Física Química A – 11º Ano

ESCOLA SECUNDÁRIA DE LOUSADA
Ficha Formativa de controlo das actividades laboratoriais

Nome: ________________________________________________________________Nº ___ Turma: ____

1- Numa aula experimental, os alunos
pretendem traçar uma curva de titulação
ácido-base. Dispõem de reagentes e do
material a seguir representado pelas letras R,
S, T, U, V, X, Ye Z.
1.1 Complete a descrição do procedimento
experimental seguinte, indicando para cada
espaço numerado uma das letras referentes
ao material. Escreva apenas os pares
número-letra.
a - Passar previamente
1
com a
solução titulante.
3
b - Introduzir a solução titulante em
1
com o auxílio de
2
e
de
e ler o volume inicial da escala tangencialmente ao menisco do líquido.
c - Lavar previamente
4
com a solução a titular.
d - Transferir para
5
o volume rigoroso de solução a titular.
e - Introduzir o eléctrodo do medidor de pH, previamente calibrado, na solução a titular.
f - Proceder à adição gradual da solução titulante, agitando. Registar o pH após cada adição.
9 - Representar graficamente o pH em função do volume de solução titulante adicionado.
1.2 O grupo de alunos titulou uma amostra de 20,00 cm3 de solução aquosa de H2SO4, à temperatura de 25 oC
com de solução aquosa de NaHO com 1,00 x 10-2 moldm- 3.
Os alunos realizaram 3 ensaios, registando o volume de titulante consumido até se atingir o ponto de
equivalência:
Ensaio
Vtitulante/cm3 (±0,05)
1
12,10
2
12,05
3
12,07
1.2.1 Escreva a equação quimica que representa a reacção que ocorreu.
12.2 Qual o valor do volume de titulante mais provável que foi adicionado.
1.2.3 Calcule a concentração de H2SO4 na amostra de ácido sulfúrico.
2-Os alunos de uma turma decidiram realizar algumas experiências para investigar a que se deve o carácter
ácido da água potável e o que leva a água da chuva a ter ainda um carácter ácido mais acentuado. Para isso,
fizeram uma simulação da acidificação da água ao dissolver nela os gases que supunham ser responsáveis da
acidez da água da chuva.
Prepararam no laboratório dióxido de carbono e dióxido de enxofre. Fizeram-nos borbulhar durante um certo
tempo em copos separados, com água acabada de destilar, tendo um medidor de pH imerso em cada copo.
Prepararam o dióxido de carbono por reacção entre o ácido clorídrico, 2 mol dm-3 e o carbonato de cálcio e para
preparar o dióxido de enxofre fizeram reagir sulfito de sódio (Na2SO3) com ácido sulfúrico, 2 mol dm-3 em
balões de vidro com tubuladura lateral.
2.1 - Escreva a equação química que traduz a reacção de preparação do dióxido de carbono.
2.2 - Escreva a equação química que traduz a reacção para obtenção do dióxido de enxofre.
2.3 - São necessários alguns cuidados especiais na preparação dos dois óxidos?
2.4 - Depois dos alunos analisarem os valores do pH medidos nos copos em que borbulharam cada um dos
gases, dióxido de carbono e dióxido de enxofre, referidos na descrição acima, a que conclusões terão chegado
quanto à natureza da chuva que eles provocam?
2.5 - Escreva as equações químicas que traduzem as reacções com óxidos de enxofre e que dão origem à chuva
ácida.
3-Um grupo de alunos pretende responder a perguntas como: «Porque é que o sabão nem sempre lava bem?»
«Há alguma vantagem em lavar com detergente em vez de sabão?»
Para fazerem um trabalho de natureza investigativa obtiveram água dura adicionando à água destilada sulfato de
magnésio e utilizaram água destilada como água macia. Utilizaram estas águas para lavarem com sabão, com
detergente e com champô de cabelo.
3.1 - O que é uma água dura?

3.2 - Que implicações têm, a nível doméstico, a utilização de águas duras?
3.3 - Onde é que o sabão é mais eficiente: na água macia ou na água dura?
3.4 - Qual é o produto mais eficiente na água dura: o sabão ou o detergente?
3.5 - Para os alunos avaliarem a dureza da água, através dos efeitos que provocam quando da lavagem com
sabão, com detergente e com champô de cabelo,
3.5.1 - que variáveis devem medir?
3.5.2 - que variáveis devem controlar?
3.6 O que podem os alunos fazer para amaciarem a água dura?
4. Um grupo de alunos realizou as
experiências que se esquematizam
a seguir.
a) Por que razão não se forma
precipitado na experiência 1?
b) Identifique o precipitado
formado na experiência 2.
c) Explique a solubilização do
precipitado, na experiência 2, por
adição de ácido clorídrico.
Nota: consultar valores do Ks no
manual
5- Um grupo de alunos resolveu dissolver um sal de acetato de sódio em água para determinar o carácter
químico da solução assim obtida utilizando um indicador.
O mesmo grupo de alunos realizou a mesma experiência com um sal de cloreto de amónio e outro de cloreto de
sódio. A que conclusão chegaram? Justifique.
6-Para avaliar e garantir a qualidade da água a legislação definiu os parâmetros VMR e VMA para alguns
componentes de águas potáveis.
Por exemplo, para o ião nitrato estabeleceu-se VMR de 25 mg/L e VMA de 50 mg/L.
Uma outra grandeza a considerar é o pH, que para uma água de abastecimento público deve situar-se entre 6,5 e
9. O pH não deve ser inferior a 6,5, caso contrário a água poderia provocar corrosão nas condutas metálicas dos
sistemas de distribuição, da qual poderia resultar contaminação. Este problema não se coloca numa água
engarrafada, onde o pH pode ser inferior.
6.1 Qual é o significado das siglas VMR e VMA?
6.2 A água pode dissolver dióxido de carbono, com o qual reage originando ião hidrogenocarbonato.
6.2.1 Escreva a equação química que traduz essa reacção.
6.2.2 Com base nesta reacção explique o facto de a água poder ter um pH inferior a 7, a 25 OC.
6.3 Num depósito de 50 litros de água qual seria a quantidade máxima (em moles) de ião nitrato que poderia
existir sem que a água fosse considerada imprópria para consumo?
7- Com a finalidade de ordenar três metais de
acordo com o seu poder redutor, foi realizada uma
experiência simples. Uma barra de cada um dos
metais Cu(s), Mg(s) e Ni(s) foi mergulhada na
solução dos electrólitos: ZnSO4(aq), CuSO4(aq) e
Ni(NO3)2(aq). Em seguida, foram registadas as
observações respectivas que se encontram no
quadro seguinte.
7.1 Na realização da experiência um dos electrólitos utilizados não está relacionado com a série de metais em
estudo.
7.1.1 Identifique o electrólito incorrecto e indique um para o substituir.
7.1.2 Ordene os metais referidos por ordem crescente do poder redutor.
7.1.3 Escreva as equações químicas referentes às reacções que ocorreram.

