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Escola Secundária de Lagoa 

Química  

12º Ano                                                                                                                      Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 8 

Metais e Ligas Metálicas 
 

1. O ouro e a prata foram os primeiros metais a ser descobertos. Justifique por que motivo os metais prata 

e ouro são conhecidos pelo Homem há muito mais tempo do que, por exemplo, os metais alcalinos (Li, Na, 

K). 

2. Considere os elementos Fluor (F), sódio (Na) e magnésio (Mg). Relativamente a estes três elementos, 

selecione a afirmação verdadeira. 

(A) Os átomos de flúor têm cinco eletrões de valência. 

(B) O número quântico secundário da orbital de valência do sódio é 1. 

(C) O sódio e o magnésio pertencem a períodos diferentes da Tabela Periódica. 

(D) A energia de ionização do sódio é inferior à do magnésio. 

3. Determine o pH, a 25ºC, de uma solução de ácido acético, CH3COOH, de concentração 0,50 mol/dm3.  

𝑲𝒂(𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶𝑯) = 𝟏, 𝟖 × 𝟏𝟎−𝟓 

4. Determine o pH, a 25ºC, de uma solução de amoníaco, NH3, de concentração 0,2 mol/dm3. 

𝑲𝒃(𝑵𝑯𝟑) = 𝟏, 𝟕𝟓 × 𝟏𝟎−𝟓 

5. Determine o pH, a 25ºC, da solução resultante da mistura de 20 mL de ácido clorídrico (HCl) 0,8 mol/dm3 

com 30 mL de uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,5 mol/dm3. 

6. Determine o pH, a 25ºC, da solução resultante da mistura de 50 mL de ácido acético (CH3COOH) 0,5 

mol/dm3 com 20 mL de uma solução de hidróxido de potássio (KOH) 0,4 mol/dm3. 

𝑲𝒂(𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶𝑯) = 𝟏, 𝟖 × 𝟏𝟎−𝟓 

7. Acerta as seguintes equações redox em meio ácido: 

7.1. 𝐴𝑔(𝑠) + 𝑁𝑂3
−(𝑎𝑞) → 𝐴𝑔+(𝑎𝑞) + 𝑁𝑂((𝑔) 

7.2. 𝑆𝑂3
2− + 𝐼2 → 𝑆𝑂4

2− + 𝐼− 

7.3. 𝑍𝑛 +  𝑁𝑂3
− → 𝑍𝑛2+ +  𝑁𝑂2 

7.4. 𝐹𝑒2+ + 𝑀𝑛𝑂4
− → 𝑀𝑛2+ + 𝐹𝑒3+ 

 

8. Atenda à seguinte equação que descreve a reação global que ocorre numa célula eletroquímica. 

2 𝐴𝑙(𝑠) + 3𝑀𝑛2+(𝑎𝑞) → 2𝐴𝑙3+(𝑎𝑞) + 3 𝑀𝑛(𝑠) 

 

Nas condições [𝑀𝑛2+] = 1,1 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 e [𝐴𝑙3+] = 2,1 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 calcule a diferença de potencial da célula. 

 

𝑬𝒒𝒖𝒂çã𝒐 𝒅𝒆 𝑵𝒆𝒓𝒏𝒔𝒕      𝑬𝒄é𝒍𝒖𝒍𝒂 = 𝑬° −
𝟎, 𝟎𝟓𝟗

𝒏
𝒍𝒐𝒈𝑸         𝑬°(𝑴𝒏𝟐+ 𝑴𝒏⁄ ) = −𝟏, 𝟏𝟖 𝒆  °(𝑨𝒍𝟑+ 𝑨𝒍⁄ ) = −𝟏, 𝟔𝟔 
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9. Considere o esquema referente a uma pilha em que ocorre oxidação do zinco.  

 

 
 

9.1. Determine a tensão da pilha nas seguintes condições: [𝐶𝑢2+] = 0,020 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3  e [𝑍𝑛2+] =

0,020 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 

 

9.2. Determine a tensão da pilha nas seguintes condições: [𝐶𝑢2+] = 0,020 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3  e [𝑍𝑛2+] =

0,040 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 

 

10. Considere o seguinte diagrama de uma pilha: 

𝐶𝑢(𝑠)|𝐶𝑢2+(𝑎𝑞)||𝐴𝑔+(𝑎𝑞)|𝐴𝑔(𝑠) 

 

10.1. Escreva a equação química que descreve a reação global que ocorre. 

10.2. Identifique o ânodo. 

10.3. Identifique o elétrodo negativo. 

10.4. Identifique o cátodo. 

10.5. Indique onde ocorre a oxidação. 

10.6. Indica o sentido do movimento dos iões na ponte salina. 

10.7. Indica o sentido do movimento dos eletrões nos elétrodos. 

 

11. Atenda à seguinte reação: 

 

𝐻2𝑆 (𝑎𝑞) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 𝑆𝑂2(𝑔) + 𝑆(𝑠) + 2𝐻2𝑂 (𝑙) 

 

11.1. Identifique a espécie reduzida e a espécie oxidada. 

11.2. Identifique o agente redutor e o agente oxidante. 

Soluções 

 

1. Os metais alcalinos são muito reativos e portanto não se encontram livres mas combinados com outras espécies. O 
fato de os metais prata e ouro poderem ser encontrados em estado natural explica que tenham sido encontrados há 
mais tempo. 
2. Opção D  3. pH=2,5 4. pH=11,27  5. pH=1,7   6. pH=4,4 

7. 3𝐴𝑔(𝑠) + 𝑁𝑂3
−(𝑎𝑞) + 4𝐻+ → 3𝐴𝑔+(𝑎𝑞) + 𝑁𝑂((𝑔) + 2𝐻2𝑂 

 
8. 0,475 V 9.1. 1,10 V 9.2. 1,09 V 

10.1. 𝐶𝑢 + 2𝐴𝑔+ → 𝐶𝑢2+ + 𝐴𝑔 10.2 Cu 10.3. Cu  10.4 Ag  10.5. Cu   
10.6. iões positivos vão para o cátodo (Ag) e os iões negativos vão para o ânodo (cu) 10.7. do cobre para a prata. 
11.1. reduzida:H2SO4 oxidada: H2S 
11.2. redutor: H2S   oxidante:H2SO4 


