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Tabela de Constantes

𝑁𝐴 = 6,02 × 1023 mol−1

Constante de Avogadro

Formulário

• Quantidade de matéria……………………………………………………...…..…………………………… n =

m
M

m – massa
M – massa molar
• Número de partículas…………………………………………………………………..……………..……. N = n NA
n – quantidade de matéria
NA – constante de Avogadro
• Massa volúmica…………………………………………………………….……………………...…...……..  =

m
V

m – massa
V – volume
• Concentração de solução……………………………………………………..….………………..…………. c =

n
V

n – quantidade de matéria (soluto)
V – volume
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AL 1.2 Um ciclo do cobre
GRUPO I
Execute as seguintes etapas do procedimento experimental, relativas a um ciclo do cobre.
Ponto de partida: cobre metálico
1. Cortar um fio de cobre de modo a obter uma amostra aproximada de
0,3 g.
2.
Pesar uma amostra de cobre num copo de precipitação de 50 mL
até ao centigrama, numa balança digital de precisão, e registar esse valor.
Colocar a amostra no fundo de um gobelé de 250 cm3 .

Reação A: Preparação da solução de nitrato de cobre(II)
3. Na hotte, adicionar com uma pipeta graduada, 4,0 cm3 de HNO3 concentrado (16 mol dm−3 ) e
agitar suavemente até dissolução completa. Adicionar cerca de 100,0 cm3 de água medidos com
uma proveta. Registar as observações verificadas.

Reação B: Preparação do hidróxido de cobre(II)
4. Adicionar, agitando sempre com uma vareta de vidro, 30,0 cm3 de NaOH de concentração
3 mol dm−3 medidos com uma pipeta volumétrica de 15 mL, para promover a precipitação de

Cu ( OH)2 . Registar as observações verificadas.

Reação C: Preparação do óxido de cobre(II)
5. Aquecer a solução quase até à ebulição, agitando (com agitação magnética) sempre para
uniformizar o aquecimento da solução.
6. Quando a reação estiver completa, retirar o aquecimento e continuar a agitar por um ou dois
minutos.
7. Deixar repousar o óxido de cobre(II) e decantar o líquido cuidadosamente para não perder esse
depósito sólido. Adicionar cerca de 200,0 cm3 de água destilada com uma proveta e decantar
uma vez mais. Registar todas as observações verificadas.
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Reação D: Preparação da solução de sulfato de cobre(II)
8. Adicionar, agitando sempre com a vareta, 15,0 cm3 de H2SO4 de concentração 6 mol dm−3 .
Registar as observações verificadas.

Reação E: Regeneração do cobre metálico
9.

Na hotte, adicionar, de uma só vez, 1,3 g de zinco em pó, pesado num copo de precipitação com
o auxílio de uma espátula, agitando até que o líquido sobrenadante fique incolor. Registar as
observações verificadas.

10. Quando a libertação de gás for muito pouco intensa, decantar o líquido sobrenadante e despejar
no recipiente apropriado (recolha de resíduos). Registar as observações verificadas.

GRUPO II
Com base nos dados usados, nas observações efetuadas e nos resultados obtidos durante as
etapas do procedimento experimental, responda às seguintes questões.

1. Apresente o valor da massa de cobre medido na balança digital (Etapa 1) com a respetiva
incerteza de medição.

2. Indique o nome do instrumento de medida utilizado para medir os 4,0 cm3 de HNO3
concentrado (Etapa 3).

3. A etapa 3 deve ser realizada na hotte porque durante a reação há formação de
(A) vapores castanhos rutilantes que são perigosos por inalação.
(B) vapores verdes rutilantes que são perigosos por inalação.
(C) soluções verdes irritantes que são irritantes para a pele.
(D) soluções castanhas que são irritantes para a pele.

4. Na etapa 9, ao juntar-se zinco em pó ocorre uma reação de oxidação-redução para obter o
cobre metálico a partir do sulfato de cobre (II) que pode ser descrita pela seguinte equação
CuSO4 (aq) + Zn(s) → Cu(s) + ZnSO4 (aq)
Nesta reação o número de oxidação do cobre passa de
(A) -2 para 0.
(B) +2 para 0.
(C) 0 para -2.
(D) 0 para +2.
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5. Indique a quantidade química de ácido nítrico que pode ter reagido na reação A (passo 3).

6. Calcule a massa de hidróxido de sódio, NaOH (M = 40,00 g mol-1) que é necessário medir
para preparar os 30,0 cm3 da solução utilizada na reação B (Etapa 6).
Apresente todas as etapas de resolução, explicitando todos os cálculos efetuados.

7. Indique a cor da solução formada após a reação A.

8. Determine o rendimento do ciclo, supondo que a massa de cobre obtido depois de seco foi
0,2 g.
Apresente todas as etapas de resolução, explicitando todos os cálculos efetuados.

FIM

COTAÇÕES

GRUPO

ITEM

COTAÇÃO (EM PONTOS)
I - TRABALHO
100

LABORATORIAL

II – QUESTÕES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PÓS-LABORATORIAIS

10

10

10

10

10

20

10

20

TOTAL
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