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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                              Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 12 

Química 11ºano – Equilíbrio químico 

Equilíbrio Químico 

Aspetos quantitativos das reações químicas 

 Interpretar o significado das equações químicas em termos de quantidade de matéria e relacionar o 

respetivo acerto com a conservação da massa. 

 Efetuar cálculos estequiométricos com base em equações químicas. 

 Identificar reagente limitante e reagente em excesso numa reação química. 

 Interpretar o grau de pureza de uma amostra. 

 Indicar que os reagentes podem apresentar diferentes graus de pureza e que devem ser escolhidos 

consoante as finalidades de uso e custo. 

 Distinguir reações completas de incompletas. 

 Efetuar cálculos estequiométricos envolvendo reagente limitante/em excesso, rendimento da reação e 

grau de pureza dos reagentes. 

Estado de equilíbrio e extensão das reações químicas 

 Interpretar a ocorrência de reações químicas incompletas numa base molecular: ocorrência simultânea 

das reações direta e inversa. 

 Associar estado de equilíbrio químico a qualquer estado de um sistema fechado em que, 

macroscopicamente, não se registam variações de propriedades físicas e químicas. 

 Interpretar gráficos que traduzem a variação da concentração (ou da quantidade de matéria) em função 

do tempo, para cada um dos componentes da mistura reacional, e da evolução temporal da velocidade 

das reações direta e inversa. 

 Associar equilíbrio químico homogéneo ao estado de equilíbrio que se verifica numa mistura reacional 

numa só fase. 

 Identificar equilíbrios homogéneos em diferentes contextos, por exemplo, a reação de síntese do 

amoníaco. 

 Escrever expressões matemáticas que traduzam a constante de equilíbrio, usando concentrações. 

 Concluir, a partir de valores de concentrações, que o valor da constante de equilíbrio é o mesmo para 

todos os estados de equilíbrio de um sistema químico, à mesma temperatura. 

 Relacionar a extensão de uma reação, a uma certa temperatura, com o valor da constante de equilíbrio 

dessa reação, a essa temperatura. 

 Concluir, a partir de valores de concentrações em equilíbrio, que o valor da constante de equilíbrio, para 

uma reação química, depende da temperatura. 

 Relacionar o valor da constante de equilíbrio da reação direta com o da constante de equilíbrio da reação 

inversa. 

 Distinguir entre constante de equilíbrio e quociente da reação em situações de não equilíbrio. 

 Prever o sentido dominante da reação com base na comparação do valor do quociente da reação, num 

determinado instante, com o valor da constante de equilíbrio da reação química considerada à 

temperatura a que decorre a reação. 

 Aplicar expressões da constante de equilíbrio e do quociente da reação na resolução de questões 

envolvendo cálculos. 
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 Indicar os fatores que podem alterar o estado de equilíbrio de uma mistura reacional (pressão, em 

sistemas gasosos, temperatura e concentração). 

 Interpretar o efeito da variação da concentração de um reagente ou produto num sistema inicialmente 

em equilíbrio, por comparação do quociente da reação com a constante de equilíbrio, a temperatura 

constante. 

 Identificar o Princípio de Le Châtelier como uma regra que permite prever a evolução de um sistema 

químico quando ocorre variação de um dos fatores que pode afetar o estado de equilíbrio – 

concentração, pressão, volume ou temperatura. 

 Aplicar o Princípio de Le Châtelier à síntese do amoníaco e a outros processos industriais e justificar 

aspetos de compromisso relacionados com temperatura, pressão e uso de catalisadores. 

Reações ácido-base 

 Identificar marcos históricos importantes na interpretação de fenómenos ácido-base, culminando na 

definição de ácido e base de acordo com Brönsted e Lowry. 

 Interpretar reações ácido-base como reações de transferência de protões. 

 Relacionar quantitativamente a concentração hidrogeniónica de uma solução e o seu valor de pH. 

 Caracterizar a autoionização da água fazendo referência às espécies químicas envolvidas nesta reação 

e à sua extensão. 

 Relacionar a extensão da reação da autoionização da água com o produto iónico da água, identificando-

o com a constante de equilíbrio para essa reação. 

 Relacionar as concentrações do ião H3O+ e do ião OH− resultantes da autoionização da água. 

 Prever, com base no Princípio de Le Châtelier, o efeito da variação da temperatura na autoionização da 

água. 

 Relacionar as concentrações dos iões H3O+ e OH−, bem como o valor de pH, para soluções ácidas, 

básicas e neutras. 

