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Lista de Exercícios 3

Eletrólitos Pouco Solúveis

1. Para cada um dos seguintes compostos iônicos, escreva as equações químicas de equilíbrio
do sólido com sua solução aquosa e a respectiva expressão de produto de solubilidade (KPS): CuI;
Ag2Cr2O7; Mg(OH)2; La(OH)3; PbSO4; Hg2Cl2; CaF2 ; ZnCO3; CdS; SrSO4.

2. Calcule a solubilidade (em mol L–1) dos seguintes eletrólitos: Al(OH)3 (Kps=3×10–34); CaCO3

(Kps=4,5×10–9); Cu(IO3)2 (Kps=7,4×10–8); Mn(OH)2 (Kps=2×10–13); AgSCN (Kps=1,1×10–12).

3. Suponha que haja as soluções límpidas, sem nenhum precipitado aparente, de cada um dos
seguintes  compostos  iônicos:  PbS 3,9×10–3 mol L–1 (Kps=3×10–28);  BaCO3 5,1×10–6 mol L–1 (Kps=
=5,0×10–9);  AgBrO3 0,010 mol L–1 (Kps=5,5×10–5);  Hg2Cl2 6,69×10–7 mol L–1 (Kps=1,2×10–18);
La(OH)3 1,8×10–6 mol L–1 (Kps=2×10–21). a) Calcule as concentrações de cada um dos íons presentes.
b) Calcule o quociente de reação para cada solução.  c) Classifique as soluções  em insaturada,
saturada e supersaturada.

4. Ordene  em  seqüência  decrescente  de  solubilidade  os  seguintes  sais  de  prata:  AgBr
(Kps=5,0×10–13);  AgBrO3 (Kps=5,5×10–5);  AgCl  (Kps=1,8×10–10);  AgI  (Kps=8,3×10–17);  AgSCN
(Kps=1,1×10–12). Sugira uma maneira de remover a maior quantidade possível de íons prata de uma
solução.

Reação Ácido-base

5. Calcule  os  valores  de  [H+],  [OH–],  pH e  pOH de  uma solução  de  ácido  forte  HCl  de

concentração:  a)  0,10 mol L–1;  b)  0,0010 mol L–1;  c)  1,0×10–5 mol L–1;  d)  1,0×10–7 mol L–1;  e)
1,0×10–10 mol L–1. Classifique as soluções em ácida, básica ou neutra.

6. Faça com a base forte NaOH, o mesmo que o exercício anterior.

7. Considere a solução A de HCl (ácido forte) 0,10 mol L–1 e a solução B de NaOH (base forte)
0,10 mol L–1. a) Calcule as quantidades (em mol) de H+ e de OH– contidos em 100mL de  A. b)
Calcule  as  quantidades  (em  mol)  de  H+ e  de  OH– contidos  em  100mL de  B.  c)  Calcule  as
quantidades de H+ e de OH– quando se misturam 100 mL de A e 100 mL de B, caso não ocorresse
reação entre estes íons. d) Calcule o quociente de reação nas condições do item (c), discuta como o
equilíbrio pode ser atingido e calcule o valor de [H+] e de [OH–] no equilíbrio. Esta solução seria
ácida, básica ou neutra? e) Repita os itens (a) a (e) para 100mL de A e 50mL de B. f) Idem, para
50mL de A e 100mL de B.
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8. A constante de auto–ionização da água tem os seguintes valores a diferentes temperaturas:
Kw(10°C)=0,292×10–14; Kw (24°C)=1,000×10–14; Kw (60°C)=9,61×10–14. a) Calcule os valores de pH
para as diferentes temperaturas. b) Essas soluções são ácidas, básicas ou neutras? c) Calcule os
valores de pOH para as diferentes temperaturas.

9. Ordene em sequência crescente de acidez os seguintes compostos: ácido fórmico (HCOOH,
Ka=1,77×10–4);  ácido acético (CH3COOH,  Ka=1,76×10–5);  ácido cloroacético (CH2ClCOOH,  Ka=
=1,40×10–3);  ácido  propiônico  (CH3CH2COOH,  Ka  =1,34×10–5).  Calcule  o  pKa de  cada  um dos
ácidos.

10. Calcule  os  valores  de  Kb e  pKb dos  seguintes  ânions  básicos:  a)  formiato  (HCOO–);  b)
acetato (CH3COO–); c) cloroacetato (CH2ClCOO–); d) propionato (CH3CH2COO–).

11. Ordene em sequência crescente de basicidade os seguintes compostos: amônia (NH3,  Kb=
=1,79×10–5);  metilamina  (CH3NH2,  Kb=3,70×10–4);  dimetilamina  ((CH3)2NH,  Kb=5,41×10–4);
trimetilamina  ((CH3)3N,  Kb=6,45×10–5).  Escreva  a  equação  química  de  equilíbrio  para  cada
composto. Calcule o pKb de cada uma das bases.

12. Calcule  os  valores  de  Ka e  pKa dos  seguintes  cátions  ácidos:  a)  amônio  (NH4+);  b)
metilamônio (CH3NH3

+); c) dimetilamônio ((CH3)2NH2
+); d) trimetilamônio ((CH3)3NH+).

