responder essa questão utilizando 

apenas os conhecimentos tratados até aqui, sugerimos que procure aprofundar seus 

conhecimentos teóricos antes de tentar resolver o problema. 

 

Pr. 3- Trabalhando com reações de neutralização. 

Muitas pessoas têm como problemas de saúde gastrite. Seus sintomas são diversos, o mais 

comum são as constantes azias. Sabe-se que algumas pessoas tomam certos medicamentos 

para amenizar tal sintoma. Quais são estes medicamentos? Qual a sua função Química? Como 

você explica o fato de ingerir o medicamento e amenizar a azia? Como você comprovaria 

experimentalmente? Faça uma relação desse experimento com algumas unidades de medidas 

que você conhece e usa para resolver esta situação. 

 

Pr4-A chuva ácida provoca diversos danos ambientais, por exemplo, danificação de estátuas e 

estruturas prediais, elevação do pH em rios e solos , etc. Pesquise os efeitos ambientais 

causados pela chuva ácida e proponha experiências que demonstrem esses danos. 


