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Escola Secundária de Lagoa 

Química  

12º Ano                                                                                                                      Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 7 

Metais e Ligas Metálicas 
 

1. Determine o pH, a 25ºC, de uma solução de cloreto de amónio, NH4Cl, 0,050 mol/dm3. 

𝑲𝒂(𝑵𝑯𝟒
+) = 𝟓, 𝟕 × 𝟏𝟎−𝟏𝟎 

2. Determine o pH, a 25ºC, de uma solução de cianeto de sódio (NaCN) de concentração 0,60 mol/dm3. 

𝑲𝒂(𝑯𝑪𝑵) = 𝟔 × 𝟏𝟎−𝟏𝟎 

3. Um sólido cristalino que apresenta as seguintes propriedades: ponto de fusão não muito baixo, condução 

de calor e de corrente elétrica fáceis, facilmente deformado mas dificilmente abre fendas, é um sólido: 

(A) Molecular 

(B) Iónico 

(C) Metálico 

(D) Covalente 

4. Selecione a opção que justifica o fato de os metais serem melhores condutores de corrente elétrico do 

que os não metais: 

(A) As ligações metálicas são mais fortes que as ligações covalentes. 

(B) Os metais têm um ponto de fusão superior ao dos não metais. 

(C) Nos metais os eletrões periféricos encontram-se deslocalizados. 

(D) Os átomos metálicos são mais pequenos que os átomos não metálicos. 

5. Explique as diferenças de comportamento em relação à condução da corrente elétrica para o cloreto de 

sódio (NaCl) e o cobre metálico (Cu). 

6. As afirmações seguintes comparam algumas propriedades de substâncias metálicas e de substâncias 

iónicas. Selecione a afirmação incorreta. 

(A) Os metais são deformáveis; os sólidos iónicos são quebradiços. 

(B) Os metais apresentam uma elevada condutividade térmica e elétrica; os sólidos iónicos são maus 

condutores térmicos e elétricos. 

(C) Os metais têm elevados pontos de fusão; os sólidos iónicos apresentam baixos pontos de fusão. 

(D) Os metais têm uma densidade elevada; os sólidos iónicos têm uma densidade baixa. 

7. Selecione a opção que melhor se adequa à definição de uma liga metálica. 

(A) É uma mistura heterogénea. 

(B) É, a maioria das vezes, uma solução sólida de dois ou mais metais. 

(C) É um composto com pelo menos dois elementos. 

(D) É uma substância elementar com impurezas. 

8. A partir dos seguintes dados, em kJ/mol, calcule a energia de rede cristalina do brometo de cálcio, CaBr2.  
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9. Usando um ciclo de Born-Haber para o sal cloreto de sódio, NaCl, calcule a afinidade eletrónica para o 

elemento cloro.  

 

10. Em relação ao fluoreto de cálcio e às substâncias elementares envolvidas na sua formação, traçou-se o 

seguinte diagrama. 

 

10.1. Indique o significado das energias 2 e 3. 

10.2. Calcule o valor da energia 3.  

 

11. Procede ao acerto das equações redox seguintes em meio ácido: 

11.1. 𝐻2𝑂2 + 𝐼− → 𝐻2𝑂 + 𝐼2 

11.2. 𝐶𝑟2𝑂7
2− + 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 → 𝐶𝑟3+ +  𝐶𝑂2 

 

Soluções 

 

1. 5,3 2. 11,5 3. Opção C 4. Opção C 
5. NaCl é um composto iónico, constituído pelos iões Na+ e Cl- que se atraem electrostaticamente devido à diferença 
de cargas. Os iões encontram-se em rede cristalina onde a posição dos iões positivos e negativos está bem definida, 
deste modo as cargas não estão disponíveis para conduzir a corrente elétrica. O Cu é um sólido metálico cuja natureza 
da ligação metálica consiste em deslocalizar os eletrões mais energético estando estes disponíveis para conduzir a 
corrente elétrica. 
6. Opção C 7. Opção B 8. -2183,5 kJ/mol 9. 348 kJ/mol 
10.1. a energia 2 é a energia de rede cristalina, a energia 3 é energia de formação. 10.2. -1192,2 KJ/mol 

11.1. 𝐻2𝑂2 + 2𝐼− + 2𝐻+ → 2𝐻2𝑂 +  𝐼2 

11.2. 2 𝐶𝑟2𝑂7
2− + 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 16𝐻+ → 4𝐶𝑟3+ +  2𝐶𝑂2 + 11𝐻2𝑂 

- 

- 


