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PROBLEMAS E CUESTIÓNS DE SELECTIVIDADE

• Disólvense na auga 11,2 l de NH3(g) medidos a 1 atmosfera de presión e 25 ºC, obténdose 1 L de
disolución: a) Acha a concentración do NH3 na auga. b) Determina a concentración de NH4

+ e OH− na
disolución. c) Calcula o pH da disolución resultante. Datos: Ka = 1,8·10−5. (Set-96)

Resolución:

 a) Comecemos por calcular o número de moles de amoníaco gasoso, supoñendo que se comporta como
gas ideal:
P · V = n · R · T
1 · 11,2 = n · 0,082 · 298
n = 0,46 mol NH3

Estes moles disólvense en auga de xeito que o volume da disolución é 1 litro, do que calculamos a
concentración inicial do amoníaco na auga:

[NH3] ===
1
46,0

disolución de litros
NH de moles 3 0,46 mol/l

b) O amoníaco en disolución acuosa ionízase  segundo o equilibrio:

           NH3       +   H2O        NH4
+   +   OH−

co)       0,46
ceq)      0,46 − x                          x     x

[ ][ ]
[ ]3
4

NH
OHNH −+ ⋅

=bK

x46,0
xx108,1 5

−

⋅
=⋅ −

x2 + 1,8·10−5 x – 8,28·10−6 = 0

Ao resolver a ecuación, obtemos que x = 2,9·10−3 mol/l

Esta é a concentración de ións hidroxilo e dos ións amonio no equilibrio:
[OH−] = [NH4

+] = 2,9·10−3 mol/l

 c) Sabemos que [OH−] = 2,9·10−3 mol/l, entón podemos calcular o pOH e del o pH:
pOH = –log[OH−] = –log(2,9·10−3) = 2,5

A 25 ºC:
pH + pOH = 14
pH + 2,5 = 14
 pH = 11,5

• A 25 ºC a porcentaxe de ionización dunha disolución acuosa de ácido etanoico (ácido acético) 0,101 M é
do 0,99%. Calcula: a) O seu pH. b) A constante de ionización do ácido etanoico (ácido acético) a esa
temperatura. (Set-96 e Xuñ-00)

Resolución:

 a) Comezamos por formular o equilibrio de ionización do ácido acético:
CH3COOH  +  H2O    CH3COO−   +  H3O+

co)      0,101
ceq)             0,101 − x                     x                 x

A partir do grao de ionización, podemos calcular x:
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100
inicial cantidade

ionizada  cantidade
⋅=α

0,99 100
0,101
x

⋅=   ⇒ x = 10−3 mol/l

Xa coñecemos a concentración de ións oxonio que nos permite calcular o pH:
[H3O+] = x = 10−3 mol/l
pH = −log[H3O+] = −log(10−3) = 3

 b) Formulamos a expresión da constante de ionización do ácido etanoico e substituímos nela os datos
coñecidos:

[ ][ ]
[ ]COOHCH

OHCOOCH

3

33
+− ⋅

=aK

=
−

⋅
=

−

⋅
=

−

−−

3

33

a 10101,0
1010

x101,0
xxK

Ka = 10−5

• Deséxanse preparar 2,0 L dunha disolución de ácido nítrico que posúe un pH = 1,0; partindo dun
produto comercial que é do 69%, en peso, e densidade = 1,4 g/ml. Indica o procedemento que se debe
seguir, describe o material que empregarías e realiza os cálculos necesarios. (Set-96)

Resolución:

A disolución que se quere preparar ten pH = 1; entón, podemos calcular a concentración de ións oxonio
que terá esa disolución:
pH = −log[H3O+]
1 = −log[H3O+]
[H3O+] = 0,1 mol/l

Como o ácido nítrico é un ácido forte, podemos considerar que está totalmente ionizado e que a
concentración de ións oxonio é a mesma que a concentración de ácido nítrico:
HNO3 + H2O → NO3

− + H3O+

[HNO3] = [H3O+] = 0,1 mol/l

Queremos preparar HNO3  0,1 M. Se o volume que queremos preparar é 2,0 L, no laboratorio debemos
ter un matraz aforado de 2 litros.

  HNO de mol 2,0
2

1,0

disolución de litros
)(HNO soluto de moles de número

3

3

=⇒=

=

nn

M

Necesitamos 0,2 moles de HNO3 que colleremos do ácido comercial. O ácido comercial é unha
disolución líquida dun 69% en HNO3 e de 1,4 g/ml de densidade. Calculamos o volume desta disolución
que contén 0,2 moles de HNO3:

Mr(HNO3) = 1 + 14 +16 · 3 = 63

=⋅⋅⋅
disolución de g 4,1
ml 1

HNO de g 69
disolución de g 100

HNO de mol 1
HNO de g 63

HNO de mol ,20
33

3
3 13,0 ml

Necesitamos 13 ml do ácido comercial, que colleremos, dentro da vitrina de gases, cunha
probeta ou cunha pipeta. A continuación, botamos o ácido no matraz aforado de 2 litros e
completamos con auga (que botamos cun frasco lavador) até o aforo, empregando un
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contagotas, cando se estea acadando este para non excedelo. Tapamos o matraz, axitamos, e xa
temos a disolución. Para rematar, debemos botar a disolución obtida nun frasco e etiquetala:
HNO3 0,1 M.

