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Escola Secundária de Lagoa 

Química  

12º Ano                                                                                                                      Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 3 

Metais no organismo humano 

Metais como catalisadores 

 

Conteúdos e Metas 

 

Os metais no organismo humano 

 a vida e os metais: metais essenciais e metais tóxicos 

 hemoglobina e o transporte de gases no sangue 

 o caso do dióxido de carbono, o indispensável: efeito tampão 

o grau de ionização e força de ácidos e bases 

o propriedades ácidas ou básicas das soluções de sais 

o soluções-tampão 

o poder tampão do CO2 no sangue 

 Funcionamento de um sistema-tampão 

 

Os metais como catalisadores 

 importância dos catalisadores na vida e na indústria 

 catalisadores biológicos: enzimas e catálise enzimática 

 catálise homogénea e catálise heterogénea 

 

Metas de aprendizagem 

 

 Identificar, a partir de informação selecionada, alguns metais essenciais à vida (Fe, Mg, Ca, K, Na, 

etc.) e indicar a sua função. 

 Relacionar a toxicidade de alguns metais (Pb, Cr, Hg, etc.) com os efeitos no organismo humano. 

 Indicar que a hemoglobina é uma proteína que contém, por cada molécula, quatro grupos Hemo,  

identificando cada um destes grupos como um complexo de ferro. 

 Interpretar a ligação da hemoglobina ao oxigénio como cooperativa, concluindo que quanto mais 

oxigénio estiver ligado mais fácil será a incorporação de moléculas adicionais de oxigénio e que, 

inversamente, se estiver presente pouco oxigénio a sua dissociação será mais rápida. 

 Interpretar a influência do pH do meio na fixação de oxigénio pela hemoglobina. 

 Identificar a capacidade da hemoglobina para formar um complexo muito estável com o monóxido 

de carbono por troca com o oxigénio. 

 Interpretar as propriedade básicas ou ácidas de uma solução de um sal com base na hidrólise de 

iões, relacionando-as com os valores das constantes de acidez ou de basicidade dos iões do sal. 

 Explicitar o significado de grau de ionização de ácidos e bases. 

 Relacionar as constantes de acidez e de basicidade com o grau de ionização. 

 Associar o efeito tampão de uma solução à capacidade desta manter o seu pH sensivelmente 

constante, mesmo quando se adicionam pequenas quantidades de ácido forte ou base forte. 

 Interpretar o papel do CO2 como regulador do pH do sangue com base no par CO2/HCO3
-. 

 Relacionar o efeito tampão de uma solução com a sua composição. 
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 Associar a importância dos catalisadores em química, bioquímica ou na atividade industrial com a 

necessidade de acelerar reações que se dão em condições de temperatura e/ou concentrações 

comparativamente baixas. 

 Identificar as enzimas como catalisadores bioquímicos indispensáveis para que as reações químicas 

em sistemas biológicos ocorram em tempo útil. 

 Associar a ação de um catalisador numa reação química à alteração da velocidade da reação sem 

alterar a sua extensão. 

 Distinguir catálise homogénea e heterogénea com base no estado físico dos reagentes e do 

catalisador. 

 Identificar, com base em informação selecionada, a predominância dos metais de transição na 

composição de catalisadores utilizados para os mais diversos fins. 

 

Exercícios 

 

1. Considere uma solução de ácido acético 0,50 mol/dm3 em que a constante de acidez é 𝐾𝑎 = 1,8 × 10−5.  

1.1. Calcule a concentração de H+ (aq). 

1.2. Calcule o pH da solução. 

1.3. Calcule o grau de ionização. 

1.4. Os novos valores de pH e do grau de ionização resultantes da adição de 50 mL de água desionizada a 

50 mL dessa solução.  

2. Uma amostra de 25,00 mL de ácido acético foi diluída com água destilada até 250 mL. Retirou-se uma 

amostra de 25,00 mL que foi titulada com uma base forte. Foram consumidos 22,13 mL de solução de NaOH 

0,1027 mol/dm3 até se atingir o ponto de equivalência. Calcule a concentração molar da amostra de ácido 

acético antes da diluição. 

