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Escola Secundária de Lagoa 

Química  

12º Ano                                                                                                                      Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 5 

Metais e Ligas Metálicas 
 

1. Selecione a opção que corresponde á configuração eletrónica de um átomo de Ferro isolado, no 

estado fundamental. 

(A) [𝐴𝑟]4𝑠2 4𝑑6 

(B) [𝐴𝑟]4𝑠1 4𝑑54𝑝2 

(C) [𝐴𝑟]4𝑠2 4𝑝6 

(D) [𝐴𝑟]4𝑠2 3𝑑6 

2. Escolha a opção que melhor poderá completar a seguinte frase: “Comparando as propriedades 

dos metais alcalinos com as dos metais de transição do mesmo período os metais alcalinos, 

geralmente… 

(A) São mais densos e com maior raio atómico. 

(B) Apresentam temperatura de fusão mais baixa e raio atómico maior. 

(C) São mais facilmente reduzidos. 

(D) Apresentam energia de ionização mais baixas e afinidades eletrónicas mais elevadas. 

3. 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). 

 

 

 

4. Acerte a seguinte equação redox em meio ácido: 

𝐼𝑂3
− (𝑎𝑞) + 𝑁𝑂 (𝑔) → 𝐼2(𝑠) + 𝑁𝑂3

− (𝑎𝑞) 

5. Uma pilha galvânica clássica é de zinco e cobre, que pode ser representada da seguinte maneira: 

𝑍𝑛(𝑠)|𝑍𝑛2+(𝑎𝑞)||𝐶𝑢2+(𝑎𝑞)|𝐶𝑢(𝑠) 

Classifique em Verdadeira ou Falsa cada uma das seguintes afirmações: 

(A) É um dispositivo que não pode ser usado como fonte de energia. 

(B) A energia elétrica de uma pilha é obtida a partir de reações químicas espontâneas. 

(C) O elétrodo de cobre é o cátodo. 

(D) O zinco sofre redução no ânodo. 

(E) Nesta pilha, para cada mole de zinco que se oxida ocorre a redução de uma mole de cobre. 

- 



                    Escola Secundária de Lagoa                             Paula Melo Silva                                                        Página 2 
 

(F) KCl, cloreto de potássio, pode ser usado como ponte salina. 

(G) O elétrodo de cobre recobre-se de zinco. 

(H) O elétrodo de zinco desgasta-se. 

6. Explique a função de uma ponte salina numa célula voltaica. 

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

padrão de NaOH 0,0500 mol/dm3. Uma amostra de 50,0 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 

de ácido sulfúrico, H2SO4. O pH da chuva ácida é: 

(A) 2,40 

(B) 2,70 

(C) 3,00 

(D) 4,80 

7. O ácido acético (etanoico) é uma substância de largo emprego na indústria dos alimentos seja 
como conservante seja para consumo na forma de vinagre. Uma solução de ácido etanoico 0,10 
mol/dm3 apresenta um pH=2,87. 
 
7.1. Calcule o grau de ionização do ácido acético. 
7.2. Calcule a concentração dos iões acetato no equilíbrio em g/dm3. 
 
8. Titula-se 50 mL de uma solução de ácido fluorídrico (HF) 0,10 mol/dm3 com uma solução de 

NaOH 0,100 mol/dm3. 𝐾𝑎(𝐻𝐹) = 6,7 × 10−4 
 
8.1. Calcule o pH da solução ácida. 
8.2. Calcule o grau de ionização desse ácido. 
8.3. Calcule o pH no ponto de equivalência. 
 
 

Soluções 

 

1. Opção D 
2. Opção B 
3. -1011,62 kJ/mol 

4. 6 𝐼𝑂3
− (𝑎𝑞) + 10 𝑁𝑂 (𝑔) + 2𝐻2𝑂 (𝑙) → 3 𝐼2(𝑠) + 10 𝑁𝑂3

− (𝑎𝑞) + 4𝐻+ (𝑎𝑞) 

5.  
(A) Falsa 
(B) Verdadeira 
(C) Verdadeira 
(D) Falsa 
(E) Verdadeira 
(F) Verdadeira 
(G) Falsa (recobre-se com Cu) 
(H) Verdadeira 

 
6. Ajuda a manter a neutralidade elétrica das soluções à medida que a redução e a oxidação ocorrem, 
respetivamente no cátodo e no ânodo. Os aniões deslocam-se da ponte salina para a semicélula que contém 
o ânodo e os catiões deslocam-se da ponte salina para a semicélula que contém cátodo. 
 
7.1. 1,3%    7.2. 0,079 g/dm3 
8.1. 2,1  8.2. 7,8%   8.3. 8 