• Explica detalladamente como se obtería no laboratorio a concentración dunha disolución de ácido
clorhídrico que é aproximadamente 1 M, empregando unha disolución de hidróxido de sodio,
exactamente  0,01 M. Nomea o material empregado e a forma de realizar os cálculos. (Xuñ-97)

Resolución:

En primeiro lugar, hai que suxeitar unha bureta a un soporte mediante unha noz e unha pinza. A bureta
énchese coa disolución de hidróxido de sodio de concentración perfectamente coñecida (0,01 M).
Despois, cunha pipeta, cóllese un volume coñecido do ácido clorhídrico que queremos valorar, por
exemplo 10 ml, e deposítase nun matraz erlenmeyer, engadíndolle unhas gotas de fenolftaleína. O
contido do matraz será incoloro. Colócase o erlenmeyer debaixo da bureta e déixase caer a base sobre o
ácido até que a fenolftaleína cambie de cor (apareza cor rosada). Neste intre péchase a chave da bureta:
xa se acadou o punto de equivalencia. Anótase o volume de base que se gastou (Vbase).

No punto de equivalencia o número de equivalentes de ácido e de base son iguais, polo tanto:

Nácido· Vácido = Nbase · Vbase

Tanto o ácido clorhídrico como o hidróxido de sodio teñen valencia 1, polo que a súa normalidade
coincide coa molaridade. Substituíndo:
Ma · 10 = 0,01· Vbase

O único dato descoñecido é a molaridade do ácido clorhídrico e que obtemos facendo os cálculos.

• Dispoñemos de tres frascos, sen etiquetar, que sabemos que corresponden a tres disolucións acuosas:
Tetraoxosulfato(VI) de amonio [sulfato de amonio]; Trioxonitrato(V) de potasio [nitrato de potasio] e
oxobromato(I) de sodio [hipobromito de sodio]. Como poderiamos distinguilos axudándonos do papel
indicador ácido-base. Razoa a resposta. (Set-97)

Resolución:

Nos tres frascos temos disolucións acuosas de sales que están disociadas en ións e, dependendo de se hai
reacción entre algúns destes ións e a auga, a disolución pode ser neutra, ácida ou básica. Collendo unha
gota de cada disolución e colocándoa sobre un anaco de papel indicador, obtemos unha cor que nos
indica o pH de xeito aproximado. Se sabemos se as disolucións son ácidas, básicas ou neutras, podemos
identificalas:

a) O sulfato de amonio en disolución acuosa disóciase, segundo:

NH4SO4  →  NH4
+ + SO4

2−

Como o ácido sulfúrico é un ácido moi forte, a súa base conxugada, o ión sulfato, será unha base moi
débil que non se hidroliza. O ión amonio é o ácido conxugado dunha base débil, o amoníaco; entón,
será un ácido relativamente forte que reaccionará coa auga, cedendo ións H+, do que resulta un pH
ácido.

b) O nitrato de potasio en disolución acuosa disóciase, segundo:

KNO3  →  K+ + NO3
−

Como o ácido nítrico é un ácido moi forte, a súa base conxugada, o ión nitrato, é unha base moi
débil. O ión K+ procede do hidróxido de potasio, base moi forte, polo que é un ácido moi débil que
non se hidroliza. Polo tanto, ningún dos ións reacciona coa auga e a concentración de ións H3O+ e
OH− da disolución será a que provén da autoionización da auga, do que resulta un pH neutro.
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c) O hipobromito de sodio en disolución acuosa disóciase, segundo:

NaBrO  →  Na+ + BrO−

O ión Na+ procede do hidróxido de sodio, base moi forte, polo que é un ácido moi débil que non se
hidroliza. O ión hipobromito, BrO−, procede do ácido hipobromoso, que é un ácido débil, polo que se
comporta como base relativamente forte, captando protóns da auga, do que resulta un pH básico.

• Indica razoadamente, segundo a teoría de Brönsted, se as seguintes afirmacións son certas ou falsas: a)
Un ácido e a súa base conxugada reaccionan entre si, dando unha disolución neutra.      b) Un ácido e a
súa base conxugada difiren nun protón. Pon un exemplo. c) A base conxugada dun ácido forte é unha
base forte. Pon un exemplo. (Set-98)

Resolución:

a) Segundo a teoría de Brönsted, cando un ácido cede un protón, prodúcese unha especie, a súa base
conxugada, que poderá captar de novo un protón para rexenerar o ácido. Polo tanto. un ácido e a súa
base conxugada son dous compoñentes do mesmo equilibrio que nunca poden dar unha reacción de
neutralización. A afirmación é falsa.

b) Segundo a teoría de Brönsted, cando un ácido cede un protón, prodúcese unha especie que poderá
captar de novo un protón para rexenerar ácido. Esta especie será a base conxugada dese ácido. A
única diferenza entre as dúas especies é un protón e a afirmación é certa.

HA  +  B      A−  +  BH+

ácido        base            base           ácido

c) Segundo a teoría de Brönsted, o equilibrio que orixina un ácido será do tipo:

HA     A−  +  H+

      ácido            base   

 Canto máis forte sexa un ácido, máis desprazado estará o seu equilibrio cara aos produtos ou máis
tendencia a ceder ións H+. Polo tanto, máis débil será a súa base conxugada: menos desprazado o
equilibrio cara á esquerda ou menos tendencia a captar ións H+. Entón, a base conxugada dun ácido
forte é unha base débil e a afirmación é falsa.