 Explicitar os significados de ionização (de ácidos e algumas bases) e de dissociação de sais (incluindo 

hidróxidos), diferenciando ionização de dissociação. 

 Explicar o que é um par conjugado ácido-base, dando exemplos de pares conjugados ácido-base. 

 Interpretar o significado de espécie química anfotérica. 

 Escrever equações químicas que representam reações de ionização de um ácido, ou de uma base, e as 

respetivas expressões das constantes de acidez ou de basicidade. 

 Relacionar os valores das constantes de acidez de diferentes ácidos (ou as constantes de basicidade de 

diferentes bases) com a extensão das respetivas ionizações. 

 Explicar por que razão as soluções de ácidos fracos têm valores de pH mais elevados do que os das 

soluções de ácidos fortes de igual concentração. 

 Determinar o pH de soluções de ácidos (ou bases) fortes a partir da respetiva concentração e vice-versa. 

 Determinar concentrações de equilíbrio das espécies químicas envolvidas na ionização de ácidos 

monopróticos fracos (ou de bases) a partir do pH, constante de acidez (ou basicidade) e estequiometria 

da reação. 

 Relacionar as constantes de acidez e de basicidade para um par conjugado ácido-base. 

 Associar o ponto de equivalência de uma titulação à situação em que nenhum dos reagentes se encontra 

em excesso. 

 Associar indicador ácido-base a um par conjugado ácido-base em que as formas ácidas e básicas são 

responsáveis por cores diferentes. 

 Interpretar a acidez da chuva normal com base na dissolução do dióxido de carbono presente na 

atmosfera. 

 Interpretar a formação de chuvas ácidas devido à presença de poluentes na atmosfera (SOx, NOx), 

assim como processos de eliminação destes poluentes, com base nas correspondentes reações 

químicas. 
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 Explicar as consequências das chuvas ácidas sobre construções de calcário e mármore, interpretando 

as equações químicas correspondentes. 

Reações de oxidação-redução 

 Associar oxidação à cedência de eletrões e redução ao ganho de eletrões. 

 Interpretar reações de oxidação-redução como reações de transferência de eletrões. 

 Identificar, numa reação de oxidação-redução, as espécies químicas oxidada (redutor) e reduzida 

(oxidante). 

 Identificar estados de oxidação de um elemento em substâncias elementares, compostas e em espécies 

iónicas a partir do cálculo do seu número de oxidação. 

 Usar o conceito de número de oxidação na identificação de reações de oxidação-redução. 

 Interpretar uma reação de oxidação-redução como um processo em que ocorrem simultaneamente uma 

oxidação e uma redução, escrevendo as semiequações correspondentes. 

 Associar a ocorrência de uma reação ácido-metal à oxidação do metal com redução simultânea do ião 

hidrogénio. 

 Comparar o poder redutor de alguns metais. 

 Prever se uma reação de oxidação-redução ocorre usando uma série eletroquímica adequada. 

Soluções e equilíbrio de solubilidade 

 Relacionar a composição química da água do mar com a dissolução de sais e do dióxido de carbono da 

atmosfera. 

 Indicar formas de controlar o tempo de dissolução de um soluto (estado de divisão e agitação) mantendo 

a temperatura e a pressão constantes. 

 Definir solubilidade em termos de concentração de solução saturada e de massa de soluto dissolvido 

em 100 g de solvente. 

 Classificar as soluções de um dado soluto em não saturadas, saturadas, com base na respetiva 

solubilidade, a uma determinada temperatura. 

 Interpretar gráficos de solubilidade em função da temperatura. 

 Identificar o equilíbrio químico que se estabelece entre um sal e uma sua solução saturada como um 

equilíbrio químico heterogéneo, designando-o por equilíbrio de solubilidade. 

 Escrever equações químicas que traduzem equilíbrios de solubilidade e escrever as correspondentes 

expressões da constante de produto de solubilidade. 

 Relacionar a constante de produto de solubilidade de um sal com a respetiva solubilidade, na ausência 

de outros equilíbrios que afetem essa solubilidade. 

 Interpretar a possibilidade de formação de um precipitado, com base nas concentrações de iões 

presentes em solução e nos valores de produtos de solubilidade 

 Interpretar, com base no Princípio de Le Châtelier, o efeito do ião-comum na solubilidade de sais em 

água. 

 Interpretar, com base no Princípio de Le Châtelier, a solubilização de alguns sais por soluções ácidas. 

