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Escola Secundária de Lagoa 

Química  

12º Ano                                                                                                                      Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 2 

Metais e Ligas Metálicas 
 

1. Use o ciclo de Born-Haber para mostrar por que razão a formação do sal CaBr2 é favorecida em relação 

à do sal CaBr. 

 
2. Considere a reação de formação do fluoreto de lítio, LiF (s), a partir do lítio Li(s) e do flúor F2 (g) cuja 

entalpia de formação apresenta o valor de – 594,1 kJ/mol. Determine a energia de rede do LiF(s). 

 

 
 

3. Quando se mistura uma solução de bromato de potássio, KBrO3, com ácido oxálico, COOHCOOH, ocorre 

uma reação química. O esquema químico depois de acertado descreve esse processo: 

 

𝐵𝑟𝑂3
−(𝑎𝑞) + (𝐶𝑂𝑂𝐻)2 → 𝐵𝑟−(𝑎𝑞) + 𝐶𝑂2(𝑔) 

 

3.1. Calcule os números de oxidação dos átomos de Br e de C nas diferentes partículas intervenientes no 

processo. 

3.2. Indique a espécie oxidada e a espécie reduzida. Justifique. 

3.3. Escreva as semi-equações de oxidação e de redução. 

3.4. Escreva a equação global do processo. 

4. Acerte os seguintes esquemas químicos: 

 

5. Considere uma célula voltaica com a seguinte constituição: 

 Elétrodos de prata e de zinco mergulhados em soluções aquosas dos respetivos iões; 
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 Ponte salina contendo NaNO3 (aq) 

5.1. Escreva a semi-equação da cada uma das reações que ocorrem em cada um dos elétrodos. 

5.2. Faça o esquema da célula considerada e assinale o cátodo e o ânodo. 

5.3. Indique o sentido do movimento dos eletrões e dos iões a partir da ponte salina e nos eletrólitos. 

6. Um estudante construiu duas células eletroquímicas como mostra a figura. 

6.1. Escreva as equações químicas que 

traduzem as transformações que 

ocorrem na célula 1. 

6.2. Na célula 2 a solução na semi célula 

à esquerda apresenta inicialmente uma 

cor alaranjada devida à presença dos 

iões Fe 2+ (aq) (verde pálido) e Fe3+ 

(laranja). A outra semi célula tem uma 

cor azul devido à presença dos iões 

Cu2+ (aq). Descreva a alteração de cor que irá ocorrer em cada uma das semi células durante o 

funcionamento da célula. 

6.3. Indique o valor de Eº inicial da célula 1. 

6.4. À medida que a reação progride o valor de E da célula vai diminuindo. Explique sucintamente este 

fato. 

6.5. “Se não existisse a ponte salina, a célula, praticamente não produzia corrente elétrica.” Comente esta 

afirmação. 

6.6. Indique para a célula 2 o oxidante e o elétrodo onde ocorre a oxidação. 

7. Considere uma solução de ácido acético 0,50 mol/dm3 em que a constante de acidez é 𝐾𝑎 = 1,8 × 10−5.  

7.1. Calcule a concentração de H+ (aq). 

7.2. Calcule o pH da solução. 

7.3. Calcule o grau de ionização. 

7.4. Os novos valores de pH e do grau de ionização resultantes da adição de 50 mL de água desionizada a 

50 mL dessa solução.  

 

Soluções 

 
1. A energia de formação para CaBr é de -140 kJ/mol e para CABr2 é de -621 
kJ/mol logo o segundo é favorecido energeticamente. 
 
2. – 1011,62 kJ/mol 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


