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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano Turma A                                                                                                         Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 21 

Química 11ºano 

Trabalhos Práticos 11ºAno 

Chamadas de Atenção 

★ Amoníaco. Importante matéria prima na indústria. Para a síntese do amoníaco o azoto é obtido através 

da destilação fracionada do ar líquido. O hidrogénio através da redução do vapor de água por ação do 

carvão ou hidrocarbonetos. Processo de Haber-Bosh. A reação é exotérmica, logo a extensão do 

equilíbrio é favorecida a baixas temperaturas, mas demasiado baixas diminuiriam a velocidade da 

reação. A síntese ocorre a pressões elevadas, para aumentar a extensão e com a presença de um 

catalisador (altera apenas a velocidade e não a extensão da reação). Amoníaco exige cuidados de 

manuseamento: por inalação, queimaduras na pele. 

★ Cálculo estequiométrico. Reações completas: há esgotamento de pelo menos um dos reagentes. Grau 

de pureza expressa-se em percentagem. Atenção que podem dar os dados de muitas formas e perguntar 

de muitas formas. Reagente limitante deve ser calculado mesmo quando não é pedido. Rendimento de 

uma reação: muita atenção se perguntam por um produto, um reagente ou calcular o rendimento. No 

exame têm que marcar sempre a estequiometria em moles mesmo que seja de um para um e gostam 

muito que calculem o rendimento usado as massas.  

★ Variação de entalpia. Atenção ao tipo de sistema. Variação de entalpia negativa a reação é exotérmica, 

pode favorecer o aumento da temperatura, o módulo da energia de ligação é superior ao módulo da 

energia de dissociação. Variação de entalpia positiva a reação é endotérmica, pode favorecer a 

diminuição da temperatura, o módulo da energia de dissociação é superior ao módulo da energia de 

ligação. As combustões são exotérmicas. Exotérmicas em sistemas fechados aumentam a temperatura 

do sistema mas não há variação da energia interna. Associar às leis da termodinâmica. Para calcular o 

calor da reação (variação da entalpia – a pressão constante) temos que saber as estruturas das 

moléculas para saber as ligações. Cuidado com o tipo de ligação e com a quantidade de cada molécula. 

Energia de dissociação é positiva pois vai ser fornecida, energia de ligação é negativa pois é libertada 

aquando da formação das ligações. Atenção que a pergunta pode não ser o total mas uma das energias 

de ligação ou dissociação. Atenção que podem pedir a variação da entalpia por mole e devem ter em 

atenção à estequiometria da reação. Estado gasoso é o privilegiado atenção! 

★ Equilíbrio Químico. Reações incompletas, nenhum reagente ou produto se esgota. Todos existem de 

acordo com a estequiometria da reação. Nos exercícios em que as concentrações são dadas em gráficos 

atenção que a estequiometria é dada pelo que reagiu e não pelas concentrações iniciais nem finais 

(equilíbrio). As concentrações dos reagentes ou produtos sólidos não entram na expressão da constante 

de equilíbrio (mas atenção que o seu valor já foi tido em conta). A constante de equilíbrio é uma medida 

da extensão do equilíbrio. A única coisa que altera uma constante de equilíbrio é a temperatura. Estado 

de equilíbrio dinâmico: as reações não cessam passam apenas a ocorrer com a mesma velocidade. É 

equilíbrio pois as concentrações de reagentes e produtos passam a ser constantes, não variam com o 

tempo. As velocidades das reações direta e inversa passam a ser constantes e necessariamente iguais. 

O quociente da reação permite determinar se o sistema se encontra em equilíbrio ou não e se não estiver 

em que sentido tem que evoluir de modo a ficar em equilíbrio. Princípio de Le Chatelier. Fatores que 

afetam o estado de equilíbrio: concentrações, pressão e temperatura. NÂO a adição de um catalisador. 