• O pH dunha disolución saturada de hidróxido de Pb(II) é 9,9 a 25 ºC. Calcula: a) A solubilidade dese
hidróxido a esa temperatura. b) O produto de solubilidade á mesma temperatura. (Set-98)

Resolución:

 a) A partir do valor do pH, podemos calcular a solubilidade do hidróxido de chumbo(II) a 25 ºC.
A 298 K: pH + pOH = 14
pH = 9,9  ⇒  pOH = 14 − 9,9 = 4,1
−log[OH−] = 4,1
[OH−] = 7,9·10−5 mol/l

Formulamos o equilibrio de solubilidade do hidróxido de chumbo(II):
Pb(OH)2(s)    Pb2+(ac) + 2 OH−(ac)

c o)               c                     0                0
c eq)           c − s                  s               2s

[OH−] = 2s = 7,9·10−5 mol/l
s = 3,95·10−5 mol/l

 b) Coñecido o valor da solubilidade, podemos calcular o produto de solubilidade a esa temperatura:
 Ks = [Pb2+] · [OH−] 2 = s · (2s)2 = 4s3 = 4·(3,95·10−5)3 = 2,5·10−13
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• Cando se acada o punto de equivalencia nunha valoración ácido-base, explica razoadamente se cada
unha das seguintes afirmacións é certa ou non: a) O número de moles de ácido e de base que
reaccionaron son iguais. b) O pH da disolución formada pode ser distinto de 7. c) Os volumes de ácido e
de base consumidos son iguais. (Xuñ-99)

Resolución:

 a) Chámase punto de equivalencia ao momento no que unha reacción de neutralización é completa. No
punto de equivalencia sempre se cumpre que o número de equivalentes de ácido é igual ao número
de equivalentes de base, pero o número de moles de ácido non sempre é igual ao número de moles de
base, dependerá da estequiometría da reacción. A afirmación é falsa.

 b) En valoracións de ácido débil e base forte ou de ácido forte e base débil, o pH  no punto de
equivalencia non é o correspondente a unha disolución neutra (7 a 25 ºC), xa que hai hidrólise do sal
resultante. A frase é certa.

 c) No punto de equivalencia sempre se cumpre que o número de equivalentes de ácido é igual ao
número de equivalentes de base: Nácido· Vácido = Nbase · Vbase. Polo tanto, os volumes de ácido e de base
consumidos só serán iguais cando teñan a mesma normalidade. A afirmación é falsa.

• Para que serve un matraz erlenmeyer? E un matraz kitasato? E unha bureta? E unha pipeta? Fai un
debuxo esquemático de cada un. Do material citado anteriormente, cal utilizarías e como o empregarías
nunha valoración? Explícao cun exemplo. (Xuñ-99)

Resolución:

Un matraz erlenmeyer serve para realizar reaccións nel.

Un matraz kitasato serve para facer filtracións ao baleiro, uníndoo a un funil buchner a través dun tapón
de goma furado e conectándoo a unha trompa de baleirado.

Unha bureta serve para medir volumes de líquido engadido.

Unha pipeta serve para coller volumes coñecidos de líquidos.

Do material citado, para unha valoración empregaría o matraz erlenmeyer, a bureta e a pipeta.

Por exemplo, para valorar unha disolución de hidróxido de sodio con ácido clorhídrico de concentración
coñecida, enchería con ácido clorhídrico a bureta, colocada nun soporte. Con axuda da pipeta extraería un
volume coñecido do NaOH, por exemplo 10 ml, e verteríao no matraz erlenmeyer. Despois de engadirlle
unhas gotas de fenolftaleína ao contido do matraz, deixaría caer o ácido sobre a base, axitando até que o
cambio de cor da fenolftaleína indicase o punto de equivalencia, intre no que pecharía a chave da bureta.
Anotado o volume de ácido gastado, faría os cálculos, tendo en conta que no punto de equivalencia:

Nácido· Vácido = Nbase · Vbase

Ecuación na que só se descoñece a concentración da base: o hidróxido de sodio valorado.
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a) Unha disolución de CH3-COOH 0,2 M está ionizada ao 0,95%. Calcula: a) As
concentracións de CH3-COOH e de H3O+ no equilibrio. b) A constante de ionización do
ácido. (Set-99)

Resolución:

a) Comezamos por formular o equilibrio de ionización do ácido acético:

CH3COOH  +  H2O    CH3COO−   +  H3O+

co)        0,2
ceq)                 0,2 − x                     x                 x

A partir do grao de ionización, podemos calcular x:

100
inicial cantidade

ionizada  cantidade
⋅=α

0,95 100
0,2
x
⋅=   ⇒ x = 2·10−3 mol/l

Coñecido x, podemos calcular as concentracións de CH3COOH e de H3O+ no equilibrio:
[CH3COOH] = 0,2 − x = 0,2 − 2·10−3 = 0,198 mol/l
[H3O+] = x = 2·10−3 mol/l

b) Formulamos a expresión da constante de ionización do ácido etanoico e substituímos nela os datos
coñecidos:

[ ][ ]
[ ]COOHCH

OHCOOCH

3

33
+− ⋅

=aK

 =
⋅

=
−

198,0
)102( 23

aK 2·10−5

• Explica como determinarías no laboratorio a concentración dunha disolución básica
problema por medida dos volumes empregados do ácido e da base. Indica o material
empregado e o procedemento seguido. (Set-99)

Resolución:

Habería que facer unha volumetría ou valoración ácido-base. Para isto comézase por suxeitar unha
bureta a un soporte mediante unha noz e unha pinza. A bureta énchese cunha disolución dun ácido de
concentración perfectamente coñecida. Despois, cunha pipeta, cóllese un volume coñecido da base, por
exemplo 10 ml, e deposítase nun matraz erlenmeyer, engadíndolle unhas gotas de indicador (por
exemplo, fenolftaleína que lle daría unha cor rosada). Colócase o erlenmeyer debaixo da bureta e déixase
caer, amodiño, o ácido sobre a base até que o indicador cambie de cor (se é fenolftaleína, até que
desapareza a cor). Neste intre péchase a chave da bureta, porque xa se acadou o punto de equivalencia.
Anótase o volume de ácido que se gastou e fanse os cálculos, tendo en conta que no punto de
equivalencia:

Nácido· Vácido = Nbase · Vbase

Coñecemos todo menos a normalidade da base, que se calcula con esta ecuación.
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• a) Dispoñemos no laboratorio dun frasco que contén unha disolución de NaOH 0,1 M que
quedou destapada durante 30 días. Esta disolución prepararámola a partir de NaOH
comercial, en lentellas, que tamén temos no laboratorio nun frasco perfectamente
pechado. Poderemos considerar correcta a concentración da disolución de NaOH? Por
que? b) No caso de querer valorar a disolución, describe o material, reactivos e
procedemento. (Xuñ-00)

Resolución:

 a) Non se pode considerar correcta a concentración da disolución de NaOH, xa que, ademais dos erros
experimentais que puidésemos cometer cando se preparou a disolución, ao estar destapada durante
varios días, é probábel que parte do disolvente se evaporase, modificando a concentración da
disolución.

 b) Se se quere valorar a disolución debemos comezar por suxeitar unha bureta a un soporte mediante
unha noz  e unha pinza . A bureta énchese cunha disolución dun ácido de concentración
perfectamente coñecida, por exemplo, ácido clorhídrico 0,1 M. Despois, cunha pipeta, cóllese un
volume coñecido do hidróxido de sodio, por exemplo, 10 ml, e deposítase nun matraz erlenmeyer,
engadíndolle unhas gotas de indicador (por exemplo fenolftaleína que lle daría unha cor rosada).
Colócase o erlenmeyer debaixo da bureta e déixase caer, amodiño, o ácido sobre a base até que o
indicador cambie de cor (se é fenolftaleína, até que desapareza a cor). Neste intre péchase a chave da
bureta, porque xa se acadou o punto de equivalencia. Anótase o volume de ácido que se gastou e
fanse os cálculos, tendo en conta que no punto de equivalencia:
Nácido· Vácido = Nbase · Vbase

 Coñecemos todo menos a normalidade da base, que se calcula con esta ecuación.

• Explica detalladamente (material e procedementos) como se poden recoñecer ácidos e
bases no laboratorio. (Set-00 e Set-04)

Resolución:

Para recoñecer ácidos e bases no laboratorio, procédese á determinación do pH mediante:

 a) Aparellos chamados pH-metros, que dan valores de pH bastante exactos. O seu uso consiste en
somerxer o pH-metro na disolución que queremos recoñecer e anotar o valor do pH.

 b) Substancias chamadas indicadores, que informan do pH de xeito aproximado. Os indicadores son
disolucións dalgúns colorantes complexos cunha cor que depende do pH do medio. Cada indicador
ten un intervalo de pH dunhas dúas unidades que se chama intervalo de viraxe. Para empregar o
indicador, debemos engadir unhas gotas deste a un tubo de ensaio que conteña unha pequena
cantidade da disolución que imos recoñecer. A cor obtida indica se o pH é maior ou menor que o do
intervalo de viraxe do indicador.

 c) Papel indicador, que é unha mestura de varios indicadores que teñen como soporte unha tira de
papel. Por ser unha mestura, terá distintos cambios de cor, segundo o pH. Collendo, por exemplo
cunha variña de vidro, unha gota da disolución que imos recoñecer e colocándoa sobre un anaco de
papel indicador, obtemos unha cor que nos indica o pH de xeito aproximado (hai unha táboa de cores
de referencia).
En todos os casos, unha vez obtido o pH aproximado debemos lembrar que a 25 ºC:
Disolución ácida: pH < 7
Disolución neutra: pH = 7
 Disolución básica: pH > 7
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• Define brevemente o concepto de disolución reguladora e sinala entre os seguintes pares
de substancias, o ou os que formarán unha disolución reguladora: a) Ácido
clorhídrico/cloruro de sodio. b) Ácido cianhídrico/cianuro de potasio. c) Ácido nítrico
[trioxonitrato(V) de hidróxeno]/nitrato de amonio [trioxonitrato(V) de amonio]. d)
Hidróxido de amonio/cloruro de amonio. Xustifica brevemente a resposta. (Set-00)

Resolución:

Unha disolución reguladora é unha disolución, cuxo pH se modifica moi pouco, cando se lle engaden
cantidades moderadas de ácidos e bases.

As disolucións reguladoras están formadas por un ácido débil e un sal da súa base conxugada ou por
unha base débil e un sal do seu ácido conxugado, en concentracións relativamente altas de cada especie.
Segundo isto, dos pares citados:

 a) Ácido clorhídrico/cloruro de sodio: non é unha disolución reguladora, porque o ácido clorhídrico é
un ácido forte.

 b) Ácido cianhídrico/cianuro de potasio: é unha disolución reguladora formada por un ácido débil
(ácido cianhídrico) e un sal da súa base conxugada (cianuro de potasio).

 c) Ácido nítrico/nitrato de amonio: non é unha disolución reguladora, porque o ácido nítrico é un ácido
forte.

 d) Hidróxido de amonio/cloruro de amonio: é unha disolución reguladora formada por unha base débil
(hidróxido de amonio) e un sal do seu ácido conxugado (cloruro de amonio).

