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1. O permanganato de potássio, KMnO4, é um sal muito solúvel em água. A cuva de solubilidade 

em função da temperatura é a seguinte: 

 

 
 

1.1. Classifique a dissolução do permanganato de potássio em exotérmica ou endotérmica 

justificando. (25 pontos) 

 

1.2. Uma solução a 60ºC que contenha 250 mL de água e 60 g de KMnO4 encontra-se: (15 pontos) 

 

(A) Saturada 

(B) Sobressaturada 

(C) Insaturada 

(D) Não há dados suficientes para concluir sobre a saturação da solução 

 

2. Com o objetivo de determinar a concentração de uma solução de ácido clorídrico, HCl(aq), um 

grupo de alunos titulou 50,00 cm3 dessa solução com uma solução padrão de hidróxido de sódio, 

NaOH(aq), de concentração 1,00 ×10-1 mol dm-3. A reação que ocorre pode ser traduzida por: 

 

NaOH(aq)  +  HCl(aq)  →  NaCl(aq) + H2O(l) 

 

Os alunos gastaram 24,60 cm3 da solução padrão de NaOH até ao ponto final da titulação. 

 

2.1. Qual é o instrumento que deve ser utilizado para, de forma regular e controlada, adicionar ao 

titulado pequenos volumes da solução padrão de NaOH? (15 pontos) 

 

2.2. Calcule a concentração, em mol dm-3, da solução de HCl. Comece por calcular a quantidade 

de NaOH adicionada até ao ponto final da titulação. Apresente todas as etapas de resolução. (25 

pontos) 
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2.3. Depois de terem realizado a 

titulação e determinado a concentração 

da solução de ácido clorídrico, o 

professor disse aos alunos que a 

solução de HCl que tinham utilizado era 

uma solução padrão. Na figura, está 

representada a curva teórica da 

titulação de 50,00 cm3 dessa solução 

padrão de  HCl com uma solução 

padrão de NaOH 1,00 × 10-1 mol dm-3. 

Na curva, está assinalada a zona de 

viragem do indicador de ácido-base 

verde de bromocresol. 

 

2.3.1. Calcule o erro relativo, em percentagem, cometido pelos alunos na medição do volume de 

titulante gasto até ao ponto final da titulação. (20 pontos) 

 

2.3.2. Com base na informação fornecida na figura, justifique a seguinte afirmação. O indicador 

verde de bromocresol pode ser utilizado para assinalar o ponto de equivalência da titulação em 

causa. (25 pontos) 

 

3. O poder redutor de diversos metais pode ser comparado a partir dos resultados de algumas 

experiências simples. Para comparar o poder redutor dos metais manganês (Mn), ferro (Fe), prata 

(Ag) e chumbo (Pb), adicionou-se um pequeno pedaço de cada um destes metais a várias soluções 

aquosas, cada uma contendo iões positivos de um desses mesmos metais, em concentrações 

semelhantes. A tabela seguinte apresenta os resultados obtidos.  

 

 
 

3.1. Indique, justificando, qual dos metais tem maior poder oxidante. (25 pontos) 

 

3.2. Escreva as semi-equações de oxidação e redução para a reação que ocorreu entre o ferro e o 

chumbo. (25 pontos) 

 

3.3. Calcule a variação do número de oxidação da prata e do ferro na reação que ocorre entre os 

dois. (25 pontos) 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 