 Associar a dureza total de uma água à concentração de catiões cálcio e magnésio. 

 Interpretar, com base em informação selecionada, processos para minimizar a dureza das águas. 
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Exercícios 

1. Uma mistura de dióxido de enxofre e ar passa sobre um catalisador quente (óxido de vanádio), processo 

que se pode traduzir pela seguinte equação: 

2 𝑆𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) ⇄ 2𝑆𝑂3(𝑔)      ∆𝐻 < 0 

A constante de equilíbrio da reação anterior, a uma temperatura de 1000 K, tem o valor de 0,0413. 

1.1. Para a temperatura de 1000 K verificou-se que a concentração de equilíbrio do SO3 em solução era 

2,0x10-3 mol/dm3. Sabendo que a concentração de equilíbrio do oxigénio em solução é 25% da concentração 

de equilíbrio do SO3, determine a concentração inicial do SO2. Apresente todas as etapas de resolução. 

Apresente o resultado final com três algarismos significativos. 

1.2. Uma forma de otimizar o processo seria: 

(A) Diminuir a pressão a que o sistema está submetido. 

(B) Aumentar a temperatura do sistema. 

(C) Diminuir a concentração do SO3. 

(D) Retirar O2 do sistema. 

1.3. Considere que à temperatura de 1000 K se procede a uma perturbação do equilíbrio químico, por adição 

de oxigénio. O valor do quociente da reação é: 

(A) Igual ao Kc pois a temperatura é a mesma. 

(B) Diferente do de Kc sendo superior a este. 

(C) Diferente do de Kc sendo inferior a este. 

(D) Igual ao de Kc pois só se pode determinar o valor de Qc em condições de equilíbrio. 

2. A corrosão dos metais é um fenómeno que ocorre frequentemente. Quando exposto a uma atmosfera 

húmida, o cobre sofre corrosão, formando um depósito de carbonato básico de cobre, Cu2(0H)2C03 (M = 

221,13 g mol-1), uma substância de cor esverdeada. A reação que ocorre pode ser traduzida por: 

 

Um tacho de cobre, de massa igual a 360,0 g, foi deixado ao ar, numa cozinha, durante um intervalo de 

tempo considerável. Ao fim desse intervalo de tempo, verificou-se a formação de um depósito de carbonato 

básico de cobre em toda a superfície metálica. O depósito foi removido, seco e pesado, tendo-se 

determinado o valor de 12,7 g. Calcule a percentagem, em massa, de cobre que sofreu corrosão. Apresente 

todas as etapas de resolução.  

3. O amoníaco é um composto utilizado como matéria-prima em diversos processos químicos, como, por 

exemplo, na produção de ácido nítrico. A reação da sua obtenção pode ser expressa pela seguinte equação 

química:  

𝑁2(𝑔) + 3 𝐻2(𝑔) ⇄ 2𝑁𝐻3(𝑔)            ∆𝐻 = −105 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Calcule o valor da entalpia de formação de 4,48 dm3 de amoníaco (PTN). 
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4. O hidrogénio é produzido industrialmente a partir do metano, segundo uma reação que pode ser 

representada por: 

 

4.1. Considere que a constante de equilíbrio, Kc, desta reação é 292, à temperatura T. Na tabela seguinte, 

estão registadas as concentrações de equilíbrio, à temperatura T, de três dos gases envolvidos naquela 

reação. 

 

Calcule a concentração de equilíbrio de monóxido de carbono, CO(g), à temperatura T. Apresente todas as 

etapas de resolução. 

4.2. Conclua, justificando, qual é o efeito, na quantidade de H2(g), da diminuição da pressão provocada por 

um aumento do volume do sistema em equilíbrio, admitindo que a temperatura se mantém constante. 

5. Colocaram-se pequenos pedaços de zinco (Zn) em cada uma de duas soluções aquosas contendo catiões 

metálicos em concentrações semelhantes: uma solução de sulfato de cobre (II), CuSO4, e uma solução de 

nitrato de magnésio, Mg(NO3)2. Os resultados obtidos encontram-se na tabela seguinte. 

 

5.1. A semi-reação de redução que ocorre pode ser traduzida por: 

 

5.2. Qual dos três metais (Zn, Cu, Mg) apresenta maior poder redutor? 

6. O cloreto de prata, AgCl, é um sal cujo produto de solubilidade é, a 25 ºC,  1,8×10-10. Numa solução 

aquosa contendo iões Ag+ e Cl-, a 25 ºC, formar-se-á um precipitado de AgCl, se: 

(A) as concentrações daqueles iões forem inferiores à solubilidade do AgCl.  
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(B) as concentrações daqueles iões forem iguais à solubilidade do AgCl.  