• Completa os seguintes equilibrios ácido-base de Brönsted-Lowry, caracterizando os
correspondentes pares ácido-base conxugado:
a) .......... + H2O  CO3

2–  + H3O+

b) NH4
+ + OH–  H2O + .........

c) ........ + H2O  H3O+ + SO4
2–. (Set-01)

Resolución:

Comezaremos por lembrar a teorías de Brönsted-Lowry: un ácido é calquera especie química que pode
ceder ións H+, e unha base é calquera especie química que pode captar ións H+. Segundo isto:

 a) .......... + H2O  CO3
2–  + H3O+

Neste equilibrio vemos que a auga actúa como base, aceptando un protón para dar o seu ácido
conxugado, o ión H3O+. A especie que falta debe comportarse como ácido, cedendo un protón para
dar lugar á súa base conxugada, o ión CO3

2–. Polo tanto, a especie que falta é o ión HCO3
–  e o

equilibrio completo será:
 HCO3

–  + H2O  CO3
2–  + H3O+

 b) NH4
+ + OH–  H2O + .........

Neste equilibrio vemos que o ión hidroxilo actúa como base, aceptando un protón para dar o seu
ácido conxugado, a auga. O amonio debe comportarse como ácido, cedendo un protón para dar lugar
á súa base conxugada, o NH3

 , que é a especie que falta. O equilibrio completo será:
NH4

+ + OH–  H2O + NH3

 c) ........+ H2O  H3O+ + SO4
2–

Neste equilibrio vemos que a auga actúa como base, aceptando un protón para dar o seu ácido
conxugado, o ión H3O+. A especie que falta debe comportarse como ácido, cedendo un protón para
dar lugar á súa base conxugada, o ión SO4

2–. Polo tanto, a especie que falta é o ión HSO4
–  e o

equilibrio completo será:
 HSO4

–  + H2O  H3O+ + SO4
2–
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• Tómanse 0,73 ml dunha disolución de ácido clorhídrico de densidade 1,35 g/ml e 37% de
riqueza en peso e dilúense con auga destilada até 100 ml. Calcula: a) O pH da disolución
resultante de mesturar 50 ml do ácido clorhídrico preparado anteriormente con 50 ml de
hidróxido de sodio 0,1 M. b) O pH da disolución resultante de mesturar os outros 50 ml do
ácido clorhídrico preparado con 25 ml de hidróxido de sodio 0,1 M. (Set-01)

Resolución:

a) Na mestura do ácido e a base ten lugar unha reacción de neutralización:
HCl + NaOH → NaCl + H2O
Comezaremos por calcular a molaridade do ácido clorhídrico empregado:
Mr(HCl) = 35,5 + 1 = 36,5

HCl mol 01,0
HCl g 36,5
HCl mol 1

disolución g 100
HCl g 37

disolución ml 1
disolución g 1,37disolución ml 0,73 =⋅⋅⋅

Estes moles dilúense en auga até que o volume é 100 ml (0,1 litros); polo tanto:

  HCl mol/l 1,0
1,0
01,0

disolución de litros
(HCl) soluto de moles de número

==

=

M

M

Agora, calculamos a cantidade de ácido e de base que se fixeron reaccionar:

HCl mol 005,0
disolución l 1

HCl mol 0,1disolución l 0,05 =⋅

NaOH mol 005,0
disolución l 1

NaOH mol 0,1disolución l 0,05 =⋅

Segundo a estequiometría da reacción, como o número de moles de ácido coincide co número de
moles de base, a neutralización é completa. Como se trata dun ácido forte e dunha base forte o pH
despois da neutralización completa é 7 a 25 ºC.

b) Calculamos de novo a cantidade de ácido e de base que se fixeron reaccionar:

HCl mol 005,0
disolución l 1

HCl mol 0,1disolución l 0,05 =⋅

NaOH mol 0025,0
disolución l 1

NaOH mol 0,1disolución l 0,025 =⋅

Segundo a estequiometría da reacción, a cantidade de ácido clorhídrico é o dobre do que se necesita
para que reaccione todo o hidróxido de sodio; polo tanto, reaccionarán 0,0025 moles de hidróxido de
sodio con 0,0025 moles de ácido clorhídrico e sobrarán 0,0025 moles de ácido clorhídrico no volume
total da mestura (100 ml, supoñendo volumes aditivos). Calculamos a concentración do ácido sobrante:

M = =
disolución de litros

HCl de moles de nº
L 0,1

 mol ,00250 = 0,025 mol/l

Como o ácido clorhídrico é un ácido forte totalmente ionizado, a concentración do ácido será a
mesma que a de ións oxonio.

HCl + H2O → Cl− + H3O+

[H3O+] = [HCl] = 0,025 M
 pH = −log[H3O+] = −log(0,025) = 1,6
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• Indica, segundo o concepto de Brönsted-Lowry, cales das seguintes especies son ácidos,
bases ou anfóteros, explicando a razón da elección: a) S2– ; b) H2PO4

– ; c) H2CO3. (Set-02)

Resolución:

Segundo Brönsted-Lowry, un ácido é calquera especie química que pode ceder ións H+, e unha base é
calquera especie química que pode captar ións H+.

