Ficha Formativa Física Química A – 11º Ano

2007/2008

Nome: ____________________________________________________ Nº _____Turma: ____
1- Determine o grau de ionização, α , do HCN em água sabendo que, para uma concentração inicial de HCN de
1,000 x 10-3 mol L -1, a concentração em H3O+ é 7,74 x 10-7 mol L –1. O HCN poderá ser considerado um ácido
forte ou fraco?
2- Determine o pH de uma solução aquosa de um ácido monoprótico ( HA) com concentração 0,002mol/dm3 e
cujo grau de ionização é de 0,6.
3- Determine a concentração, em H3O+, de cada uma das seguintes soluções aquosas:
a) HCl(aq), com pH = 1;
b) HClO4(aq), com pH = 2;
c) HNO2(aq), com pH = 5;
d) KOH(aq), com pH = 13.
4- Calcule o pH de cada uma das seguintes soluções, considerando que, à temperatura de 25º, α== 1, para todas
as substâncias.
a) HCl (aq), 1,0 x 10-4 mol L -1;
b) KOH(aq), 2,2 x 10-4 mol L -1;
5- Calculeo pH de uma solução neutra à temperatura de:
a) 10 °C;
b) 25 °C;
c) 60 oC.

6- Classifique, como verdadeira ou falsa, cada uma das afirmações seguintes, corrigindo as falsas.
A- O pH de qualquer solução neutra é sempre 7.
B- Uma base e o seu ácido conjugado diferem entre si por um ou mais protões.
C- Quanto mais forte for um ácido de Brõnsted e Lowry, mais fraca será a sua base conjugada.
D- A acidez de uma solução aquosa de um ácido é tanto maior quanto maior for o seu pH.
E- Em qualquer solução ácida, [H3O+] > 10-7 mol L –1.
7- Uma forma de identificar o carácter químico de uma solução consiste em adicionar-lhe algumas gotas de
indicador ácido-base. Nos laboratórios das escolas, para além do papel indicador universal, é usual encontrar,
como indicadores em solução aquosa, o tornesol, a
fenolftaleína e o azul de bromotimol. Os indicadores
podem apresentar cor diferente, dependendo do carácter
químico do meio (ver tabela 3).
Com base na tabela 3, indica qual o carácter químico:
a) do vinagre, sabendo que adquire a cor vermelha por
adição de umas gotas de tornesol;
b) de uma solução aquosa A, sabendo que, adicionada à
solução de fenolftaleína, mantém-na incolor, e adicionada
à solução de azul de bromotimol torna-a verde.
8- Classifique, como ácida, básica (alcalina), cada uma das seguintes espécies, quando em solução aquosa:
a) HCl; b) CN-; c)Mg(OH)2; d) NO3-; e) NH3; f) H3PO4; g) HCN; h)H2SO3; i) KOH.
9- Indique os pares conjugados ácido-base conjugados para cada uma das reacções traduzidas pelas seguintes
equações:
a) HCN(aq) + H2O(l)
CN-(aq) + H3O+(aq);
2b) S (aq) + H2O(l)
HS-(aq) + OH-(aq);

c) H2S(aq) + NH3(aq)
d) HF(aq)+ H2SO4(aq.)

NH4+;(aq) + HS-(aq);
H2F+(aq) + HSO4-(aq)

10-Classifique, como verdadeira ou falsa, cada uma das afirmações seguintes, corrigindo as falsas.
A. Numa solução aquosa ácida, não existem iões OH-.
B. Sempre que um ácido reage com uma base, obtém-se água e um sal com características neutras, em termos
de ácido-base.
C. Os iões H3O+ são os responsáveis pelas propriedades ácidas das soluções aquosas.
D. A dissolução de amoníaco, NH3, em água, origina uma solução com carácter químico ácido.
E. Numa solução aquosa de brometo de amónio, NH4Br, a concentração em iões H3O+ é superior à concentração
em iões OH-.
F. Tratando-se de espécies com carga eléctrica, uma base e o seu ácido conjugado têm cargas opostas.
11- Dissolveram-se 0,10 g de nitrato de amónio, NH4NO3, em água, de forma a perfazer um volume de solução
de 250 ml.
a) Determine a concentração da solução, em ião nitrato, NO3- (admitindo α = 100%).
b) Indique o carácter químico da solução obtida, justificando convenientemente.
12-Considere uma solução aquosa de HClO4 de concentração 1,30 mol dm-3.
a) Determine a quantidade de soluto (nºde moles) em 200,0 cm3 de solução.
b) Calcule o volume de água desionizada que deve adicionar a 200,0 cm3 de solução inicial para que a sua
concentração passe a ser 0,50 mol dm-3.
c) Calcule o pH da solução mais diluída, considerando a ionização completa do ácido.
13 - Misturaram-se 100,0 cm3 de solução aquosa de HNO3 de pH igual a 3 com 80,0 cm3 de solução aquosa do
mesmo ácido de pH igual a 2.
a) Indique as concentrações de H3O+ nas duas soluções iniciais.
b) Calcule a concentração de H3O+ na solução mistura.
c) Determine o pH da mistura.
d) Qual o n.º de iões de H3O+ em 250 cm3 da solução mistura?
14-

15 - Considere as seguintes soluções aquosas:
1- 5,0 cm3 de H2SO4(aq) 0,10 mol dm-3
2 - 20,0 cm3 de HClO4(aq) 0,10 mol dm-3
3 - 5,0 cm3 de HNO3(aq) 0,20 mol dm-3
4 - 10,0 cm3 de CH3COOH(aq) 0,10 mol dm-3
Seleccione as soluções que necessitam de 10,0 cm3 de solução aquosa 0,10 moldm-3 de KOH para uma
neutralização completa.
16-Determine o pH de uma solução aquosa de amoníaco de concentração 0,010 moldm-3. (kb= 1,8 x10-5)
17- Determine o pH de uma solução aquosa de ácido acético de concentração 0,050 moldm-3. (ka= 1,8 x10-5)

