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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 10 

2.1. Reações Ácido-Base 

1. A definição de ácido e de base foi evoluindo ao longo dos tempos, tendo sido apresentada pela primeira vez com 

alguma consistência por Arrhenius. 

1.1. Apresente dois exemplos de ácidos e dois de bases de Arrhenius. 

1.2. Indique dois aspetos da temática ácido-base que não são explicados pela teoria de Arrhenius. 

2. A teoria de Brönsted e Lowry veio resolver as críticas colocadas à teoria de Arrhenius.  

2.1. Apresente dois exemplos de ácidos de Brönsted e Lowry. 

2.2. Apresente dois exemplos de bases de Brönsted e Lowry que não são bases de Arrhenius. 

3. À temperatura de 10 C e 25 C, o produto iónico da água é 2,9  10–15 e 1,0  10–14, respetivamente. 

3.1. Calcule a concentração de ião oxónio na água a 10 C e 25 C. 

3.2. Com base no resultado da alínea anterior e no Princípio de Le Châtelier, explique o efeito da variação da 

temperatura na extensão da reação de autoionização da água e classifique a reação em termos energéticos. 

4. Numa solução aquosa de amoníaco, utilizada na limpeza doméstica, a concentração de 

equilíbrio de aniões hidróxido é 0,0025 mol dm-3, a 25 C. Calcule a concentração em 

equilíbrio de catiões H3O+  em solução. 

5. Considere os valores na tabela, de pH da água e de algumas soluções/suspensões 

comuns, a 25 C. 

5.1. Um frasco contém uma das soluções/ suspensões apresentadas na tabela. Sabendo que 

na amostra [H3O+] = 1,0 × 10–2 mol dm−3, identifique a solução /suspensão e indique o seu 

caráter ácido-base. 

5.2. Determine o pOH no sumo de limão e calcule a correspondente concentração de anião 

hidróxido. 

5.3. Mostre que no detergente amoniacal se observa que [H3O+] < [OH−]. 

5.4. Indique a solução/suspensão com maior grau de basicidade. 

6. A temperatura da boca é aproximadamente 37 C. A essa temperatura o produto iónico da água é 2,4 × 10−14. Se a 

saliva possuir um valor de pH 6,9, qual é o seu caráter ácido-base? 

7. O ácido nítrico, HNO3, líquido incolor no estado puro, nas condições normais de pressão e temperatura, é utilizado 

na produção de nitrato de amónio, NH4NO3, uma substância frequentemente utilizada como fertilizante. Considere a 

reação que ocorre entre o ácido nítrico e a água. 

7.1. Escreva a equação química correspondente, classificando-a como reação de ionização ou dissociação. 

7.2. Identifique os pares conjugados ácido-base presentes na reação. 

8. Considere as reações traduzidas pelas seguintes equações químicas: 

 (I) CH3COOH(aq) + H2O(ℓ) ⇌ CH3COO–(aq) + H3O+(aq)   (II)  

8.1. Relativamente à equação (I), identifique os pares ácido-base conjugados. 
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8.2. Das afirmações seguintes, selecione a correta. 

(A) As reações (I) e (II) correspondem a reações de dissociação. 

(B) As reações (I) e (II) correspondem a reações de ionização. 

(C) A reação (I) corresponde a uma ionização e a reação (II) a uma dissociação. 

(D) A reação (I) corresponde a uma dissociação e a reação (II) a uma ionização. 

8.3. Escreva a equação química que traduz a reação de ionização do amoníaco e compare o comportamento ácido-

base evidenciado pela água nesta reação e na reação (I).  

9. A alanina é um aminoácido, ou seja, é um composto orgânico com um grupo funcional ácido e 

um grupo funcional amina. Pode comportar-se como ácido em solução aquosa pois pode ceder um 

protão do grupo funcional ácido sendo, inclusive, um ácido mais forte que o ácido acético. Com base 

nessa informação, compare os valores das constantes de acidez da alanina e do ácido acético. 