3. O ácido lático, CH3-CHOH-COOH é um ácido monoprótico que existe em leite azedo e que se acumula 

nos músculos durante o exercício físico, podendo provocar dores e caibras. Calcule a constante de acidez 

respetiva sabendo que uma solução de concentração 0,25 mol/dm3 tem pH 2,2 para uma temperatura de 

25ºC. 

4. A glicina é um aminoácido com propriedades ácidas: 𝐾𝑎 = 1,7 × 10−10. Mostre que o grau de ionização 

da glicina numa solução 0,10 mol/dm3 é 4,1 × 10−3%. 

5. O ácido benzoico é usado como conservante em sumos e refrigerantes. Determine o grau de ionização 

do ácido numa solução 0,010 mol/dm3, sabendo que 𝐾𝑎 = 6,28 × 10−5. 

6. O ácido cianídrico, HCN, é um gás com cheiro a amêndoas amargas muito venenoso. Determine o valor 

de Ka sabendo que o grau de ionização do HCN numa solução 0,0050 mol/dm3 é de 0,038%. 

7. Para determinar o pH de uma chuva ácida fez-se uma titulação ácido-base com uma solução padrão de 

NaOH 0,050mol/dm3. Uma amostra de 50 mL de chuva ácida necessitou de 2 mL de solução alcalina para 

atingir o ponto final. Admita que a chuva ácida é essencialmente uma solução aquosa de ácido sulfúrico, 

H2SO4. Calcule o pH da chuva analisada.  

8. Preparou-se uma solução dissolvendo em água 0,50 mol de ácido acético (𝐾𝑎 = 1,75 × 10−5) e 1,5 mol 

de acetato de sódio, de forma a obter um volume de 1 dm3.  

8.1. A solução preparada é uma solução tampão. Justifique. 

8.2. O que significa ser uma solução tampão? 

8.3. Calcule o pH da solução. 
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9. Uma solução 0,10 mol/dm3 de ácido acético tem pH=2,88. Calcule o grau de ionização em percentagem. 

10. Calcule o pH de uma solução de acetato de sódio 0,10 mol/dm3, NaCH3COO.  

𝑲𝒂(𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶𝑯) = 𝟏, 𝟖 × 𝟏𝟎−𝟓 

11. Calcular o pH de uma solução saturada de hidróxido de magnésio. 

𝑲𝑺(𝑴𝒈(𝑶𝑯)𝟐) = 𝟏, 𝟐 × 𝟏𝟎−𝟏𝟏 

12. Calcular a variação de pH provocada pela adição de 5 mL de uma solução HCl 0,10 mol/dm3 a 100 mL 

de uma solução tampão CH3COOH (0,10 mol/dm3) / NaCH3COO (0,10 mol/dm3).  

𝑲𝒂(𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶𝑯) = 𝟏, 𝟖 × 𝟏𝟎−𝟓 

13. Qual o pH, após a adição de 25 mL de uma solução 0,100 mol/dm3 de NaOH a 50 mL de uma solução 

0,100 mol/dm3 de HCl? 

14. Considere a titulação de 10 mL de uma solução de ácido acético 0,10 mol/dm3 utilizando uma solução 

0,10 mol/dm3 de hidróxido de sódio. 

14.1. Calcule a 25ºC o pH da solução de ácido acético. 

14.2. Calcule a 25ºC o pH do ponto de equivalência. 

𝑲𝒂(𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶𝑯) = 𝟏, 𝟖 × 𝟏𝟎−𝟓 

15. Qual o pH, após a adição de 20 mL de uma solução 0,10 mol/dm3 de HCl a 50 mL de uma solução 0,10 

mol/dm3 de NaCH3COO? 

𝑲𝒂(𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶𝑯) = 𝟏, 𝟖 × 𝟏𝟎−𝟓 

16. Para determinar o pH de uma chuva ácida, fez-se uma titulação ácido-base com uma solução-padrão 

de NaOH 0,0500 mol/dm3. Uma amostra de 50,0 mL de chuva ácida necessitou de 2 mL de solução alcalina 

para atingir o ponto final. Admita que a chuva ácida é essencialmente uma solução de ácido sulfúrico, H2SO4. 

