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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                              Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 10G 

Grau de ionização e dissociação, Neutralização e Titulações e Sais 

1. Um produto de limpeza doméstico é preparado a partir de 9,46 × 103 𝑔 𝑑𝑒 𝑁𝐻3 (𝑀 = 17,04 𝑔/𝑚𝑜𝑙) por cada litro de 

produto. A 25ºC, o produto de limpeza apresenta uma concentração hidrogeniónica de 1,0 × 10−10 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3.  

1.1. Calcule o grau de ionização, em percentagem, do amoníaco no produto de limpeza. 

1.2. Determine o valor da constante de ionização do amoníaco. 

2. A lixívia é um produto usado na limpeza e desinfeção de superfícies que contém um pH alcalino devido ao hipoclorito de sódio, 

𝑁𝑎𝐶ℓ𝑂, que se encontrava em solução. 𝐾𝑎(𝐻𝐶ℓ𝑂) = 4,0 × 10−8 𝑎 25℃. 

2.1. Determine o pH, a 25ºC, de uma solução de hipoclorito de sódio de concentração 0,087 mol/dm3. 

2.2. Determine a percentagem de anião hipoclorito não ionizado na solução. 

3. Uma solução aquosa de ácido nítrico, HNO3, reage com uma solução aquosa de hidróxido de potássio, KOH. Considere que se 

fez reagir volumes iguais de duas soluções aquosas de hidróxido de potássio e de ácido nítrico, tendo-se obtido um volume de 

solução resultante de 400 mL. Esta solução resultante apresenta uma concentração de 0,20 mol/dm3 de nitrato de potássio e um 

pH de 1,30.  

 3.1. Determine a concentração da solução aquosa de hidróxido de potássio. 

3.2. Qual é o excesso, expresso em percentagem, do reagente excedentário? 

3.3. Determine a concentração da solução aquosa de ácido nítrico. 

3.4. Determine o número de moléculas de água produzidas. 

3.5. Quando se adiciona uma solução aquosa de um ácido forte a uma solução aquosa de uma base forte, ocorre a reação: 

 

4. As volumetrias de ácido-base, também denominadas titulações ácido-base, são uma das técnicas mais importantes para 

determinar a concentração de uma solução através da reação completa com outra solução de concentração bem conhecida 

(solução-padrão). Na titulação de 50,0 cm3 de uma solução aquosa de ácido sulfúrico, H2SO4 (aq), gastaram-se 47,0 cm3 de uma 

solução aquosa de hidróxido de potássio, KOH (aq), com 2,10 mol/dm3. 

4.1. Sobre a reação apresentada, não é correto afirmar que: 

(A) Há a formação de um sal com carácter neutro. 

(B) É uma reação de ionização. 

(C) Ocorre a reação inversa da autoionização da água. 

(D) A soma dos coeficientes estequiométricos da equação é igual a 6. 

4.2. Determine a densidade da solução de ácido sulfúrico, expressa em g/cm3, sabendo que a sua percentagem em massa é de 

9,13%. 
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4.3. Dos gráficos seguintes, o que melhor representa a relação entre [𝐻3𝑂
+] 𝑒 [𝑂𝐻−] da solução de ácido sulfúrico, a uma dada 

temperatura é: 

 

5. O acetato de sódio, NaCH3COO, é adicionado na avicultura à água potável consumida pelas galinhas nos aviários, no sentido de 

as ajudar a evitar doenças associadas ao superaquecimento e à desidratação. Numa aula de Química, o professor pediu aos alunos 

que preparassem uma solução aquosa de acetato de sódio, num balão volumétrico de 100 mL, usando 1,23 g desse sal. Suponha 

25ºC e considere: 

𝐾𝑏(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂
−) = 5,6 × 10−10 

5.1. Estude o comportamento químico do sal usado na preparação da solução. 

5.2. Calcule o pH da solução preparada. Qual é a percentagem de sal que sofre hidrólise? Apresente todas as etapas de resolução. 

6. O ácido sulfúrico, H2SO4 (aq), é um ácido diprótico que se ioniza em água em duas etapas sucessivas, traduzidas por: 

 
Na primeira etapa de ionização, o H2SO4 (aq) comporta-se como um ácido forte, podendo considerar-se a sua ionização completa. 

Na segunda etapa, a espécie 𝐻𝑆𝑂4
− (aq) comporta-se como um ácido fraco.  

6.1. Identifique um par conjugado de ácido-base nas reações acima representadas.  

6.2. O pH de uma solução aquosa de ácido sulfúrico é determinado pela concentração hidrogeniónica total, que depende da 

contribuição das duas etapas de ionização - a concentração hidrogeniónica resultante da segunda etapa é adicionada à 

concentração resultante da primeira. Considere uma solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração 0,010 mol/dm3 na qual a 

concentração de equilíbrio final da espécie 𝐻𝑆𝑂4
− (aq) é 3,5 × 10−3𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3.Determine o pH da solução aquosa de ácido 

sulfúrico, a 25 °C. Apresente todas as etapas de resolução. 

7. O azul de bromofenol é um ácido fraco (HInd) que atua como um indicador ácido-base. Em solução é estabelecido o seguinte 

equilíbrio químico: 

𝐻𝑖𝑛𝑑 (𝑎𝑞)⏞      
𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑙𝑜

+ 𝐻2𝑂(ℓ) ⇄ 𝐼𝑛𝑑−(𝑎𝑞)⏞      
𝑎𝑧𝑢𝑙

+𝐻3𝑂
+(𝑎𝑞)     𝑐𝑜𝑚 𝐾𝑎 = 6,3 × 10−5 

O azul de bromofenol apresenta uma cor de forma ácido (HInd) amarela e uma cor de forma alcalina (Ind-) azul. Uma cor intermédia 

é observada quando as concentrações das formas ácida e alcalina são similares. 

7.1. Escreva a expressão que traduz a constante de acidez da reação de ionização do azul de bromofenol. 

7.2. Quando as concentrações das formas ácida e alcalina são iguais, a mistura aparece verde. Determine o pH quando as 

concentrações de HInd e Ind- são iguais. 

7.3. Indique, justificando, a cor da solução do indicador de azul de bromofenol quando se encontra a um pH=7.  