A pressão apenas afeta os equilíbrios em que há variação do número de moles de componentes no 

estado gasoso. Atenção que apenas a temperatura afeta a constante de equilíbrio portanto mexe com a 
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extensão do equilíbrio. A variação da temperatura leva por dois caminhos: endotérmicas e exotérmicas 

e extensão do equilíbrio. Devem sempre enunciar o princípio de Le Chatelier. Atenção para não 

aplicarem principio de Le Chatelier a duplicar. O princípio de Le Chatelier permite prever o sentido em 

que se dá o deslocamento do equilíbrio: usem palavras como favorece o sentido, vai evoluir de modo a 

contrariar, evoluir de modo. Para calcular o rendimento de um equilíbrio químico calculamos a 

quantidade prevista como se fosse cálculo estequiométrico e depois a obtida pelo equilíbrio. Atenção ao 

que estão a pedir: o que reagiu, o que ionizou, o que não ionizou, a variação, se existia no início ou não, 

etc. Não se esqueçam que fazer a tabela com o x pode ajudar a visualizar a resolução. Atenção às 

situações em que o produto não começou com concentração nula! Se pedirem para escrever a 

expressão da constante de equilíbrio não se esqueçam de colocar uma letra e no índice das 

concentrações para dizer que são concentrações de equilíbrio. 

★ Água. A água potável não pode ter: partículas sólidas em suspensão, nem metais pesados (tóxicos) 

nem matéria orgânica dissolvida, nem odores nem sabores desagradáveis. Há controlo de qualidade da 

água a nível: físico, químico e biológico. VMR (valor máximo recomendável) e VMA (valor máximo 

admissível) VP (valor paramétrico). Toda a chuva é ácida (pH=5,6) devido ao contacto com o dióxido de 

carbono que forma ácido carbónico. O aumento da concentração do dióxido de carbono, óxido de azoto 

e óxidos de enxofre levam à formação de ácidos originando soluções ácidas e responsáveis pelas 

chamadas chuvas ácidas (pH inferior a 5,6). Consequências: destruição de vegetação, culturas 

agrícolas, monumentos e destrói fauna marinha. Atenção aos seres vivos com “conchas”. Prevenção: 

adição de calcário aos solos, diminuir a emissão dos gases poluentes (energias renováveis, transportes 

alternativos). Salinidade: conteúdo total dos diferentes sais dissolvidos na água dos oceanos. Os 

oceanos absorvem dióxido de carbono da atmosfera. Desmineralização da água do mar: destilação, 

osmose inversa, membranas de ultrafiltração ou técnicas de evaporação-condensação. A destilação 

implica a vaporização e posterior condensação da água do mar, funciona pela diferença dos pontos de 

ebulição mas tem custos muito elevados devido à energia necessária. Dureza da água está relacionada 

com a quantidade de iões dissolvidos, principalmente os iões magnésio e cálcio (Mg2+ e Ca2+) exprime-

se vulgarmente em mg/L. Como a solubilidade desses sais em particular diminuir com a temperatura 

ocorre a formação de depósitos e incrustações nas canalizações que transportam água quente. A dureza 

da água também afeta o efeito de lavagem pois formam precipitados com os sabões e detergentes. Os 

iões magnésio e cálcio formam com o sabão compostos pouco solúveis (escuma) logo tornando a 

lavagem com sabão pouco eficaz nas zonas de águas duras formando menos espuma. A eficiência da 

lavagem com detergente é pouco afetada porque geralmente os detergentes não precipitam em águas 

duras. A dureza de uma água de consumo doméstico pode ser alterada pela adição de compostos de 

cálcio nas estações de tratamento de águas.  

★ Reações ácido-base. Atenção que quando dão o pH ou o pOH devem estar a dar quase de certeza 

concentrações de equilíbrio, mas atenção de têm OH- ou H3O+ na equação! Atenção também que devem 

preencher a tabela com o x pois o pH pode estar a dar concentração de mais do que um componente. 