O pH da chuva ácida é: 

(A) 2,40 

(B) 2,70 

(C) 3,00 

(D) 4,80 

17. O ácido acético (etanoico) é uma substância de largo emprego na indústria dos alimentos seja como 

conservante seja para consumo na forma de vinagre. Uma solução de ácido etanoico 0,10 mol/dm3 

apresenta um pH=2,87. 

 

17.1. Calcule o grau de ionização do ácido acético. 

17.2. Calcule a concentração dos iões acetato no equilíbrio em g/dm3. 

 

18. Titula-se 50 mL de uma solução de ácido fluorídrico (HF) 0,10 mol/dm3 com uma solução de NaOH 0,100 

mol/dm3. 𝐾𝑎(𝐻𝐹) = 6,7 × 10−4 

 

18.1. Calcule o pH da solução ácida. 

18.2. Calcule o grau de ionização desse ácido. 

18.3. Calcule o pH no ponto de equivalência. 

 

19. Titularam-se 25 mL de C6H5COOH (ácido benzoico) que é um ácido monoprótico 0,10 mol/dm3 com 20 

mL de solução de hidróxido de sódio, NaOH.  

 

19.1. Calcule o pH no ponto de equivalência.  
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19.2. Dos indicadores mencionados no quadro escolha um para ser utilizado nesta titulação. Justifique a 

resposta. 

Indicador Zona de viragem 

Vermelho de clorofenol 5,2 – 6,8 
Azul de bromotimol 6,0 – 7,6 

Vermelho de cresol 7,2 – 8,8, 

 

20. Determine o pH, a 25ºC, de uma solução de cloreto de amónio, NH4Cl, 0,050 mol/dm3. 

𝑲𝒂(𝑵𝑯𝟒
+) = 𝟓, 𝟕 × 𝟏𝟎−𝟏𝟎 

21. Determine o pH, a 25ºC, de uma solução de cianeto de sódio (NaCN) de concentração 0,60 mol/dm3. 

𝑲𝒂(𝑯𝑪𝑵) = 𝟔 × 𝟏𝟎−𝟏𝟎 

 

22. Determine o pH, a 25ºC, de uma solução de ácido acético, CH3COOH, de concentração 0,50 mol/dm3.  

𝑲𝒂(𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶𝑯) = 𝟏, 𝟖 × 𝟏𝟎−𝟓 

23. Determine o pH, a 25ºC, de uma solução de amoníaco, NH3, de concentração 0,2 mol/dm3. 

𝑲𝒃(𝑵𝑯𝟑) = 𝟏, 𝟕𝟓 × 𝟏𝟎−𝟓 

24. Determine o pH, a 25ºC, da solução resultante da mistura de 20 mL de ácido clorídrico (HCl) 0,8 mol/dm3 

com 30 mL de uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,5 mol/dm3. 

25. Determine o pH, a 25ºC, da solução resultante da mistura de 50 mL de ácido acético (CH3COOH) 0,5 

mol/dm3 com 20 mL de uma solução de hidróxido de potássio (KOH) 0,4 mol/dm3. 

𝑲𝒂(𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶𝑯) = 𝟏, 𝟖 × 𝟏𝟎−𝟓 

 

26. Considere uma solução de ácido acético, CH3COOH, 0,50 mol/dm3 em que a constante de acidez é 𝐾𝑎 =

1,8 × 10−5.  

26.1. Calcule o pH da solução. 

26.2. Calcule o grau de ionização. 

27. O ácido lático, CH3-CHOH-COOH é um ácido monoprótico que existe em leite azedo e que se acumula 

nos músculos durante o exercício físico, podendo provocar dores e caibras. Calcule a constante de acidez 

respetiva sabendo que uma solução de concentração 0,25 mol/dm3 tem pH 2,2 para uma temperatura de 

25ºC. 

28. O ácido benzoico é usado como conservante em sumos e refrigerantes. Determine o grau de ionização 

do ácido numa solução 0,010 mol/dm3, sabendo que 𝐾𝑎 = 6,28 × 10−5. 

