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Escola Secundária de Lagoa 

Química  

12º Ano                                                                                                                      Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 3 

Metais e Ligas Metálicas 
 

1. Uma amostra de 25,00 mL de ácido acético foi diluída com água destilada até 250 mL. Retirou-se uma 

amostra de 25,00 mL que foi titulada com uma base forte. Foram consumidos 22,13 mL de solução de NaOH 

0,1027 mol/dm3 até se atingir o ponto de equivalência. Calcule a concentração molar da amostra de ácido 

acético antes da diluição. 

 

2. Um prego de ferro e um fio de ouro têm uma massa de 28 g cada um.  

 

2.1. Qual destes metais é nativo? O que significa isso? 

2.2. A qual corresponde maior quantidade de matéria? 

2.3. Qual é a peça com maior número de átomos? 

 

3. Preveja, justificando, qual dos seguintes átomos tem maior energia de ionização: sódio e magnésio. 

 

4. Considere a seguinte reação redox: 

 

𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) + 𝑀𝑔(𝑠) → 𝑍𝑛(𝑠) + 𝑀𝑔2+(𝑎𝑞) 

 

4.1. Escreva a equação da semi-equação de oxidação. 

4.2. Qual é a espécie oxidada? E a reduzida? 

4.3. Qual é o oxidante? E o redutor? 

4.4. O que sucede nesta reação em termos de transferência de eletrões? 

 

5. Acerte a seguinte equação química de uma reação que ocorre em meio ácido: 

 

𝐶𝑢(𝑠) + 𝑁𝑂3
−(𝑎𝑞) → 𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) + 𝑁𝑂(𝑔) 

 

 

6. Uma pilha constituída por elétrodos de cobre e prata e por soluções de nitrato de cobre (II) e nitrato de 

prata funciona com base na reação: 

 

𝐶𝑢(𝑠) + 2 𝐴𝑔+(𝑎𝑞) → 𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) + 2 𝐴𝑔(𝑠) 

 

6.1. Faça o esquema e o diagrama da pilha. 

6.2. Quais são os sinais dos elétrodos? Justifique em termos das semi-equações aí verificadas. 

6.3. Qual é o sentido do fluxo de eletrões? 

6.4. Qual é o sentido do movimento dos iões na ponte salina? 

 

7. O ácido lático, CH3-CHOH-COOH é um ácido monoprótico que existe em leite azedo e que se acumula 

nos músculos durante o exercício físico, podendo provocar dores e caibras. Calcule a constante de acidez 

respetiva sabendo que uma solução de concentração 0,25 mol/dm3 tem pH 2,2 para uma temperatura de 

25ºC. 
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8. A glicina é um aminoácido com propriedades ácidas: 𝐾𝑎 = 1,7 × 10−10. Mostre que o grau de ionização 

da glicina numa solução 0,10 mol/dm3 é 4,1 × 10−3%. 

 

9. O ácido benzoico é usado como conservante em sumos e refrigerantes. Determine o grau de ionização 

do ácido numa solução 0,010 mol/dm3, sabendo que 𝐾𝑎 = 6,28 × 10−5. 

 

10. O ácido cianídrico, HCN, é um gás com cheiro a amêndoas amargas muito venenoso. Determine o valor 

de Ka sabendo que o grau de ionização do HCN numa solução 0,0050 mol/dm3 é de 0,038%. 

 

11. Para determinar o pH de uma chuva ácida fez-se uma titulação ácido-base com uma solução padrão de 

NaOH 0,050mol/dm3. Uma amostra de 50 mL de chuva ácida necessitou de 2 mL de solução alcalina para 

atingir o ponto final. Admita que a chuva ácida é essencialmente uma solução aquosa de ácido sulfúrico, 

H2SO4. Calcule o pH da chuva analisada.  

 

12. O Zinco é um elemento que em solução aquosa origina iões incolores. 

 

12.1. Escreve a configuração eletrónica do átomo de zinco e do ião mais estável que origina. 

12.2. Caracterize um eletrão de valência do zinco pelos respetivos números quânticos. 

12.3. Poderá o zinco ser realmente considerado um elemento de transição? Justifique. 

 

13. A partir dos seguintes dados em kJ/mol calcule a energia de rede cristalina do brometo de cálcio. 

 

∆𝑠𝑢𝑏𝑙𝑖𝑚𝑎çã𝑜𝐻°(𝐶𝑎) = 178,2       ∆𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎çã𝑜𝐻°(𝐵𝑟2) = 31      ∆𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎çã𝑜𝐻°(𝐵𝑟2) = 192,5 

 

𝐸1ª 𝑖𝑜𝑛𝑖𝑧𝑎çã𝑜(𝐶𝑎) = 590      𝐸2ª 𝑖𝑜𝑛𝑖𝑧𝑎çã𝑜(𝐶𝑎) = 1145    𝐸𝑎𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒(𝐵𝑟) = −318 ∆𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜𝐻°(𝐶𝑎𝐵𝑟2) = −682,8 

 

Soluções 

 

1. 0,9091 mol/dm3 
2.1. Ouro. Um metal diz-se nativo quando ocorre na Natureza como substância elementar. 
2.2. n(Au)=0,14 mol e n(Fe)=0,50 mol 
2.3. O Ferro pois tem maior quantidade química e ambas as substâncias têm como unidade estrutural o 
átomo. 
3. O magnésio. Estão ambos no mesmo período da TP sendo que o Mg é posterior possuindo maior carga 
nuclear, que se reflete numa maior atração núcleo-eletrões o que faz com que seja necessária mais energia 
para remover o eletrão. 

4.1. 𝑀𝑔(𝑠) → 𝑀𝑔2+(𝑎𝑞) + 2𝑒− 
4.2. oxidada: Mg e reduzida Zn2+ 
4.3. oxidante: Zn2+ e redutor: Mg 
4.4. Há uma transferência de dois eletrões entre o átomo de magnésio e o ião zinco. 

5. 3Cu(s)+2NO3
-(aq)+8H+(aq)3Cu2+(aq)+2NO(g)+4H2O(l) 

6.1. Ag(s)|Ag+(aq)||Cu2+(aq)|Cu(s) 
6.2. Ag elétrodo positivo (redução) Cu elétrodo negativo (oxidação) 
6.3. Cu para Ag 
6.4. Iões positivos na direção da solução de nitrato de prata e iões negativos na direção da solução de nitrato 
de cobre (II) 

7. Ka=1,6×10-4 

8. 4,1×10-3% 

9. 7,9% 

10. 𝐾𝑎 = 7,2 × 10−10 
11. 2,70 
12.1 acaba em 4s2.  O ião acaba em 3d10, confirmar TP. 12.2. (4,0,0,+1/2) ou (4,0,0,-1/2) 12.3. Não. As 
orbitais d estão totalmente preenchidas e não em preenchimento. 
13. -2183,5 kJ/mol 