(C) o produto das concentrações daqueles iões for superior a 1,8×10-10. 

(D) o produto das concentrações daqueles iões for inferior a 1,8×10-10. 

7. Um dos compostos cuja emissão para a atmosfera acarreta prejuízos graves à saúde dos seres vivos é o 

óxido de azoto, NO(g). Este composto pode ser formado, a altas temperaturas, a partir da reação entre o 

azoto e o oxigénio atmosférico, de acordo com a seguinte equação química: 

𝑁2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) ⇄ 2 𝑁𝑂(𝑔) 

Na tabela seguinte estão registados os valores da constante de equilíbrio desta reação para diferentes 

valores de temperatura. 

T (K) Kc 

2000 1,98×10-2 

2250 3,64×10-2 

2500 5,90×10-2 

 

7.1. Tendo em conta a variação da constante de equilíbrio da reação com a temperatura compare a energia 

absorvida na quebra das ligações com a energia libertada no estabelecimento das ligações. 

7.2. Considere que o sistema químico se encontra em equilíbrio à temperatura de 2000 K e que as 

concentrações de equilíbrio das espécies N2 e O2 são, respetivamente, iguais a 0,040 mol/dm3 e a 0,010 

mol/dm3. Calcule a concentração de equilíbrio da espécie NO à temperatura referida. Apresente todas as 

etapas de resolução. 

8. O iodo, I2, reage com o hidrogénio, H2, em fase gasosa, formando-se iodeto de hidrogénio, HI(g). A reação 

pode ser traduzida por: 

𝐼2(𝑔) + 𝐻2(𝑔)  ⇄  2 𝐻𝐼(𝑔) 

8.1. Na reação de formação do HI considerada, a variação do número de oxidação do iodo é ________, 

sendo a espécie I2 o agente ________.  

(A) +1 ... oxidante  

(B) -1 ... oxidante  

(C) +1 ... redutor  

(D) -1 ... redutor 

8.2. Na tabela seguinte, estão registados os valores da constante de equilíbrio, Kc, da reação de formação 

do HI(g) considerada, a três temperaturas diferentes. 
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8.2.1. Considere que, num reator com a capacidade de 1,00 L, foram inicialmente introduzidas 2,56×10-3 

mol de I2(g) e uma certa quantidade de H2(g). Considere ainda que, no início, não existia HI(g) no reator. 

Quando, a 763K, o sistema atingiu um estado de equilíbrio, a quantidade de I2(g) que existia no reator era 

1,46×10-3 mol. Calcule a quantidade, em mol, de H2(g) que deverá existir no reator quando o sistema está 

em equilíbrio àquela temperatura. Apresente todas as etapas de resolução. 

8.2.2. Compare a energia absorvida na quebra das ligações com a energia libertada no estabelecimento das 

ligações, na reação química considerada. Fundamente a sua resposta com base na variação da constante 

de equilíbrio da reação com a temperatura. 

9. A reação de síntese do amoníaco pode ser traduzida por: 

𝑁2(𝑔) + 3 𝐻2(𝑔) ⇄ 2 𝑁𝐻3 (𝑔) 

Na tabela seguinte, estão registadas, além das concentrações iniciais de N2(g) e de H2(g), as concentrações 

de equilíbrio das substâncias envolvidas na reação considerada relativas a um mesmo estado de equilíbrio 

do sistema, à temperatura T. Admita que a reação ocorreu num reator com a capacidade de 1,00 L e que as 

substâncias envolvidas não participaram em nenhum outro processo. 

 

Verifique que inicialmente existia NH3 no reator. Apresente todas as etapas de resolução. 

10. Considere uma solução aquosa de amoníaco de concentração 8,00×10-2 moldm-3 cujo pH, a 25 °C, é 

11,57. Calcule a quantidade (em mol) de amoníaco não ionizado que existe em 150 cm3 dessa solução. 

Apresente todas as etapas de resolução. 

11. Num recipiente fechado misturaram-se 3,00 mol de di-hidrogénio com 60,0 g de dióxigénio. Após a 

reação, arrefeceu-se a mistura tendo-se obtido 45,0 de água no estado líquido. 

11.1. Verifique se a reação foi completa. 

11.2. Calcule o rendimento da reação. 

11.3. Selecione a opção correta: 

(A) Se se obtivesse 1 mol de H2O por cada mole de O2 usada a reação seria completa. 