Para as especies químicas dadas:

 a) S2– : Pode actuar como base, captando protóns e dando o seu ácido conxugado: o ión HS−.
 b) H2PO4

−: Pode comportarse como ácido cedendo protóns e formando a súa base conxugada: o ión
HPO4

2− ou pode actuar como base captando protóns e dando o seu ácido conxugado: o ácido
fosfórico (H3PO4); polo tanto,  será unha especie anfótera.

 c) H2CO3: Pode comportarse como ácido, cedendo protóns e orixinando a súa base conxugada: o ión
HCO3

−.

• a) Ao disolver un sal en auga, é posíbel que esta disolución teña pH básico? b) Pon un
exemplo dun sal cuxa disolución acuosa presente un pH ácido e un exemplo dun sal no que
a disolución acuosa sexa neutra. Razoa as respostas. (Set-02)

Resolución:

 a) Si. Ao disolver un sal en auga, disóciase en ións; se un destes ións se comporta como base fronte á
auga, o pH resultante pode ser básico.
b) Un exemplo de sal que en disolución acuosa presenta pH ácido é o nitrato de amonio,
NH4NO3. A razón é que en disolución se disocia, segundo:

NH4NO3 → NH4
+ + NO3

−

Como o ácido nítrico é un ácido moi forte, a súa base conxugada, o ión nitrato, será unha base moi
débil que non se hidroliza. O ión amonio é o ácido conxugado dunha base débil, o amoníaco, entón
será un ácido relativamente forte que reaccionará coa auga, cedendo protóns e facendo que a
disolución sexa ácida:
NH4

+ + H2O  NH3 + H3O+

Un exemplo de sal que en disolución acuosa presenta pH básico é o acetato de sodio, NaCH3COO.
A razón é que en disolución se disocia, segundo:
NaCH3COO → CH3COO− + Na+

O ión Na+ procede do hidróxido de sodio, base moi forte, polo que é un ácido moi débil que non se
hidroliza. O ión acetato, CH3COO−, procede do ácido acético, que é un ácido débil, polo que se
comporta como base relativamente forte, captando protóns da auga e facendo que a disolución sexa
básica:
 CH3COO− + H2O  CH3COOH + OH−

• Dispoñemos de 20 ml dunha disolución 0,1 M de ácido clorhídrico, que se neutralizan
exactamente con 10 ml de hidróxido de sodio de concentración descoñecida. Determina a
concentración da base describindo con detalle o material, indicador e as operacións a
realizar no laboratorio. (Xuñ-04)

Resolución:

Para coñecer a concentración da base, hai que suxeitar unha bureta a un soporte mediante unha noz e
unha pinza. A bureta énchese co ácido clorhídrico 0,1 M. Despois, cunha pipeta, cóllese un volume
coñecido do NaOH, 10 ml, e deposítanse nun matraz erlenmeyer, engadíndolle unhas gotas de
fenolftaleína cun contagotas. O contido do matraz será rosado. Colócase o erlenmeyer debaixo da bureta
e déixase caer o ácido sobre a base até que a fenolftaleína cambie de cor (desapareza a cor). Neste intre
péchase a chave da bureta. Xa se acadou o punto de equivalencia. Anótase o volume de ácido que se
gastou e fanse os cálculos, tendo en conta que no punto de equivalencia:
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Nácido· Vácido = Nbase · Vbase

Tanto o ácido clorhídrico como o hidróxido de sodio teñen valencia 1, polo que a súa normalidade
coincide coa molaridade. Substituíndo:

0,1 · 20 = Mb · 10

Mb = 0,2 M

• Dado un ácido débil monoprótico 0,01 M e sabendo que se ioniza nun 13%, calcula: a) A
constante de ionización. b) O pH da disolución. c) Que volume de disolución 0,02 M de
hidróxido de sodio cumprirán para neutralizar completamente 10 ml da disolución do
ácido anterior? (Xuñ-04)
Resolución:

a) Formulamos o equilibrio para a ionización do ácido monoprótico débil (HA):
  HA  +  H2O    H3O+  + A−

co)   0,01

ceq)        0,01 − x      x          x

A partir do grao de ionización, podemos coñecer a cantidade ionizada (x):

100
inicial cantidade

ionizada  cantidade
⋅=α

13 = 100
01,0
⋅

x  ⇒ x = 1,3·10– 3  M

Este valor permítenos calcular a constante de ionización para este ácido (constante de equilibrio):

Ka = 
[ ][ ]
[ ] =

⋅−

⋅⋅⋅
=

−

⋅
=

⋅
−

−−+−

3

33
3

013,10,01
013,1011,3

x0,01
xx

HA
OHA

1,9·10–4

b) Xa coñecemos a concentración de ións oxonio que nos permite calcular o pH:
[H3O+] = x = 1,3·10– 3  M

pH = −log[H3O+] = −log(1,3·10– 3) = 2,9

c) A reacción de neutralización do ácido monoprótico débil con hidróxido de sodio é:
HA + NaOH → NaA + H2O

Facemos relacións estequiométricas para calcular o volume de hidróxido de sodio 0,02 M que
cómpre para neutralizar completamente 10 ml do ácido anterior:

 =⋅⋅⋅⋅
L 1

ml 1000
NaOH mol 0,02

L 1
HA mol 1

NaOH mol 1
ácido de L 1

HA mol 0,01ácido de L ,010 5 ml NaOH

• Indica os procedementos que utilizou no laboratorio para medir o pH das disolucións,
sinalando as características de cada un. Cita algún exemplo de emprego de indicadores
explicando o porqué do seu cambio de cor. (Xuñ-05)
Resolución:

Para medir o pH das disolucións no laboratorio, utilizamos distintos métodos:

a) Aparellos chamados pH-metros, que dan valores de pH bastante exactos. O seu uso consiste en
somerxer o pH-metro na disolución que queremos recoñecer e anotar o valor do pH.

b) Papel indicador, que é unha mestura de varios indicadores que teñen como soporte unha tira de
papel. Por ser unha mestura, terá distintos cambios de cor, segundo o pH. Collendo, por exemplo,
cunha variña de vidro, unha gota da disolución que imos recoñecer e colocándoa sobre un anaco de
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papel indicador, obtemos unha cor que nos indica o pH de xeito aproximado (hai unha táboa de cores
de referencia).

c) Substancias chamadas indicadores, que informan do pH de xeito aproximado. Os indicadores son
disolucións dalgúns colorantes complexos cunha cor que depende do pH do medio. Cada indicador
ten un intervalo de pH dunhas dúas unidades que se chama intervalo de viraxe. Para empregar o
indicador debemos engadir unhas gotas deste a un tubo de ensaio que conteña unha pequena
cantidade da disolución que imos recoñecer. A cor obtida indica se o pH é maior ou menor que o do
intervalo de viraxe do indicador. Un exemplo é a fenolftaleína. Este indicador ten cor rosada, cando
o pH  do medio, é maior de 10 e incolora, se é menor de 8,2. Cando se botan unhas gotas de
fenolftaleína no tubo de ensaio que contén a mostra de ácido ou base, podemos saber se o seu pH
está por encima ou por debaixo destes valores. Tamén se pode empregar este indicador para detectar
o punto de equivalencia nunha valoración ácido-base de ácido forte e base forte, xa que neste punto
hai un cambio brusco de pH e este indicador cambia de cor.
Os indicadores cambian de cor, porque son ácidos ou bases débiles que teñen distinta cor na súa
forma ácida e na súa forma básica, polo que a súa cor depende do pH do medio.

• A 25 ºC o grao de disociación dunha disolución 0,2 M de ácido acético [ácido etanoico]
vale 0,0095. Calcula: a) A concentración de ións acetato [ións etanoato], hidroxenións e
ións hidroxilo no equilibrio. b) O pH. c) A constante de disociación do ácido acético. (Set-
05)
Resolución:

a) Comezamos por formular o equilibrio de ionización do ácido acético:
CH3COOH  +  H2O    CH3COO−   +  H3O+

co)        0,2

ceq)               0,2 − x                     x                 x

A partir do grao de ionización, podemos calcular x:

inicial cantidade
ionizada  cantidade

=α

0,0095 
0,2
x

=   ⇒ x = 1,9·10−3 mol/l

Coñecido x, podemos calcular as concentracións de ións acetato (CH3COO−), hidroxenións (H3O+) e
ións hidroxilo (OH−) no equilibrio:

[CH3COO−] = [H3O+] = x = 1,9·10−3 mol/l

[OH−] · [H3O+] = 10−14

[OH−] · 1,9·10−3 = 10−14

[OH−] = 5,3·10−12

b) Xa coñecemos a concentración de ións oxonio que nos permite calcular o pH:
pH = −log[H3O+] = −log(1,9·10−3) = 2,7

c) Formulamos a expresión da constante de ionización do ácido etanoico e substituímos nela os datos
coñecidos:

[ ][ ]
[ ]COOHCH

OHCOOCH

3

33
+− ⋅

=aK

 =
⋅

=
−

⋅
=

−

198,0
)109,1(

2,0

23

a x
xxK 1,8·10−5
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• Prepárase  unha disolución dun ácido débil como o ácido acético [ácido etanoico]
disolvendo 0,3 moles deste ácido en auga, o volume total da disolución é de 0,05 litros. a)
Se a disolución resultante ten un pH = 2, cal é a concentración molar dos ións hidróxeno
(ión hidronio). b) Calcula a constante de acidez, Ka, do ácido acético. (Xuñ-06)

Resolución:

a) A partir do pH, podemos calcular a concentración de ións hidronio:
pH = −log[H3O+]

2 = −log[H3O+]

[H3O+] = 0,01 M

b) Calculamos a concentración inicial do ácido acético disolto en auga e formulamos o equilibrio de
ionización do ácido acético:

[CH3COOH] ===
05,0
3,0

disolución de litros
COOHCH de moles 3 6 mol/l

CH3COOH  +  H2O    CH3COO−   +  H3O+

co)        6

ceq)               6  − x                         x                 x

[H3O+] = x = 0,01 M

Escribimos expresión da constante de acidez do ácido etanoico e substituímos nela os datos
coñecidos:

[ ][ ]
[ ]COOHCH

OHCOOCH

3

33
+− ⋅

=aK

 ==
−

⋅
=

−

⋅
=

99,5
)01,0(

01,06
01,001,0

6

2

a x
xxK 1,7·10−5

• Ordena de maior a menor acidez as seguintes disolucións acuosas da mesma
concentración: acetato de sodio [etanoato de etilo]; ácido nítrico [trioxonitrato(V) de
hidróxeno] e cloruro de potasio. Formula as ecuacións iónicas que xustifiquen a resposta.
(Set-06)

Resolución:

O acetato de sodio en disolución disóciase, segundo:

