
Lista de Exercícios 
Laboratório de Estruturas e Transformações em Química – QUI162 

 
 

1) Explique porque uma solução eletrolítica é capaz de conduzir eletricidade. 
 
2) O Hidróxido de Bário – Ba(OH)2, um composto iônico,possui baixa solubilidade em água (Kps 
5,0 x 10-3), mas o sulfato de bário – BaSO4 é bem menos solúvel (Kps 2,0 x 10-10). Uma solução 
aquosa de hidróxido de bário 0,30 molL-1 apresenta condutividade. Fenolftaleína é adicionada 
como indicador ácido-base. Ao ser gotejada uma solução aquosa de ácido sulfúrico até a 
neutralização o que ocorrerá com a condutividade? Caso o gotejamento prossiga como vai se 
comportar os valores de condutividade? Escreva a equação balanceada da reação de 
neutralização. 
 

 
3) Considere um sistema como o ilustrado na figura, onde o líquido em questão é a solução 
aquosa de um ácido. A constante de acidez (Ka) indica o grau de ionização de um determinado 
ácido em um equilíbrio químico. Quanto maior o valor de Ka, maior é o número de moléculas do 
ácido que se encontram na forma ionizada em solução. Com base nisso, responda: 
 

a) Haveria diferença no brilho da lâmpada entre um sistema com solução 0,1 molL-1 de 
ácido clorídrico (HCl, Ka = 1,0 x 107) e outro com solução de ácido acético (HAc, Ka = 1,8 x 10-

5) na mesma concentração? Justifique. 
b) Se a solução de HCl acima fosse titulada com uma solução de nitrato de prata (reação 

abaixo), o que seria esperado que acontecesse com o brilho da lâmpada até o ponto de 
equivalência? O mesmo foi observado no experimento realizado no laboratório com ácido 
sulfúrico e hidróxido de bário? Justifique suas respostas. (Obs.: KpsAgCl =  1,8 x 10-10; ácido 
nítrico encontra-se totalmente ionizado). 

HCl(aq) + AgNO3(aq)  AgCl(s) + H+
(aq) + NO3

-
(aq) 

 
4) Ao passar por 5 minutos, uma corrente de 0,50 A em uma solução aquosa de Na2SO4 qual a 
quantidade de gás hidrogênio gerada? Dados PV = nRT. 
 
5) A eletrólise de uma solução aquosa de Na2SO4 contendo fenolftaleína foi realizada e 
coletaram-se os dados apresentados na Tabela abaixo. Considere que o experimento foi realizado 
a uma temperatura de 24oC e que foram coletados 5 mL de H2(g). 



Tabela: Dados coletados em experimento de Eletrólise de uma solução aquosa de Na2SO4 

t (s) i (mA) 
0 80 

87 90 

246 100 

340 110 

378 120 

440 120 

 
Responda: 
a) Escreva as semi-reações de oxidação e redução e a reação global que ocorrem no processo. 
b) Explique porque a solução fica mais rosa no cátodo e incolor no ânodo; 
c) Calcule a constate de Avogadro; 
 
6) Eletrólise é um processo onde há decomposição de uma substância por meio de corrente 
elétrica. A eletrólise do cloreto de sódio fundido é denominada eletrólise ígnea, pois não existe 
água no sistema. Dois eletrodos inertes (ex. grafite) são imersos no sal fundido e ligados a uma 
fonte de alimentação. A reação global do processo está escrita abaixo. Com base nisso, responda: 
 
a) Dê as semi-reações que ocorrem em cada eletrodo, indicando o nome e a carga de cada um.  
b) Considerando o que foi feito no laboratório através da eletrólise da água, indique como 
poderia ser calculada a constante de Avogadro através da eletrólise ígnea do NaCl e quais 
dificuldades estariam envolvidas nesse experimento.  
 

2NaCl(l)                   2Na(s) + Cl2(g) 
 
7) Considere uma panela de alumínio e outra de cobre de mesma massa. Suponha que as duas 
panelas, inicialmente na mesma temperatura, foram aquecidas na mesma fonte de calor por 
tempos iguais. Qual das panelas atingiria a temperatura mais alta? Justifique a sua resposta. 
Dados: cCu° = 0,09 cal/g°C, cAl° = 0,22 cal/g°C. 
 

 
8) Para determinação do calor específico (c) do óleo de oliva, um grupo montou o sistema 
ilustrado na figura acima, aquecendo primeiramente água pura até 70oC e posteriormente, através 
do mesmo esquema e procedimento, aquecendo o óleo de oliva até a mesma temperatura. 
 
a) Comente se o experimento realizado pelo grupo está correto para determinação do calor 
específico do óleo, justificando sua resposta.  



b) Considerando as mesmas massas de água e óleo utilizadas no experimento e os dados de 
temperatura obtidos pelo grupo na tabela abaixo e sabendo que cH2O = 1 cal/goC, demonstre 
como pode-se chegar no valor do calor específicodo óleo de oliva. 
 

Água Óleo de oliva 
Tempo (min) Temperatura (oC) Tempo (min) Temperatura (oC) 

1 25 1 25 
2 33 2 37 
3 39 3 48 
4 46 4 59 
5 52 5 70 
6 57   
7 62   
8 67   
9 70   

 
c) Comparando-se os valores de c da água e do óleo, explique o que significa a diferença entre 
eles. 
 
9) Calcule o calor específico de 50,0g de um líquido desconhecido que recebeu 3,25 kcal e 
variou sua temperatura de 20 a 112 oC. 
 
10) O que é o valor calórico de um alimento? Indique sua unidade de medida. 
 
11) Explique por que a média do valor calórico obtido para cada alimento testado no laboratório 
é mais baixa que o valor reportado na literatura. 
 