(B) Se a reação fosse completa, no fim da reação o recipiente continha apenas H2O. 

(C) O volume de H2O líquida obtido em condições PTN foi de 67,2 dm3. 
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(D) Se tivesse usado 4,00 mol de H2 em vez de 3,00 mol o reagente limitante seria O2. 

12. Calcule a variação da entalpia na reação de hidrogenação do eteno. Classifique-a. 

𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻2(𝑔) + 𝐻2(𝑔) → 𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻3(𝑔) 

 

13. O valor experimental da variação da entalpia da reação: 2𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) ⇄ 2 𝐻2𝑂 (𝑔)  à pressão 

atmosférica e a 25ºC é igual a – 500 kJ/mol.  

13.1. Qual o significado do valor da variação da entalpia desta reação ser – 500 kJ/mol? 

13.2. Calcule o erro relativo em percentagem para o valor experimental obtido. (OBS: utilize a tabela do 

exercício 12). 

14. Misturaram-se 140,1 g de azoto (M=28,02 g/mol) com 10,00 mol de hidrogénio (M=2,02 g/mol) em 

condições propícias à formação de amoníaco (M=17,04 g/mol): 

𝑁2(𝑔) + 3 𝐻2(𝑔) ⇄ 2 𝑁𝐻3 (𝑔) 

Se se obtiverem 6,00 mol de amoníaco qual será o rendimento da reação? 

15. Calcule a massa de amoníaco existente numa atmosfera interior com o volume de 150,4 m3 em que a 

concentração deste gás é de 100 ppm. Considere a massa volúmica do ar desta atmosfera igual a 1,29 

g/dm3. 

16. A reação de síntese do amoníaco é exotérmica, com calor de reação próximo de 93 kJ/mol.  

𝑁2(𝑔) + 3 𝐻2(𝑔) ⇄ 2 𝑁𝐻3 (𝑔) 

Quando 2 mol de hidrogénio, H2, na presença de excesso de N2, se transformam completamente em 

amoníaco a quantidade de calor libertado é: 

(A) 186 kJ 

(B) 279 kJ 

(C) 31 kJ 

(D) 62 kJ 

17. Escolha a alternativa que completa corretamente a seguinte frase: “Se uma reação química exotérmica 

se processar num dado sistema, é possível que a temperatura do sistema se mantenha inalterada… 

(A) …se a pressão se mantiver constante.” 

(B) …se a reação for pouco exotérmica.” 

(C) …se o sistema não estiver isolado.” 
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(D) …se o sistema for exclusivamente gasoso.” 

18. O calor de combustão do metano no estado gasoso é de – 676 kJ/mol.  

𝐶𝐻4(𝑔) + 2 𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 2 𝐻2𝑂 (𝑔) 

Atendendo à tabela do exercício 2, o valor médio aproximado da energia de dissociação da ligação C-H no 

metano é: 

(A) 3946 kJ/mol 

(B) – 392 kJ/mol 

(C) - 3946 kJ/mol 

(D) 392 kJ/mol 

19. Uma mistura gasosa constituída por 0,095 mol de N2O4 (g) e 1,81 mol de NO2 (g) encontra-se em 

equilíbrio num recipiente de 10,0 L de capacidade, à temperatura de 300 K.  

𝑁2𝑂4(𝑔)  ⇄ 2 𝑁𝑂2 (𝑔) 

19.1. Qual o valor da constante de equilíbrio da reação de decomposição a 300 k? 

19.2. Se, inicialmente, só existisse dióxido de azoto, NO2, com concentração igual a 1,0 mol/dm3, quais 

seriam as concentrações de todos os componentes em equilíbrio? 

20. Considere o equilíbrio estabelecido num recipiente de capacidade 2,00 dm3. 

𝑃𝐶𝑙3(𝑔) +  𝐶𝑙2(𝑔) ⇄ 𝑃𝐶𝑙5(𝑔)               𝑐𝑜𝑚 𝐾𝐶 = 24 à 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑇 

Partiu-se de uma mistura contendo igual quantidade de PCl3 e Cl2, à temperatura T, obteve-se após se 

atingir o equilíbrio, 1,631 mol de PCl5. Quais as quantidades iniciais de PCl3 e Cl2? 

