
                    Escola Secundária de Lagoa                             Paula Melo Silva                                                        Página 1 
 

Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano Turmas A e B                                                                   Paula Melo Silva e Emília Correia                 

 

Ficha de Trabalho 8  
Reações Ácido-Base 

 
 

1. Escreva as equações que representam a acidificação da água provocada pela adição de ácido nítrico 

(HNO3), ácido acético (CH3COOH) e ácido carbónico (H2CO3). Indique os pares ácido-base conjugados. 

 

2. Calcule o pH de uma solução aquosa cuja concentração em ião hidrónio é de 5,5×10-4 mol/dm3.  

 

3. Calcule a concentração de ião hidrónio numa água de pH=7,3. 

 

4. A uma temperatura próxima de 100ºC, Kw toma o valor de 1,0×10-12. Qual é o pH de uma solução neutra 

a esta temperatura? 

 

5. Qual é o número de iões H3O+ presentes numa amostra de 1 cm3 de água pura à temperatura de 25ºC? 

e de iões OH-? 

 

6. No dia 22 de outubro de 1990 foram feitas determinações simultâneas do pH e do volume de água da 

chuva caída durante sete dias em três cidades da Europa, sendo os valores encontrados os seguintes: 

 

 Vila Franca de Xira (Portugal): pH=5,5; V=100,0 cm3. 

 Manchester (Reino Unido): pH=5,0; V=89,0 cm3. 

 Vastervik (Suécia): pH=3,5; V=18,0 cm3. 

 

6.1. Determine a relação entre as concentrações de H3O+ nas águas caídas em Vastervik e Vila Franca de 

Xira. 

6.2. Calcule a quantidade de matéria de H3O+ em milimoles existente nos 89,0 cm3 de água recolhida em 

Manchester. 

6.3. Suponha que a referida acidez é proveniente do dióxido de enxofre emitido para a atmosfera (por queima 

de combustíveis com enxofre), através da transformação química global: 

 

𝑆𝑂2(𝑔) +
1

2
𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂 (𝑙) → 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) 

  

Calcule a massa de enxofre responsável pela quantidade de ácido sulfúrico existente na totalidade da água 

captada no local de recolha de Vila Franca de Xira. 

 

7. Considere as reações de ionização em solução aquosa dos ácido clorídrico (HCl) e hipocloroso (HClO). 

 

7.1. Qual será o pH de uma solução aquosa de HCl 0,034 mol/dm3. 

7.2. Qual o pH de uma solução aquosa de HClO com a mesma concentração? 

𝑲𝒂(𝑯𝑪𝒍𝑶) = 𝟑, 𝟎 × 𝟏𝟎−𝟖 

8. Calcule o valor do pH de uma solução aquosa 1×10-3 mol/dm3 de HNO3. 

 

9. Qual é o pOH e o pH de uma solução aquosa 10-4 mol/dm3 de NaOH. 
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10. O ácido metanoico HCOOH tem uma constante de acidez à temperatura de 25ºC de 1,8×10-4. 

 

10.1. Escreva a equação de ionização do ácido metanoico em solução aquosa. 

10.2. Calcule a constante de basicidade para a base conjugada. 

 

11. A metilamina sofre ionização em água de acordo com: 

 

𝐶𝐻3𝑁𝐻2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙) ⇄ 𝐶𝐻3𝑁𝐻3
+(𝑎𝑞) + 𝑂𝐻−(𝑎𝑞) 

 

A constante de basicidade da metilamina é 5,5×10-4 a 25ºC. 

 

11.1. Escreva a expressão da constante de basicidade da metilamina. 

11.2. Calcule a concentração de CH3NH3
+ numa solução de metilamina pH=10,5. 

 

12. Considere uma solução de ácido acético cujo pH é 4. Calcule, à temperatura de 25ºC, a concentração 

na solução de ácido acético não ionizado. Ka(CH3COOH)= 1,7×10-5 a 25ºC. 

 

13. Fez-se a titulação de 25,00 mL de uma solução aquosa de NaOH (aq) com uma solução 0,100 mol/L em 

HCl tendo-se gasto 20,00 mL da solução de ácido. 

 

13.1. Determine a concentração da solução básica expressa em mol/L. 

13.2. Considere a seguinte curva de titulação. Dos seguintes indicadores selecione um que possa ser 

utilizado na titulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva 

  