10. Durante uma atividade laboratorial preparam-se duas soluções aquosas, de igual concentração, de ácido 

bromídrico e de ácido fluorídrico. Quando se ia rotular as soluções os alunos já não conseguiam afirmar qual era a de 

ácido bromídrico e qual era a de ácido fluorídrico. O professor sugeriu que resolvessem o problema medindo o pH das 

duas soluções. De que forma o pH das soluções permite a sua identificação? 

11. Um grupo de alunos preparou uma solução de hidróxido de sódio dissolvendo 0,545 g do composto, a 25 C, em 

100 cm3 de água. Qual deverá ser o pH da solução preparada? 

12. Uma solução de 50,0 mL de HCℓ 2,0  10–1 mol dm–3 foi diluída para um volume total de 2,0 L por adição de água 

destilada. 

12.1. Determine o valor de pH da solução diluída? 

12.2. Selecione a opção que completa corretamente a afirmação: "Com a diluição da solução…" 

(A) … o pH diminui o que significa que a força do ácido aumenta, tornando a reação mais extensa. 

(B) … o pH aumenta o que significa que a força do ácido diminui, tornando a reação menos extensa. 

(C) … o pH diminui mas a força do ácido mantém-se, sendo a reação igualmente extensa. 

(D) … o pH aumenta mas a força do ácido mantém-se, sendo a reação igualmente extensa. 

13. A metilamina, CH3NH2, é uma amina primária com um forte odor que faz lembrar o aroma característico a peixe. 

Considere uma solução aquosa de metilamina 0,10 mol dm–3, a 25 °C, em que Kb = 4,4  10–4. Considere desprezável 

a contribuição da autoionização da água. 

13.1. Indique, justificando, se a metilamina é uma base forte ou fraca. 

13.2. Escreva a equação química que traduz a reação de ionização da metilamina em água. 

13.3. Determine as concentrações de equilíbrio das espécies químicas     envolvidas na ionização da base. 

13.4.  Determine o pH da solução resultante. 

14. Abelhas e plantas, como a urtiga ou o pinheiro, produzem ácido fórmico, HCOOH, que é utilizado como meio de 

ataque a presas e defesa contra predadores. É devido à libertação desse ácido que  a picada de abelhas causa uma 

dor intensa e o contacto com folhas de urtiga provoca ardência. 

14.1. Escreva a equação química que traduz a reação de ionização do ácido   fórmico em água. 

14.2. Determine a constante de acidez do ácido fórmico sabendo que uma solução de concentração 0,025 mol dm–3 

possui um pH de 2,69. 

15. O anião nitrito, NO2
-, e o anião acetato, CH3COO−, são duas bases fracas cujos valores de pKb a 25 °C são, 

respetivamente, 10,85 e 9,24. 

15.1. Calcule o Ka do ácido nitroso, a 25 °C . 
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15.2. Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte: "Relativamente aos seus ácidos conjugados 

é possível afirmar que…" 

(A) O ácido nitroso é mais forte do que o ácido acético porque Ka(HNO2) > Ka(CH3COOH). 

(B) O ácido nitroso é mais forte do que o ácido acético porque Ka(HNO2) < Ka(CH3COOH). 

(C) O ácido nitroso é mais fraco do que o ácido acético porque Ka(HNO2) > Ka(CH3COOH). 

(D) O ácido nitroso é mais fraco do que o ácido acético porque Ka(HNO2) < Ka(CH3COOH). 

16. Considerando o exercício resolvido acima, preveja se a constante de equilíbrio da reação entre o anião acetato, 

CH3COO−, e o ácido nitroso, HNO2, traduzida pela equação química seguinte, é maior ou menor do que 1: 

 

17. O nitrito de amónio é um composto iónico que pode ser usado como pesticida ou raticida. A dissolução em água 

pode ser traduzida pela equação química seguinte: 

 

Sabendo que Ka(HNO2) = 7,1  10–4 e Kb(NH3) = 1,8  10–5, preveja o caráter ácido, básico ou neutro da solução 

resultante da dissolução de nitrito de amónio em água, a 25 °C. 

18. Compare o pH de uma solução aquosa de nitrito de amónio a 25 °C, o sal referido no exercício resolvido, com o 

pH de uma solução de nitrato de amónio, NH4NO3, frequentemente utilizado como fertilizante, à mesma temperatura e 

com igual concentração. 