Atenção à temperatura. Em qualquer temperatura a concentração de hidrónio é igual à concentração de 

hidróxido. Ácido segundo Bronsted-Lowry espécie química que cede H+ a base recebe. Pares ácido-base 

conjugados e respetivas forças! Atenção nas escolhas múltiplas que falam de um e depois do outro e de 

cede e receber protões em vez de ácido e base! Atenção se as reações são completas ou incompletas, 

de ionização ou de dissociação. Não esquecer espécies anfipróticas. A Auto ionização da água está 

sempre presente! Não se esqueçam dela para passar de hidróxido para hidrónio e vice-versa. Para 

situações de equilíbrio não se esqueçam que a água não entra na expressão da constante de equilíbrio, 

mesmo na auto ionização da água temos apenas o produto iónico. Atenção que apesar de Ka e Kb 

estarem relacionados com o par ácido-base não são o inverso uma da outra pois dependem de Kw. 

Atenção aos ácidos e bases polipróticos! Atenção que sempre que juntamos um ácido e uma base eles 

vão reagir entre si: atenção nos cálculos e atenção no princípio de Le Chatelier. Na titulação tenham 

cuidado com a estequiometria da reação pois pode não ser de um para um! Corrosão de um metal é a 

sua oxidação: átomo (sólido) para ião (solução ou formando composto iónico).  
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★ Equilíbrio de solubilidade. Atenção à estequiometria da dissociação pois afeta a expressão do produto 

de solubilidade. Atenção que pelos critérios de exame hidróxido de cálcio é dissociação completa. 

Atenção que muitos dependem da adição de um ácido ou base. Atenção que a solubilidade de um sal 

nem sempre aumenta com a temperatura. Atenção que podemos pedir a solubilidade do sal ou dos iões! 

Atenção que a solubilidade é uma concentração molar logo podem pedir número de moles, massa e 

número de partículas. Solubilidade: quantidade máxima de soluto que pode existir dissolvida num dado 

volume de solução saturada a uma data temperatura. As soluções podem estar saturadas (equilíbrio) 

sobressaturadas e insaturadas. O sólido não entra na expressão da constante de equilíbrio por isso se 

chama produto de solubilidade. Atenção ao princípio de Le Chatelier: fatores que afetam a solubilidade 

dos sais: temperatura, efeito do ião comum e reações laterais (quase sempre ácido-base). Atenção que 

a concentração do ião comum aumenta apesar do principio de Le Chatelier. Saber se precipita ou não 

calculamos o quociente da reação. Se for superior precipita, igual está saturada e menor não precipita. 

Atenção que como os sais têm diferentes constantes de solubilidade podemos fazer uma precipitação 

seletiva: primeiro os menos solúveis e só no fim os mais solúveis à maneira que evapora o solvente. 

Atenção que se pedem concentração ou quantidade para precipitar usamos a constante de equilíbrio 

pois fica saturada. Atenção que muitas vezes temos que usar a concentração dos sais muitos solúveis 

misturados, ou seja, juntar sais muito solúveis para termos os iões para formar um sal pouco solúvel. 

Atenção que nem sempre quando pedem concentrações, de algum ião, estamos em soluções saturadas! 

Logo nada de solubilidades mas podemos usar a expressão da constante de equilíbrio.  

★ Reações Redox. Não esquecer que sabemos os números de oxidação do hidrogénio e do oxigénio. 

Separar os compostos iónicos nos seus iões ajuda muito. Recordar os iões! Pares oxidante-redutor. 

Atenção: Oxidante: oxida os outros, reduz-se a si, diminui o número de oxidação, ganha eletrões. As 

perguntas podem passar por saber se reagem ou não, logo comparem poderes redutores ou oxidantes. 

Atenção ao estado físico dos reagentes. Não se esqueçam que há pistas do tipo: mudança de cor das 

soluções, depositou-se um sólido, libertou-se um gás, formou-se uma substância diatómica. Série 

eletroquímica ordenados por poder oxidante e redutor. 

★ Trabalhos Práticos 11ºano. 