21. Verifique qual dos gráficos da figura é compatível com a reação química traduzida pela equação: 

𝐴(𝑔) + 2 𝐵(𝑔) ⇄ 𝐶(𝑔) 

 

22. A reação de redução da água pelo monóxido de carbono é traduzida pela equação: 

𝐶𝑂(𝑔) +  𝐻2𝑂(𝑔) ⇄  𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2(𝑔)            ∆𝐻 = −40 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Pode aumentar-se o rendimento da reação por: 

(A) Aumento da pressão do sistema. 
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(B) Abaixamento da temperatura do sistema. 

(C) Aumento da concentração de hidrogénio. 

(D) Uso de catalisadores. 

23. Considere o sistema: 𝐴 + 𝐵 ⇄ 𝐶      ∆𝐻 < 0  e dois dos seus estados de equilíbrio: 

 [A] [C] Pressão Temperatura 

Estado de equilíbrio 1 0,10 mol/L 0,10 mol/L 1 atm T1 

Estado de equilíbrio 2 0,15 mol/L 0,05 mol/L 1 atm T2 

 

Selecione a opção correta: 

(A) 𝑇1 < 𝑇2 

(B) 𝑇1 > 𝑇2 

(C) 𝑇1 = 𝑇2 

24. À temperatura de 100ºC o produto iónico da água é igual a 51,3×10-14. Uma solução aquosa que à 

temperatura de 100ºC tem [H3O+]=10-7 mol/L será ácida, básica ou neutra? Justifique com cálculos. 

25. Preparou-se, a 25ºC, uma solução de 0,20 mol/L em amoníaco, tendo-se verificado que o pH da solução 

resultante foi de 11,3. Calcule o grau de ionização do amoníaco. 

26. Calcule o pH de uma solução 0,10 mol/dm3 de ácido acético, CH3COOH, a 25ºC, sabendo que 1,6% do 

ácido ionizou.  

27. O pH de uma solução aquosa 0,015 mol/L em hidróxido de Bário, Ba(OH)2, a 25ºC é: 

(A) 12,2 

(B) 12,5 

(C) 1,8 

(D) 1,5 

28. Entre as equações químicas seguintes indique a que não traduz uma reação de oxidação-redução. 

(A) 2 𝐾𝐶𝑙𝑂3(𝑠) → 2 𝐾𝐶𝑙 (𝑠) + 3 𝑂2(𝑔) 

(B) 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 𝐶𝑎𝑆𝑂4(𝑠) + 𝐻2𝑂 (𝑙) +  𝐶𝑂2(𝑔) 

(C) 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 𝑀𝑔(𝑠) → 𝑀𝑔𝑆𝑂4(𝑠) +  𝐻2𝑂(𝑔) 

(D) 𝐼2(𝑎𝑞) + 2 𝑆2𝑂3
2−(𝑎𝑞) → 2𝐼−(𝑎𝑞) + 𝑆2𝑂6

2−(𝑎𝑞) 

(E) 2 𝑁𝑎(𝑠) + 2𝐻2𝑂(𝑙) → 2𝑁𝑎𝑂𝐻 (𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔) 

29. O ácido sulfúrico, H2SO4, ataca o cobre metálico, Cu(s), conduzindo à libertação de dióxido de enxofre, 

de acordo com a equação: 

𝐶𝑢(𝑠) + 2𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 𝐶𝑢𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 𝑆𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑙) 
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Relativamente a esta transformação, selecione a afirmação verdadeira. 

(A) A espécie redutora é o ácido sulfúrico. 

(B) O número de oxidação do elemento enxofre mantém-se nos reagentes e nos produtos. 

(C) A espécie oxidante é o cobre porque sofre oxidação. 

(D) O cobre oxida-se e o ácido sulfúrico reduz-se. 

30. A 1,0 L de uma água natural, a 25ºC, adicionou-se, lentamente e com agitação, carbonato de sódio 

sólido, Na2CO3. Após a adição de 0,530 g desse sal verificou-se que começou a ocorrer precipitação de 

carbonato de cálcio.  

𝑲𝑺(𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑) = 𝟒, 𝟓 × 𝟏𝟎−𝟗   𝒆 𝑴(𝑵𝒂𝟐𝑪𝑶𝟑) = 𝟏𝟎𝟔, 𝟎 𝒈/𝒎𝒐𝒍 

30.1. Desprezando a variação de volume resultante da adição, selecione, entre os valores indicados, o que 

corresponde à concentração dos iões cálcio na água analisada. 