13. Calcule os valores de pH das seguintes soluções aquosas: a) ácido fórmico 0,025 mol L–1; b)
ácido cloroacético 3,3×10–3 mol L–1;  c) trimetilamina 0,087 mol L–1;  d) cloreto de trimetilamônio
0,71mol  L–1;  e)  propionato  de  potássio  0,100 mol L–1;  f)  ácido  propiônico  0,100 mol L–1;  g)
perclorato de amônio  0,100 mol L–1; h) amônia 0,100 mol L–1.

Reações de Oxirredução

14. Atribua o estado de oxidação de cada um dos átomos que constituem as espécies: O2; O3;
NH3; N2H4; CH4; CH3OH; CH2O; HCOOH; CO; CO2; HCO3

–; SiO2; SiF4; Na2SiF6; C2; HC≡CH;
H2C=CH2; H3C–CH3.

15. Dadas  as  seguintes  semi-reações  de  redução  com  os  respectivos  valores  de  potenciais
padrões de redução: 

i) Ag+(aq)+e ⇌ Ag(s) E0 = +0,80 V 
ii) Ag2+(aq)+e ⇌ Ag+(s) E0 = +1,98 V
iii) Ce4+(aq)+e ⇌ Ce3+(aq) E0 = +1,61 V
iv) Cu2+(aq)+2e ⇌ Cu(s) E0 = +0,52 V
v) Cu2+(aq)+e ⇌ Cu+(aq) E0 = +0,16 V 
vi) Fe3+(aq)+e ⇌ Fe2+(aq) E0 = +0,77 V
vii) I2(aq)+2e ⇌ 2I–(aq) E0 = +0,54 V
viii) MnO4

–(aq)+8H+(aq)+5e ⇌  Mn2+(aq)+4H2O(l) 
(meio ácido) E0 = +1,51 V 

ix) MnO4
–(aq)+2H2O(l)+3e  ⇌ MnO2(s)+4OH–(aq) 

(meio básico) E0 = +0,60 V 
x) Ni2+(aq)+2e ⇌ Ni(s) E0 = –0,23 V
xi) O2(g)+4H+(aq)+4e ⇌ 2H2O(l) 

(meio ácido) E0 = +1,23 V
xii) O2(g)+2H2O(l)+4e ⇌ 4OH–(aq) 

(meio básico) E0 = +0,40 V 
xiii) Pb2+(aq)+2e ⇌ Pb(s) E0 = –0,13 V
xiv) Zn2+(aq)+2e ⇌ Zn(s) E0 = –0,76 V

Responda: a) Qual é o agente oxidante mais forte? E o mais fraco? b) Qual é o agente redutor mais
forte? E o mais fraco?  c) Quais destas substâncias poderiam oxidar o H2? Escreva as respectivas
equações. d) Quais destas substâncias poderiam reduzir o H+? Escreva as respectivas equações.
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16. Com base na tabela da questão anterior, escreva as equações químicas balanceadas, calcule o
valor de E0 e preveja a espontaneidade das seguintes reações: a) Fe2+ com Cu2+; b) Pb2+ com Zn; c)
Ag+ com Ce4+; d) Ag+ com Ce3+; e) Ni com O2 em meio ácido.  

17. Em um béquer contendo uma solução ácida de Fe2+, Ce3+, Cu+ e Ag+ borbulha-se oxigênio
gasoso  à  pressão  de  1,00×105 Pa.  Quais  cátions  podem  ser  oxidados  nas  condições  padrões?
Escreva as equações químicas para os casos em que a oxidação é possível. 

18. O íon MnO4
– pode ser reduzido em meio ácido a Mn2+, e em meio neutro ou básico, a MnO2.

a) O MnO4
– é um oxidante mais forte em que meio? Por quê? b) O I– pode ser oxidado pelo MnO4

–

em meio  ácido  nas  condições  padrões?  Escreva  a  equação  química  corretamente  balanceada  e
calcule o valor de ΔE0 desta reação. c) Faça o mesmo para o meio básico.

19. O  cátion  cuproso  poderia  sofrer  desproporcionamento  segundo  a  equação:  2Cu+(aq)  ⇌
Cu0(s)+Cu2+(aq). a) Calcule o ΔE0 desta reação. b) Qual reação é espontânea, a de sentido direto ou
inverso?  c) Uma  solução  aquosa  de  íon  cuproso  é  estável?  d) Aconteceria  alguma  coisa  se
mergulhasse uma barra de cobre em solução de sulfato de cobre (II)? Justifique.

20. Em uma pilha de Daniell há uma semi-célula de Pb mergulhado em solução de Pb(NO3)2

1,0 mol L–1, e outra de Cd mergulhada em solução de Cd(NO3)2 1,0 mol L–1.  a) Calcule o  ΔE da
pilha e identifique o ânodo e o cátodo. b) Se os eletrodos fossem conectados por um fio condutor,
em que sentido fluiria a corrente elétrica e os elétrons? Escreva a equação da reação química que
ocorreria espontaneamente.
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