29. O ácido cianídrico, HCN, é um gás com cheiro a amêndoas amargas muito venenoso. Determine o valor 

de Ka sabendo que o grau de ionização do HCN numa solução 0,0050 mol/dm3 é de 0,038%. 

30. O que é uma solução tampão? Como se pode preparar uma? 

31. Qual o pH, após a adição de 25 mL de uma solução 0,100 mol/dm3 de NaOH a 50 mL de uma solução 

0,100 mol/dm3 de HCl? 

 

32. Qual o pH, após a adição de 20 mL de uma solução 0,10 mol/dm3 de HCl a 50 mL de uma solução 0,10 

mol/dm3 de NaCH3COO? 

𝑲𝒂(𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶𝑯) = 𝟏, 𝟖 × 𝟏𝟎−𝟓 

33. Titula-se 50 mL de uma solução de ácido fluorídrico (HF) 0,10 mol/dm3 com uma solução de NaOH 0,100 

mol/dm3. 𝐾𝑎(𝐻𝐹) = 6,7 × 10−4 
 
33.1. Calcule o pH da solução ácida. 
33.2. Calcule o grau de ionização desse ácido. 
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33.3. Calcule o pH no ponto de equivalência. 

34. Determine o pH, a 25ºC, de uma solução de cloreto de amónio, NH4Cl, 0,050 mol/dm3. 

𝑲𝒂(𝑵𝑯𝟒
+) = 𝟓, 𝟕 × 𝟏𝟎−𝟏𝟎 

35. Determine o pH, a 25ºC, de uma solução de cianeto de sódio (NaCN) de concentração 0,60 mol/dm3. 

𝑲𝒂(𝑯𝑪𝑵) = 𝟔 × 𝟏𝟎−𝟏𝟎 

36. Determine o pH, a 25ºC, da solução resultante da mistura de 50 mL de ácido acético (CH3COOH) 0,5 

mol/dm3 com 20 mL de uma solução de hidróxido de potássio (KOH) 0,4 mol/dm3. 

𝑲𝒂(𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶𝑯) = 𝟏, 𝟖 × 𝟏𝟎−𝟓 

37. Titularam-se 25 mL de C6H5COOH (ácido benzoico) que é um ácido monoprótico 0,10 mol/dm3 com 20 

mL de solução de hidróxido de sódio, NaOH. Calcule o pH no ponto de equivalência. Ka=6,6×10-5 

 

Soluções 

 

1. 

 

 

 

 

 
2. 0,9091 mol/dm3 

3. Ka=1,6×10-4 

4. 4,1×10-3% 

5. 7,9% 
6. 𝐾𝑎 = 7,2 × 10−10 
7. 2,70 
8.1. Trata-se uma solução preparada a partir de um ácido fraco e da sua base conjugada, em apreciáveis 

concentrações. 
8.2. Significa dizer que se trata de uma solução que resiste a variações do pH quando se adicionam iões OH - ou 

H3O+ 
8.3. pH=5,23  9. 1,32% 10. pH=8,9  11. pH=10,5 12. -0,04  13. pH=1,48 
14.1. pH=2,87  14.2. pH=8,7  15. 4,92 
17.1. 1,3%    17.2. 0,079 g/dm3 
18.1. 2,1  18.2. 7,8%  18.3. 8 
19.1. 8,46 19.2. Vermelho de cresol pois pH do ponto de equivalência está compreendido na zona de viragem do 

indicador. 
20. 5,3 21. 11,5 22. pH=2,5  23. pH=11,27  24. pH=1,7   25. pH=4,4 
26.1. pH=2,52   26.2. 0,6% 27. Ka=1,63×10-4 28. 7,9% 29. Ka=7,22×10-10 
30. Trata-se uma solução preparada a partir de um ácido fraco e da sua base conjugada, em apreciáveis 

concentrações. Significa dizer que se trata de uma solução que resiste a variações do pH quando se adicionam iões 
OH- ou H3O+ 
31. pH=1,48 32. pH=4,92 
33.1. pH=2,1  33.2. 8,2%   33.3. pH=8 34. pH=5,3 35. pH=11,5 36. pH=4,4 37. pH=8,46 

 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva 

 


