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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                              Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 10F 

Exercícios elementares de Ácido-Base 

Cálculo do pH da água a diferentes temperaturas 

1. Considera o gráfico seguinte que traduz a variação do produto iónico da água em função da temperatura: 

 

1.1. Calcula o pH da água a 25ºC e indica o seu carácter ácido-base. 

1.2. Calcula o pH da água a 40ºC e indica o seu carácter ácido-base. 

1.3. Calcula a concentração de hidrónio na água a 50ºC.  

1.4. Classifica, justificando, a reação de auto-ionização da água em termos energéticos. 

Cálculo do pH de soluções aquosas de ácidos fortes 

2. Considera uma solução aquosa de ácido nítrico que foi preparada a partir da dissolução de 25,8 g de nitrato de 

hidrogénio em água num volume total de 100,0 mL a 25ºC. 

2.1. Escreve a equação da reação, classifica a mesma e indica os pares ácido-base conjugados. 

2.2. Calcula o pH da solução resultante e indica o carácter ácido-base da solução. 

2.3. Calcula o pOH da solução. 

Cálculo do pH de soluções aquosas de bases fortes 

3. Considera uma solução aquosa de hidróxido de bário, uma base forte, que foi preparada a partir da dissolução de 

120,0 g do sal num volume total de 250,0 mL a 25ºC. 

3.1. Escreve a equação da reação, classifica a mesma. 

3.2. Calcula o pH da solução resultante e indica o carácter ácido-base da solução. 

3.3. calcula o pOH da solução. 

Cálculo do pH de soluções aquosas de ácidos fracos 

4. Considera uma solução aquosa de ácido acético de concentração 0,25 mol/dm3. Considera a constante de acidez do 

ácido acético 𝐾𝑎 = 1,8 × 10−5. 

4.1. Escreve a equação da reação, classifica a mesma e indica os pares ácido-base conjugados. 

4.2. Calcula o pH da solução resultante. 
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Cálculo do pH de soluções aquosas de bases fracas 

5. Considera uma solução aquosa de amoníaco de concentração 0,50 mol/dm3. Considere 𝐾𝑏 = 1,8 × 10−5 . 

5.1. Escreve a equação da reação, classifica a mesma e indica os pares ácido-base conjugados. 

5.2. Calcula o pH da solução resultante. 

Escrita de várias equações e análise das mesmas 

6. Escreva as reações ácido-base para as seguintes espécies e analisa as mesmas! 

6.1. Ácido iodídrico (𝐻𝐼) 

6.2. Ácido perclórico (𝐻𝐶ℓ𝑂4) 

6.3. Ácido sulfúrico (𝐻2𝑆𝑂4) 

6.4. Ião amideto (𝑁𝐻2
−) 

Síntese de conteúdos 

7. Completa os esquemas e as frases com as definições adequadas: 

A. A de acordo com a teoria de ___________________________ ácido é toda a espécie química que pode ________ 

protões (iões H+) e base é toda a espécie química que pode ________________ protões (iões H+). 

B. O _______ de uma solução é um parâmetro relacionado com a acidez/basicidade dessa solução. A escala de pH de 

_______________ varia de 0 a 14 para soluções aquosas a 25º Celsius. Pode ser calculado através da expressão: 

_______________________________. 

C. Quando uma molécula de água de ioniza formam-se iões hidrónio, ___________, e iões hidróxido, __________, 

segundo a equação química seguinte: _______________________________. A constante de equilíbrio para a 

reação indicada é dada pela expressão _________________________ e é designada por 

______________________________ .  

D. A nível do efeito da temperatura na autoinozação da água pode indicar-se que o valor de Kw varia com a temperatura, 

tal como qualquer outra constante de equilíbrio. Experimentalmente verifica-se que a reação de autoiniozação é 

_____________________________, o pH da água _________________ com o aumento da temperatura e que a 

água pura é sempre ___________________ a qualquer temperatura. 

E. Uma reação de ___________________ traduz a reação de um ácido com a água, conduzindo à formação de iões 

hidrónio.  

F. Para as bases falamos de reações de ________________________ e reação de _______________________ em 

água. Para substâncias que não possuem na sua composição o ião OH-, como por exemplo o amoníaco, ocorre a 

_________________________ e para substâncias que possuem na sua composição o ião OH- ocorre a  

______________________________.  

Bom trabalho Jovens Cientistas! 