(A) [𝐶𝑎2+] = 9,00 × 10−4 𝑚𝑜𝑙/𝐿 

(B) [𝐶𝑎2+] = 9,00 × 10−7 𝑚𝑜𝑙/𝐿 

(C) [𝐶𝑎2+] = 5,00 × 10−6 𝑚𝑜𝑙/𝐿 

(D) [𝐶𝑎2+] = 5,00 × 10−3 𝑚𝑜𝑙/𝐿 

30.2. Indique qual das opções completa corretamente a frase: “Quando a uma solução saturada de 

carbonato de cálcio, a temperatura constante, se adiciona uma pequena quantidade de uma solução de 

carbonato de sódio… 

(A) …as concentrações dos iões carbonato e cálcio diminuem.” 

(B) …as concentrações dos iões carbonato e cálcio aumentam.” 

(C) …a concentração do ião cálcio diminui e a do ião carbonato aumenta.” 

(D) …a concentração do ião cálcio aumenta e a do ião carbonato diminui.” 

31. Misturaram-se 100 mL de uma solução aquosa de cloreto de potássio, KCl, de concentração 3,0×10-4 

mol/dm3 com 100 mL de uma solução aquosa de iodeto de potássio, KI, de concentração 3,0×10-4 mol/dm3. 

Mostre que se se adicionarem 100 mL de solução aquosa de nitrato de prata, AgNO3, de concentração 

3,0×10-4 mol/dm3, precipitará só iodeto de prata e não se formará precipitado de cloreto de prata. Apresente 

todos os cálculos. 

𝑲𝒔(𝑨𝒈𝑪𝒍) = 𝟏, 𝟕 × 𝟏𝟎−𝟏𝟎       𝑲𝒔(𝑨𝒈𝑰) = 𝟖, 𝟑 × 𝟏𝟎−𝟏𝟕 𝒂 𝟐𝟓℃ 

32. A solubilidade do cromato de prata a 20ºC é de 0,043 g/dm3, M(Ag2CrO4)=331,8 g/mol. Selecione a 

alternativa que corresponde ao valor do produto de solubilidade do sal a esta temperatura. 

(A) 𝐾𝑆 = 1,7 × 10−8 

(B) 𝐾𝑆 = 1,3 × 10−4 

(C) 𝐾𝑆 = 2,2 × 10−12 

(D) 𝐾𝑆 = 8,8 × 10−12 
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33. A solubilidade do fosfato de cádmio, Cd3(PO4)2, é 1,2×10-7 mol/dm3. M(Cd3(PO4)2)=527,2 g/mol. 

33.1. Calcule a massa de fosfato de cádmio, expressa em gramas, que existem dissolvida em 1,30 dm3 de 

solução saturada deste sal. 

33.2. Calcule o produto de solubilidade do sal. 

34. Prepararam-se, a 25ºC, 100 cm3 de uma solução aquosa saturada de hidróxido de cálcio, Ca(OH)2, por 

dissolução deste composto. Selecione das opções a que completa corretamente a frase: “O pH da solução 

é… 

(A) …12.” 

(B) …8,4.” 

(C) …12,4.” 

(D) …12,1.” 

𝑲𝒔(𝑪𝒂(𝑶𝑯)𝟐) = 𝟕, 𝟗 × 𝟏𝟎−𝟔 

35. Considere a reação a seguir representada: 𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞) + 𝐻𝐼(𝑎𝑞) ⇄ 𝑁𝑂(𝑔) + 𝐼2(𝑔) + 𝐻2𝑂 (𝑙) 

35.1. Mostre que se trata de uma reação de oxidação redução. 

35.2. Indique, justificando, a espécie que sofre redução, a espécie redutora e a espécie que cede eletrões. 

36. Considere quatro tubos de ensaio. Os 1, 2 e 3 contêm todos uma solução aquosa de HNO3 (ácido nítrico) 

e uma barra de metal, cobre, prata e zinco respetivamente. O tubo 4 tem uma solução de nitrato de prata e 

uma barra de cobre. Nos tubos 1 e 2 não há reação: no tubo 3 libertam-se bolhas gasosas e no tubo 4 a 

solução torna-se azul e deposita-se um sólido acinzentado. 