12) Proponha um método para melhorar o experimento e, consequentemente, a exatidão obtida 
na medida. 
 
13) Experimentos foram realizados com um calorímetro de água contendo 100 mL de água 
usando a mesma massa de carne, cereal e amendoim. A temperatura inicial de todos os 
experimentos foi de 23°C e as variações de temperatura apresentadas a seguir foram observadas: 
Amendoim= 15 °C; Cereal= 9 °C; Carne= 8 °C. Qual dos alimentos é o mais calórico? Justifique 
a sua resposta através de cálculos de quantidade de calor. 
 
14) Cerca de 0,95 g de amendoim foram queimados e o calor liberado aqueceu 100 g de água de 
25 a 79 oC . Calcule o valor calórico referente ao amendoim para cada 100 gramas do alimento. 
 
15) Os dados na tabela abaixo foram coletados durante um experimento de titulação 
calorimétrica de 20 mL de uma solução aquosa de NaOH de concentração desconhecida com 
uma solução aquosa padronizada 0,098 mol L-1 de HCl. 



 
Volume de HCl /mL T/ oC 

0 24,5 
8 25 
10 26 
12 26,5 
14 27 
16 27,5 
18 28 
20 27,5 
22 26,5 

 
a) Construa um gráfico de Temperatura vs Volume de HCl adicionado. 
b) Qual foi o volume da solução aquosa de HCl gasto para neutralizar os 20 mL da solução 
aquosa de NaOH? 
c) Calcule a concentração da solução aquosa de NaOH em mol L-1. 
d) De acordo com o perfil da curva de Temperatura vs Volume de HCl adicionado, o que você 
pode dizer sobre a reação ocorrida em termos de calor envolvido no processo? Explique. 
 
16) No primeiro experimento dessa disciplina, a reação de neutralização entre um ácido (H2SO4) 
e uma base (Ba(OH)2) foi verificado através da medida de condutividade elétrica da solução 
titulada. Com base nas demais práticas realizadas no laboratório, responda: 
 
a) Que outra grandeza além da condutividade elétrica pode ser usada para acompanhar uma 
reação de neutralização entre um ácido e uma base? Explique. 
b) O hidróxido de alumínio – Al(OH)3 é usado como medicamento para neutralizar o ácido 
clorídrico estomacal (HCl). Considere a titulação de 100 mL de uma suspensão de hidróxido de 
alumínio em água (0,1 mol L-1) com ácido clorídrico (1,5 mol L-1). Escreva a reação balanceada 
envolvida e faça um gráfico de volume de HCl pela grandeza respondida no item (a) mostrando o 
volume de ácido no ponto de equivalência da titulação 
 
17) Um grupo de estudantes, visando determinar a quantidade de vitamina C (ácido ascórbico) 
em uma amostra de suco de kiwi, optou por utilizar o método de Tillmans, baseado na reação do 
ácido ascórbico com 2,6-diclorofenol indofenol (DCFI), conforme representada abaixo: 

 
a) Desenhe a montagem do experimento utilizado pelos estudantes para determinação de 
vitamina C no suco. 
b) Indique a espécie oxidada e reduzida na reação acima. Justifique sua resposta.  
c) Defina ponto de equivalência. De que forma os estudantes detectaram o ponto de equivalência 
no experimento? 



18) Em 30 mL de uma solução contendo suco de kiwi, os estudantes encontraram o valor de 10 
mg de ácido ascórbico. Sabendo-se que essa solução foi preparada através da diluição de uma 
alíquota de 10 mL de um suco concentrado, calcule a quantidade de ácido ascórbico presente em 
200 mL do suco concentrado. 
 
19) Em um experimento para quantificação de vitamina C em amostras de verduras, titulou-se 
inicialmente 50 mL de uma solução padrão de vitamina C com solução alcoólica de iodo (I2), 
titulando-se posteriormente 50 mL de soluções contendo os extratos de pimentão, couve e 
brócolis. Os dados de volume da solução de iodo na bureta no inicio e ao final de cada titulação 
estão apresentados na tabela abaixo: 
 

Tabela: Dados obtidos da titulação das soluções contendo vitamina C com solução de I2 
 Solução padrão Pimentão Couve Brócolis 

Volume inicial de 
I2 (mL) 

25 mL 21 mL 17 mL 12 mL 

Volume final de I2 
(mL) 

21 mL 17 mL 12 mL 9 mL 

Massa de Vit. C 
titulada 

10 mg ?? ?? ?? 

 
a) Calcule a massa de vitamina C contida nas soluções dos extratos de cada verdura. 
b) Se essas soluções foram preparadas a partir de 8 g de pimentão, 30 g de couve e 6 g de 
brócolis, organize essas verduras em ordem crescente de quantidade de vitamina C por 100 g do 
alimento.  
 
20) Através da Lei de Hess é possível calcular a entalpia de determinadas reações ou processos. 
Isso se deve ao fato da entalpia ser uma função de estado. 
a) Escreva o enunciado da Lei de Hess. 
b) O que é uma função de estado e qual é sua relação com a Lei de Hess? 
c) Se invertermos uma equação química para aplicação na Lei de Hess o que acontece com seu 
valor de entalpia? E se multiplicarmos a equação por um determinado fator? 
 
21) Escreva a equação química balanceada da síntese do cloreto de hidrogênio gasoso a partir do 
gás cloro e gás hidrogênio. Calcule a entalpia de reação a partir das seguintes informações: 

NH3(g)  +  HCl(g) --> NH4Cl(s)       H
o = 176,0 kJ 

N2(g)  +  3H2(g) -->  2NH3(g)           H
o = 92,22 kJ 

N2(g)  +  4H2(g)  +  Cl2(g) --> 2NH4Cl(g)  H
o = 628,86 kJ 