★ AL 15 – Amoníaco e compostos de amónio em materiais de uso comum (amoníaco e amónio) 

o Teste 1 - Adição de uma base forte e a vareta passada por ácido clorídrico concentrado: fumos 

brancos da formação do cloreto de amónio.  

o Teste 2 - Com a fita de papel vermelho de tornesol previamente humedecida. Aquecer 

ligeiramente. A alteração da cor do indicador para azul indica a formação de amoníaco gasoso a 

partir da amostra, e o carácter alcalino da sua solução aquosa.  

o Teste 3 – Usa-se o Reagente de Nessler (solução alcalina de tetraiodomercurato (II) de potássio). 

No caso de existir amoníaco ou catião amónio transformado em amoníaco, formar-se-á um sólido 

de cor amarelo acastanhado, de cor mais intensa no caso de concentrações mais elevadas. 

o Teste 4 - Adicionar a amostra em análise gota a gota à solução aquosa de sulfato de cobre 

diluída. No caso de haver amoníaco aparecerá, de início, uma mistura contendo um precipitado 

azul claro, Cu(OH)2 ,e continuando a adiciona a solução em análise, a mistura adquire uma cor 

azul intensa, devido à formação de [Cu(NH3)4]2+(aq) este último um ião complexo. 

o Atenção que falam de soluções padrão: soluções que sabemos se contêm amoníaco ou não. 

Atenção que padrão na titulação além de sabermos qual o soluto sabemos a sua concentração 

exata. Fala-se também de microanálise. 

★ AL 16 – Síntese do sulfato de tetraaminacobre(II) mono-hidratado 

o O amoníaco é uma substância utilizada mundialmente em larga escala para a síntese de muitas 

outras, usadas como fertilizantes, monómeros para polímeros, produtos de limpeza, refrigeração 

(no estado líquido), explosivos e corantes. 

o Usamos água e amoníaco e depois etanol. Decantação, filtração, lavagem e secagem. Cálculo 

de rendimento. Os cristais de sulfato de cobre (II) penta-hidratado devem ser reduzidos a pó para 

a dissolução ser mais rápida. Os cristais obtidos por síntese são muito finos logo filtração a 
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pressão reduzida (Kitasato, funil de buckner - BUCHNER). Sabe-se que os cristais obtidos se 

decompõem facilmente a temperaturas baixas logo cuidado com a temperatura da secagem.  

★ AL 17 – Efeitos da temperatura e da concentração na progressão global de uma reação 

o Podem usar várias possibilidades onde há mudança de cor na evolução num sentido ou noutra. 

Dada a equação química das reações (direta e inversa) e a cor das substâncias envolvidas, 

podemos concluir qual a reação exotérmica e a reação endotérmica. A adição de ácidos e base 

para a alteração de alguma concentração é muito comum. 

★ AL 18 – Ácido ou base: uma classificação de alguns materiais 

o Avaliação qualitativa (usando indicadores em solução ou em papel) ou quantitativa (usando 

medidores eletrónicos de pH e outros sensores) de acidez, de basicidade e de neutralidade de 

soluções aquosas. Apreciação do efeito da temperatura no pH de uma solução. Escala de 

Sorensen é a escala de pH. Água destilada não deixada em contacto com o ar para não contatar 

com o dióxido de carbono.  

★ AL 19 – Chuva “normal” e chuva ácida  

o Aumentar a concentração de dióxido de carbono e de dióxido de enxofre numa água.  

o O que acontece à água destilada se estiver em atmosfera aberta? Em que condições terá a água 

destilada pH=7? Ácidos fortes e ácidos fracos. Por que se podem consumir refrigerantes que 

contêm na sua composição ácidos fortes? Por que é que uma solução de um ácido fraco pode 

provocar queimaduras? Onde existe maior quantidade de iões H3O+ em 50,0 cm3 de solução do 

ácido forte ou em 70,0 cm3 do ácido fraco? Quais as equações químicas que traduzem a 

formação de chuvas ácidas e a ação destruidora das mesmas em monumentos calcários e 

metais, tais como o magnésio? Porque é que as chuvas ácidas têm pH menor do que 5,6? Porque 

é que as águas dos diversos oceanos têm, aproximadamente, o mesmo valor de pH? 

o Controlo de variáveis e reações para a produção dos óxidos pretendidos (material balão com 

tubuladura lateral). Formação de ácido nítrico e ácido sulfúrico na atmosfera. Problemas: 

acidificação das águas, destruição fauna e flora e degradação de monumentos.  