19. Num laboratório de uma indústria, um técnico adiciona 25,0 mL de uma solução de ácido nítrico, HNO3, 0,40 mol 

dm–3 a um recipiente que contém 15,0 mL de uma solução de hidróxido de sódio, NaOH, 0,60 mol dm–3. 

19.1. Indique, justificando, se a solução resultante será ácida, básica ou neutra a 25 C. 

19.2. Calcule o pH da solução final, assumindo que os volumes são aditivos. 

20. Calcule o pH da solução resultante da adição representada na figura. Assuma que os volumes são aditivos e que 

as soluções se encontram a 25 °C. 

 

21. Para titular, a 25 C, 20,00 cm3 de uma solução aquosa de ácido nítrico, HNO3, consumiu-se 23,47 cm3 de uma 

solução aquosa de hidróxido de bário, Ba(OH)2 0,194 mol dm–3. 

21.1. Calcule a concentração de ácido nítrico na solução aquosa inicial. 

21.2. Indique o valor do pH no ponto de equivalência. 

21.3. Antes de se iniciar a titulação, adicionaram-se três gotas do indicador    azul de bromotimol. 

21.3.1. Indique qual a finalidade do procedimento descrito. 

21.3.2. Indique, justificando, qual é a espécie do indicador, ácida ou básica, que predomina na fase inicial da titulação. 

Descreva o que acontece quando se aumenta o pH. 
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22. Duas amostras, de 20,00 cm3 cada uma, contendo uma solução de um ácido genérico HA, ácido 1, e HB, ácido 2, 

foram tituladas separadamente com uma solução padrão de hidróxido de sódio, NaOH, 0,096 mol dm–3. As curvas de 

titulação obtidas para os dois ensaios estão representadas na figura abaixo. 

 

22.1. Para cada um dos ácidos indique o valor aproximado do pH no ponto de equivalência. 

22.2. Classifique cada um dos ácidos tendo em conta a sua força. 

22.3. Determine a concentração do ácido 1 na solução inicial. 

22.4. Será possível que os dois ácidos apresentem a mesma concentração inicial? Justifique. 

23. Referindo-se à poluição na cidade de Manchester, a primeira cidade industrial do Reino Unido, Robert Smith, 

químico escocês que se dedicava a estudos ambientais, escreveu, em 1872: “…observou-se, com frequência, que a 

pedra e os tijolos dos edifícios se desfazem mais facilmente nas grandes cidades, onde é queimado muito carvão… 

Fui levado a atribuir este efeito à ação lenta, mas constante das chuvas ácidas.” Essa foi a primeira vez que a expressão 

“chuva ácida” foi utilizada. Atualmente, sabemos que a água da chuva não poluída também é ligeiramente ácida, no 

entanto, a poluição atmosférica aumenta a acidez da água da chuva dando origem à chuva ácida. 

23.1. Indique, justificando, qual é a substância que contribui de forma mais significativa para a acidez da água da chuva 

não poluída. 

23.2. Explique porque é que estátuas e monumentos de mármore exibidos ao ar livre se vão deteriorando ao longo do 

tempo. Apresente as equações químicas que traduzem as reações que ocorrem e explicam esse fenómeno. 

24. Para cada uma das afirmações seguintes selecione a opção que a completa corretamente. 

24.1. "A chuva normal apresenta um valor de pH ______enquanto a chuva ácida é caracterizada por apresentar um 

valor de pH ______, devido à existência de poluentes na atmosfera." 

(A) … próximo de 5,6 … superior a 5,0 

(B) … próximo de 7 … inferior a 7 

(C) … próximo de 7 … superior a 7 

(D) … próximo de 5,6 … inferior a 5,0 

24.2. "Os principais poluentes responsáveis pela chuva ácida são _______ que dão origem _______." 

(A) NO e NO2 … ao ácido sulfúrico. 

(B) SO2 e SO3 … ao ácido sulfúrico. 

(C) SO2 e SO3 … ao ácido nítrico. 

(D) NH3 e CO2 … a ácidos fortes. 

Bom trabalho Jovens Cientistas  

Paula Melo Silva 

 

 