36.1. Escreva as equações das reações que ocorreram nos tubos 3 e 4. 

36.2. Com base nos resultados compare o poder redutor dos metais prata e zinco. 

36.3. Qual dos metais usados na experiência apresenta maior poder redutor. Justifica. 

36.4. Disponha as espécies Cu2+; Ag+, Zn2+ e H+ por ordem crescente do seu poder oxidante. 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  

 



                    Escola Secundária de Lagoa                             Paula Melo Silva                                                        Página 13 
 

Soluções 

1.1. 0,441 mol/dm3 

1.2. Opção C 

1.3. Opção C 

2. 2,03% 

3. – 10,5 kJ/mol 

4.1. 4,22 mol dm-3 

4.2.  [De acordo com o Princípio de Le Châtelier,] a diminuição da pressão favorece a reação que conduz a um aumento 

da pressão OU que conduz a um aumento da quantidade de gases. Neste caso, a reação que conduz a um aumento 

da pressão (OU a um aumento da quantidade de gases) é a reação direta. Conclui-se, assim, que a quantidade de 

H2(g) irá aumentar. 

5.1. Opção C 

5.2. O magnésio 

6. Opção C 

7.1. Como a constante aumenta com o aumento da temperatura o sistema evolui no sentido direito, por outro lado se 

a temperatura aumenta pelo principio de Le Chatelier o sistema está a evoluir de modo a contrariar favorecendo a 

reação endotérmica, assim a direta é endotérmica. Numa reação endotérmica o módulo da energia de dissociação é 

superior ao módulo da energia de ligação. 

7.2. 2,8×10-3 mol/dm3 

8.1. Opção B  

8.2.1. 7,2×10-5 mol  

8.2.2. A constante de equilíbrio da reação diminui à medida que a temperatura aumenta, o que significa que o aumento 

de temperatura favorece a reação inversa. Como, de acordo com o Princípio de Le Châtelier, um aumento de 

temperatura favorece a reação endotérmica, conclui-se que a reação direta é exotérmica. Assim, para a reação 

considerada, a energia absorvida na quebra das ligações será menor do que a energia libertada no estabelecimento 

das ligações. 

9. Havia 0,038 mol 

10. 0,0114 mol 

11.1. Escrever a equação 2𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) ⇄ 2 𝐻2𝑂 (𝑔) determinar reagente limitante. A reação não foi completa pois 

teríamos de ter obtido 54,06 g de água e apenas se obtiveram 45 g.    

11.2. 83,2%    

11.3. Opção D   

12. – 124 kJ/mol Reação exotérmica.  

13.1. São libertados 500 KJ de energia quando reagem 2 moles de hidrogénio no estado gasoso com uma mole de 

oxigénio gasoso nas condições iniciais de pressão atmosférica e temperatura de 25ºC.  

13.2. Erro de 3,3% dado que a variação da entalpia calculada pela tabela: - 484 KJ/mol. 

14. 90% (temos que achar limitante e massa prevista de amoníaco como se fosse cálculo estequiométrico). 
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15. 19,4 g de amoníaco 

16. Opção D  

17. Opção C  

18. Opção D 

19.1. Kc=3,45    

19.2.  [NO2]=0,708 mol/L  [N2O4]=0,146 mol/L 

20. 1,999 moles  

21. Gráfico 2  

22. Opção B 

23. Opção A. Pois evolui no sentido inverso que é a reação endotérmica, logo devemos ter aumentado a temperatura. 

24. Básica pois [OH-]=51,3×10-7 mol/L < [H3O+]  

25. 0,95%  

26. pH=2,8  

27. Opção B  

28. Opção B  

29. Opção D 

30.1. Opção B. Devem calcular concentração do carbonato 0,00500 mol/L e depois a concentração de Ca2+ usando a 

constante de equilíbrio.  

30.2. Opção C. Atenção que o ião comum, carbonato, aumenta pois foi adicionado. 

31. Quociente da reação para o iodeto de prata =1×10-8 maior que Ks logo precipita. Quociente para o cloreto de prata 

= 9,1×10-9 maior que constante logo precipita. 

32. Opção D  

33.1. 8,23×10-5 g  

33.2. Ks=2,69×10-33 

34. Opção C. Calcular a solubilidade, calcular a concentração de hidróxido que é 2S e depois calcular pOH e depois 

pH. 

35.1. N diminui n.o e I aumenta n.o  

35.2. HNO3; HI; HI  

36.1. 𝑍𝑛(𝑠) + 2𝐻+(𝑎𝑞) → 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔) 𝐶𝑢(𝑠) + 2𝐴𝑔+(𝑎𝑞) → 𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) + 2𝐴𝑔(𝑠)  

36.2. Zn tem maior poder redutor que a prata  

36.3. Zinco  

36.4. Zn2+; H+; Cu2+; Ag+. 