★ AL 20 – Neutralização: uma reação de ácido-base 

o Titulação. Atenção à estequiometria da reação (ácidos e bases dipróticos). A zona de viragem do 

indicador tem que estar contida na zona de variação brusca do pH da curva de titulação. Atenção 

a quem está no erlenmeyer (matraz) e quem está na bureta pois influencia onde começa a curva 

de titulação. 

o Titulação ácido forte + base forte o pH no ponto de equivalência é 7 (25ºC), titulação ácido forte 

+ base fraca o pH no ponto de equivalência é menor que 7 (25ºC), titulação base forte + ácido 

fraco o pH no ponto de equivalência é maior que 7 (25ºC) isso chega para escolher um indicador 

em muitos casos. Atenção ponto de equivalência é quando o ácido e a base reagiram entre si 

nas quantidades estequiométricas, não que têm a mesma quantidade ou concentração! Terão o 

mesmo número de moles se a reação for de um para um.  

o Porque é que a concentração do titulante tem de ser rigorosamente conhecida e não deve ser 

preparada no laboratório da escola a partir do sólido? Pois haverão erros e não terá uma 

concentração fidedigna. 

★ AL 21 – Série eletroquímica: o caso dos metais 

o Porque é que nem todos os metais devem ser utilizados como recipientes? Que metais se devem 

usar nas canalizações? Por que se protegem os cascos metálicos dos navios com zinco? 

o Todos os ensaios deverão ser realizados em condições controladas de volume e temperatura 

das soluções e para o mesmo metal usar dimensões idênticas. 

★ AL 22 – Solubilidade: solutos e solventes 

o Será que uma substância bastante solúvel em água pode ser menos solúvel noutro solvente? 

Não existem solventes universais. O que acontece à solubilidade em água de uma substância 

quando se varia a temperatura? 
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o Controlo de variáveis muito importante: comparar apenas se as condições forem as mesmas! 

Sugere-se o uso de 5 cm3 de solvente e 0,5 g de soluto. As condições da mistura dos dois 

componentes também deverão ser equivalentes, daí a agitação vigorosa após a adição seguida 

de repouso, em todos os tubos de ensaio de forma equivalente.  

o Sugere-se o uso de uma tabela de dupla entrada, por soluto e por solvente, onde se registe: 

muito solúvel, pouco solúvel ou muito pouco solúvel. Para facilitar a tomada de decisão sobre a 

extensão da solubilização, poder-se-á deixar como termo de comparação uma amostra igual de 

cada um dos solutos (sem solvente) num tubo de ensaio igual. Para tornar mais nítidas as duas 

fases líquidas poder-se-á adicionar umas gotas de corante alimentar à fase em que ele for 

solúvel. 

o Para o efeito da temperatura cada grupo escolhe uma massa que dissolve aquecendo. Depois 

sempre agitando retira do banho-maria e coloca termómetro. Regista a temperatura a que viu a 

formação de cristais. Repetir os procedimentos com o mesmo tubo de ensaio até se obterem 

leituras que não devem diferir de mais do que 1ºC; Proceder ao traçado da curva de solubilidade 

(massa de nitrato de potássio dissolvido/100 g de água em função da temperatura); Comparar o 

gráfico obtido com outros que vêm descritos na literatura. A melhor observação é a que se realiza 

quando se olha para a extremidade inferior do tubo de ensaio onde se irão depositar os cristais 

à medida que se formam. 

o Qual o soluto mais solúvel em água? Qual o soluto mais solúvel em n-hexano? Para cada um 

dos solutos ensaiados como varia a sua solubilidade nos diversos solventes? Como varia o poder 

dissolvente de cada solvente com os solutos ensaiados? Caracterizar o tipo de ligações químicas 

existentes em cada um dos solutos ensaiados (iónica ou covalente) e em cada solvente 

(covalente polar ou covalente apolar) e estabelecer a associação verificada para os pares soluto-

solvente onde a solubilização foi mais extensa (maior solubilidade). Por que é que as águas, 

ricas, em cálcio são, pobres, em iões fluoreto? O Ks do fluoreto de cálcio é muito baixo precipita. 

