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Escola Secundária de Lagoa 

Química  

12º Ano                                                                                                                      Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 6 

Metais e Ligas Metálicas 
 

1. A tabela mostra algumas propriedades dos sólidos W, X, Y e Z. 

Propriedades W X Y Z 

Ponto de fusão ºC 2300 800 80 1200 

Solúvel em água Não Sim Não Não 

Bom condutor da corrente elétrica no estado sólido Não Não Não Sim 

Condutor da corrente elétrica quando fundido Não Sim Não Sim 

 

Das opções indique a que melhor corresponde à classificação daqueles sólidos: 

 Metálico Covalente Iónico Molecular 

A W X Y Z 

B X Y Z W 

C Y Z W X 

D Z W X Y 

 

2. Identifique o elétrodo que, durante o funcionamento da pilha a seguir representada, diminui de massa. 

𝑃𝑏(𝑠)|𝑃𝑏(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞)||𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞)|𝐶𝑢(𝑠) 

3. Usando a tabela dos potenciais padrão de redução indica qual o sentido espontâneo das reações 

químicas: 

3.1. 𝐶𝑢(𝑠) + 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) ⇆ 𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) + 𝐹𝑒(𝑠) 

3.2. 𝑀𝑔(𝑠) + 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) ⇄ 𝑀𝑔2+(𝑎𝑞) + 𝑍𝑛(𝑠) 

4. Construiu-se uma célula eletroquímica usando um elétrodo de cobre e um outro de magnésio, 
mergulhados, respetivamente numa solução de nitrato de cobre e de nitrato de magnésio. 
 
4.1. Indique a reação química que ocorre no ânodo. 
4.2. Indique o elétrodo negativo. 
4.3. Indique o valor do potencial desta célula em condições padrão. 
 
5. Selecione a opção que completa corretamente a frase: “Os sais dos complexos… 
 

(A) São constituídos por um catião metálico e um anião. 
(B) São constituídos por um elemento central e por ligandos que podem ser aniões ou catiões. 
(C) São constituídos por um elemento central e por ligandos que podem ser aniões ou moléculas. 

 

6. Considere os compostos de coordenação: 

 

(A) [𝐶𝑜(𝑁𝐻3)6]𝐶𝑙3 

(B) 𝐾2[𝐶𝑢𝐶𝑙4] 

(C) 𝑁𝑎2[𝑃𝑡𝐶𝑙4] 

 

Identifique o elemento central, o número de oxidação do átomo central, o número de coordenação do 

complexo e os ligandos. 
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7. Classifique em verdadeiras ou falsas cada uma das seguintes afirmações sobre as substâncias 

elementares metálicas: 

 

(A) São sólidas à temperatura ambiente e opacas. 

(B) Os metais são bons condutores de calor e de eletricidade. 

(C) Os elementos cujos átomos apresentam o subnível d em preenchimento são elementos do bloco d. 

(D) O raio atómico do rubídio (Rb) é 247,5 pm; o raio iónico de Rb+ pode ser 148 pm. 

(E) Remover um metal do seu minério é um processo de oxidação. 

 

8. Para as questões seguintes escolha a opção que completa corretamente cada uma das frases. 

8.1. Um metal que pode ser encontrado no estado nativo é o: 

(A) Ouro (B) Magnésio (C) Alumínio (D) Ferro 

8.2. As rochas ricas em algum metal são designadas por: 

(A) Ganga (B) Metaloides (C) Minérios (D) Escória 

8.3. Um metal líquido à temperatura ambiente é o: 

(A) Sódio (B) Tungsténio (C) Mercúrio (D) Alumínio 

8.4. O bronze é uma liga de: 

(A) Ferro e zinco 

(B) Cobre e zinco 

(C) Cobre e estanho 

(D) Cobre e níquel 

8.5. Quando o ferro enferruja forma-se: 

(A) Um cloreto (B) Um sulfureto (C) Um óxido (D) Um sulfato 

8.6. Quando um metal é facilmente estirado diz-se que é: 

(A) Maleável (B) Plástico (C) Elástico (D) Dúctil 

 

9. Considere o elemento Manganês (Z=25) 

9.1. Escreva a configuração eletrónica. 

9.2. Indique o subnível que está parcialmente preenchido. 

9.3. Caracterize pelos respetivos números quânticos um eletrão de uma orbital semipreenchida. 

 

10. Titularam-se 25 mL de C6H5COOH (ácido benzoico) que é um ácido monoprótico 0,10 mol/dm3 com 20 

mL de solução de hidróxido de sódio, NaOH.  

 

10.1. Calcule o pH no ponto de equivalência.  

10.2. Dos indicadores mencionados no quadro escolha um para ser utilizado nesta titulação. Justifique a 

resposta. 

Indicador Zona de viragem 

Vermelho de clorofenol 5,2 – 6,8 

Azul de bromotimol 6,0 – 7,6 

Vermelho de cresol 7,2 – 8,8, 

 

Soluções 

 

1. Opção D. Z tem que se metal pois é bom condutor sólido e fundido, tem elevado ponto de fusão e não é solúvel em 
água. 
2. O elétrodo de chumbo onde ocorre a oxidação, logo o Pb(s) passa a Pb2+(aq)  dissolvendo-se o elétrodo. 
3.1. Sentido inverso. O cobre tem um potencial de redução superior. 3.2. Sentido direto. O zinco tem um potencial de 
redução superior. 
4.1. No ânodo ocorre a oxidação, neste caso a oxidação do magnésio pois tem menor potencial de redução. 𝑀𝑔(𝑠) →
𝑀𝑔2+(𝑎𝑞) + 2𝑒− 4.2. O elétrodo negativo é magnésio onde ocorre a oxidação. 4.3. 2,70 Volts 
5. Opção C 6.A. Co, +3, 6, NH3 6.B. Cu, +2, 4, Cl 6.C. Pt, +2, 4, Cl 
7. F, V, V, V, F   8. Opções A, C, C, C, C, D 
9.1. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 9.2. 3d 9.3. (3, 2, -2 ou -1 ou 0 ou 1 ou 2, +1/2 ou -1/2) 
10.1. 8,46 10.2. Vermelho de cresol pois pH do ponto de equivalência está compreendido na zona de viragem do 
indicador. 