Será que a solubilidade de todos os sais aumenta sempre com a temperatura? O nitrato de 

potássio e o acetato de cálcio devem ser recuperados das soluções preparadas, para ser usado 

por outros turnos, por evaporação parcial do solvente, filtração e secagem na estufa (atenção ao 

ponto de fusão). 

★ AL 23 – Dureza da água e problemas de lavagem 

o Porque é que o sabão nem sempre lava bem? Porque é que em certas regiões do país a roupa 

e os cabelos acabados de lavar ficam ásperos? Há alguma vantagem em lavar com detergente 

em vez de sabão? Como amaciar uma água? 

o Associar dureza total de uma água à presença predominante de iões cálcio e magnésio. 

Classificar uma água em dura, branda ou macia. Interpretar a origem da dureza de uma água em 

termos da natureza dos solos. Conhecer processos de minimizar a dureza das águas 

(precipitação na forma de carbonatos). 

o Medir altura da espuma, se forma escuma ou não e a limpidez. Como minimizar os resíduos 

formados nesta experiência? (Microescala).  

o Qual é a água dura, branda e macia? Onde é que o sabão é mais eficiente, na água macia ou na 

água dura? Qual é o produto mais eficiente numa água dura: sabão ou detergente? Como 

classificar a água da torneira quanto à dureza? Qual a equação química que traduz a formação 

de escuma (estearato de cálcio Ca(C17H35COO)2)? Como explicar o amaciamento da água dura 

usando carbonato de sódio? Qual o nome do sólido que ficou retido no filtro?  

o Centrifugadora, filtração a pressão reduzida, agitador magnético. 

★ AL 24 – Queda livre 

o Dois atletas com pesos diferentes, em queda livre, experimentam ou não a mesma aceleração? 

o Os procedimentos possíveis são vários. Sugere-se a utilização de pequenos retângulos de 

acetato com uma barra de plasticina numa das extremidades, de maneira que o corpo caia na 

vertical sem inclinar. Variando a espessura da barra de plasticina varia-se a massa do corpo em 

queda. Com esta solução, é possível minimizar a resistência do ar. 
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o Explicar que os efeitos de resistência do ar ou de impulsão podem originar acelerações de queda 

diferentes. Determinar, a partir das medições efetuadas, o valor da aceleração da gravidade e 

compará-lo com o valor tabelado. Erro relativo.  

★ AL 25 – Salto para a piscina 

o Relacionar a velocidade de lançamento horizontal de um projétil com o alcance e reveja os seus 

conhecimentos sobre conservação de energia.  

o Deverá determinar a velocidade de saída do escorrega de modo a que o objeto caia numa zona 

estabelecida. 

o Interpretar o movimento de um projétil lançado horizontalmente como a sobreposição de dois 

movimentos. Relacionar o alcance com a posição e velocidade iniciais. 

★ AL 26 – Será necessário uma força para que um corpo se mova? 

o Sim ou não podem estar certas dependendo da justificação. Lei da inércia e a existência sempre 

de atrito mesmo quando o minimizamos. 

o Uma montagem experimental com um carrinho que se move sobre um plano horizontal ligado 

por um fio a um corpo que cai na vertical. O fio que passa na gola de uma roldana deve ter um 

comprimento tal que permita a análise do movimento do carrinho na horizontal quando o fio deixa 

de estar em tensão. Deverá determinar valores de velocidade em diferentes pontos do percurso. 

o Distinguir os pressupostos em que se baseava o conhecimento científico para Aristóteles e para 

Galileu e Newton. 

★ AL 27 – Satélite geoestacionário 

o Um satélite geoestacionário descreve uma órbita aproximadamente circular à altitude de 35880 

km e com período de 24 horas, independentemente da sua massa. Confrontar esta situação com 

a de um corpo preso a uma mola elástica sobre uma plataforma rotativa de velocidade angular 

constante. 

o A montagem experimental com um carrinho assente sobre uma placa giratória que se move com 

velocidade angular constante, ligado a uma extremidade de uma mola elástica centrada na placa. 

o Identifique as características da força que atua sobre um satélite geoestacionário, considerando 

que descreve uma trajetória circular com velocidade angular constante; relacione o módulo da 

aceleração no movimento circular de velocidade angular constante com esta e com o raio da 

trajetória; Estabeleça a diferença entre as características da força exercida sobre o satélite e por 

uma mola elástica. Medir o período do movimento da placa rotativa. Medir a intensidade da força 

exercida pela mola sobre o carrinho a partir da medição do alongamento da mola utilizando um 

dinamómetro. Variar a massa do carro, mantendo a velocidade da placa rotativa. Medir a massa 

do carro e o raio da trajetória em cada um dos ensaios. 

o Explicar a razão pela qual um satélite em órbita circular em torno da Terra tem uma velocidade 

orbital independente da sua massa. 

★ AL 28 – Osciloscópio 

o Perante o aumento da criminalidade tem-se especulado sobre a possibilidade de formas de 

identificação, alternativas à impressão digital. Uma dessas formas poderia ser pela voz.  

o Extrair informação diversa da representação gráfica no ecrã (diferenças de potencial em função 

do tempo). Podem ser geradores de corrente elétrica contínua ou alternada. Lâmpadas. 

Microfone, altifalante e gerador de sinais. Tensão eficaz. Tensão contínua e alternada. Função 

do microfone e do altifalante. Características de um sinal sonoro. Medir amplitudes e períodos e 

calcular frequências de uma tensão sinusoidal. Relacionar amplitudes e frequências de diferentes 

sinais sonoros. Reconhecer que o valor da tensão alternada lido por um voltímetro (tensão eficaz) 

é inferior ao valor máximo da tensão alternada. 

★ AL 29 – Velocidades do Som e da Luz 

o Dois amigos divertem-se a imaginar modos de medir o comprimento de um túnel por processos 

diversos. Um deles sugere que se emita simultaneamente um som intenso e um sinal LASER 
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numa extremidade do túnel. Segundo ele a diferença entre os instantes de chegada dos dois 

sinais à outra extremidade permitiria determinar o comprimento desejado. 

o Atenção que muitas das imagens de ecrã para esta experiência resolvem-se com a diferença 

temporal entre os dois sinais marcados no osciloscópio. Fatores que afetam a velocidade do som 

no ar: temperatura, humidade. 

o Erro relativo no cálculo da velocidade do som no ar.  

★ AL 30 – Comunicações por radiação eletromagnética 

o Nas comunicações por telemóvel e via satélite são utilizadas micro-ondas de determinadas faixas 

de frequências. Em grandes cidades são construídas torres altas que suportam um conjunto de 

antenas parabólicas de modo a permitir a propagação ponto a ponto das micro-ondas acima do 

topo dos edifícios.  

o Montagem do equipamento de modo a: detetar o aumento de atenuação com a distância ao 

emissor; intercalar, entre o emissor e o recetor, obstáculos de materiais diferentes (água, vidro, 

glicerina, tijolo, madeira, plástico, metal, papel, pano seco e molhado…). Explorar nas suas 

vizinhanças, em várias posições, a intensidade da radiação de forma a estudar o comportamento 

da radiação na presença destes materiais no que respeita aos fenómenos de absorção, reflexão, 

refração, reflexão total e difração; medir os ângulos de incidência e de reflexão numa placa 

refletora; direcionar o feixe com uma superfície parabólica. 

o Reconhecer que parte da energia de uma onda eletromagnética incidente na superfície de 

separação de dois meios é refletida, parte transmitida e parte absorvida. Reconhecer que a 

repartição da energia refletida, transmitida e absorvida depende da frequência da onda incidente, 

da inclinação do feixe e das propriedades dos materiais. Enunciar as leis da reflexão e da 

refração. Relacionar o índice de refração relativo entre dois meios com a relação entre as 

velocidades de propagação da radiação nesses meios. Explicitar as condições para que ocorra 

reflexão total, exprimindo-as, quer em termos de índice de refração, quer em termos de 

velocidade de propagação. Reconhecer as propriedades da fibra ótica para guiar a luz no interior 

da fibra (transparência e elevado valor do índice de refração). Explicar, com base nos fenómenos 

de reflexão, refração e absorção na atmosfera e junto à superfície da Terra, as bandas de 

frequência adequadas às comunicações por telemóvel e transmissão por satélite. Reconhecer a 

utilização de bandas de frequência diferentes nas estações de rádio, estações de televisão, 

telefones sem fios, radioamadores, estações espaciais, satélites, telemóveis, controlo aéreo por 

radar e GPS. 

Fórmulas Matemáticas 

𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔[𝐻3𝑂+]      𝑒      [𝐻3𝑂+] = 10−𝑝𝐻         𝑝𝑂𝐻 = −𝑙𝑜𝑔[𝑂𝐻−]      𝑒      [𝑂𝐻−] = 10−𝑝𝑂𝐻 

𝑝𝐻 + 𝑝𝑂𝐻 = 𝑝𝐾𝑊  𝑒𝑚 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝐾𝑊 = 14 𝑎 25℃         𝐾𝑊 = 𝐾𝑎 × 𝐾𝑏 

𝐾𝐶 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

Exercícios 

1. 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. 

1.1. Verifique se a reação foi completa. 

1.2. Calcule o rendimento da reação. 

1.3. Selecione a opção correta: 
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(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. 

(D) Se tivesse usado 4,00 mol de H2 em vez de 3,00 mol o reagente limitante seria O2. 

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

𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻2(𝑔) + 𝐻2(𝑔) → 𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻3(𝑔) 

 

3. 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.  

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

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

exercício 2). 

4. 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? 

5. 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. 

6. 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 
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7. 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.” 

(D) …se o sistema for exclusivamente gasoso.” 

8. 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 

9. 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) 

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

9.2. 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? 

10. 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? 

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

𝐴(𝑔) + 2 𝐵(𝑔) ⇄ 𝐶(𝑔) 

 



                    Escola Secundária de Lagoa                             Paula Melo Silva                                                        Página 10 
 

12. 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. 

(B) Abaixamento da temperatura do sistema. 

(C) Aumento da concentração de hidrogénio. 

(D) Uso de catalisadores. 

13. 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 

14. 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. 

15. 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. 

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

ácido ionizou.  

17. 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 

18. 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) 
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19. 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) 

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. 

20. 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 

20.1. 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 

20.2. 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.” 

21. 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℃ 

22. 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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23. A solubilidade do fosfato de cádmio, Cd3(PO4)2, é 1,2×10-7 mol/dm3. M(Cd3(PO4)2)=527,2 g/mol. 

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

solução saturada deste sal. 

23.2. Calcule o produto de solubilidade do sal. 

24. 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 

Soluções 

1.1. 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.   1.2. 83,2%   1.3. Opção D   

2. – 124 kJ/mol Reação exotérmica.  

3.1. 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. 3.2. Erro de 3,3% dado que a 

variação da entalpia calculada pela tabela: - 484 KJ/mol. 

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

5. 19,4 g de amoníaco 

6. Opção D 7. Opção C 8. Opção D 

9.1. Kc=3,45   9.2.  [NO2]=0,708 mol/L  [N2O4]=0,146 mol/L 

10. 1,999 moles 11. Gráfico 2 12. Opção B 

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

14. Básica pois [OH-]=51,3×10-7 mol/L < [H3O+] 15. 0,95% 16. pH=2,8 17. Opção B 18. Opção B 19. Opção D 

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

constante de equilíbrio. 20.2. Opção C. Atenção que o ião comum, carbonato, aumenta pois foi adicionado. 

21. 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. 

22. Opção D 23.1. 8,23×10-5 g 23.2. Ks=2,69×10-33 

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

pH. 

Bom Estudo Jovens Cientistas! 