NaCH3COO → CH3COO− + Na+

O ión Na+ procede do hidróxido de sodio, base moi forte, polo que é un ácido moi débil que non se
hidroliza. O ión acetato, CH3COO−, procede do ácido acético, que é un ácido débil, polo que se comporta
como base relativamente forte, captando protóns da auga e orixinando medio básico:

CH3COO− + H2O  CH3COOH + OH−

O ácido nítrico, HNO3, é un ácido forte que dará un pH moi ácido, posto que podemos
considerar que está totalmente ionizado:
HNO3 + H2O → H3O+ + NO3

−

O cloruro de potasio, KCl, procede do ácido clorhídrico e do hidróxido de potasio. En disolución acuosa
disóciase totalmente:

KCl → K+  + Cl−
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Como o ácido clorhídrico é un ácido forte, a súa base conxugada, o ión cloruro (Cl−), é unha base moi
débil que non reacciona coa auga por ter pouca tendencia a captar protóns. Do mesmo xeito, o KOH é
unha base moi forte e, para efectos prácticos, pode considerarse que o ión K+ é o seu ácido conxugado,
ácido moi débil que non terá tendencia a reaccionar coa auga. Polo tanto, ningún dos ións que compoñen
este sal reacciona coa auga. O cloruro de potasio non se hidroliza e a concentración de ións H3O+ e OH−

da disolución será a que provén da autoionización da auga: a disolución será neutra.

Segundo este razoamento, ordenamos de maior a menor acidez:

Ácido nítrico > cloruro de potasio > acetato de sodio

• Prepárase unha disolución dun ácido monoprótico débil, de fórmula HA, da seguinte
maneira: 0,10 moles do ácido en 250 ml de auga. Se esta disolución se ioniza ao 1,5%,
calcula: a) A constante de ionización do ácido. b) O pH da disolución. (Set-06)

Resolución:

a) Comezamos por calcular a concentración inicial do ácido monoprótico débil disolto en auga:

[HA] ===
25,0
1,0

disolución de litros
HA de moles 0,4 mol/l

 Formulamos o equilibrio para a ionización do ácido monoprótico débil (HA):
  HA  +  H2O    H3O+  + A−

co)   0,4

ceq)         0,4 − x      x          x

A partir do grao de ionización, podemos coñecer a cantidade ionizada (x):

100
inicial cantidade

ionizada  cantidade
⋅=α

1,5 = 100
4,0
⋅

x  ⇒ x = 0,006 M

Este valor permítenos calcular a constante de ionización para este ácido (constante de equilibrio):

Ka = 
[ ][ ]
[ ] =

−

⋅
=

−

⋅
=

⋅ +−

0,0060,4
0,0060,006

x0,4
xx

HA
OHA 3 9,1·10–5

b) Xa coñecemos a concentración de ións oxonio que nos permite calcular o pH:
[H3O+] = x = 0,006 mol/l

pH = −log[H3O+] = −log(0,006) = 2,2

• O produto de solubilidade do Mn(OH)2, medido a 25 ºC, vale 4·10–14. Calcula: a) A
solubilidade en auga expresada en g/l. b) O pH da disolución saturada. (Set-06)

Resolución:

 a) Formulamos o equilibrio de solubilidade do Mn(OH)2

            Mn(OH)2    Mn2+ + 2 OH−

co)             c                 0            0

ceq)         c − s               s           2s
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Escribimos a expresión do produto de solubilidade e calculamos a solubilidade:

Ks = [Mn2+] · [OH−] 2

4·10−14 = s · (2s)2 
 = 4s3     ⇒   s = 3

14

4
104 −⋅ = 2,15·10−5 mol/l

Mr(Mn(OH)2) = 54,9 + (1+ 16) · 2 = 88,9

=⋅⋅= −

mol 1
g 88,9

l
mol102,15 5s 1,9·10−3 g/l

 b) Nos resultados que acabamos de obter vemos que: [OH−] = 2s = 2·2,15·10−5 =  4,3·10−5 mol/l
pOH = −log[OH−] = −log(4,3·10−5) = 4,4

A 25 ºC:

pH + pOH = 14

pH + 4,4 = 14

pH = 9,6

• Explica detalladamente: a) Como prepararías no laboratorio unha disolución de ácido
clorhídrico 1 M, a partir de ácido clorhídrico de 38% en peso e densidade = 1,19 g/cm3. b)
Como valorarías esta disolución? Describe o material empregado e realiza os
correspondentes cálculos. (Set-06)

Resolución:

a) En primeiro lugar temos que decidir canto ácido clorhídrico 1 M imos preparar. Suporemos que imos
preparar 1 litro deste ácido, para o que necesitamos un matraz aforado de 1 litro.

  HCl de mol 1
1

1

disolución de litros
(HCl) soluto de moles de número

=⇒=

=

nn

M

Temos que coller este mol de HCl no reactivo do 38% en HCl. Calculamos o volume desta
disolución que necesitamos:

Mr(HCl) = 1,0 + 35,5 = 36,5

=⋅⋅⋅
disolución de g 19,1

cm 1
HCl de g 38

disolución de g 100
HCl de mol 1
HCl de g 36,5HCl de mol 1

3

80,7 cm3

Necesitamos 80,7 cm3 do ácido comercial, que collemos cunha probeta e na vitrina de gases. A
continuación, botamos o ácido no matraz aforado de 1 litro e completamos con auga (empregando un
frasco lavador) até o aforo, facendo uso dun contagotas, cando se estea acadando este para non
rebordalo. Tapamos o matraz, axitamos e xa temos a disolución. Para finalizar debemos botar a
disolución obtida nun frasco e etiquetala: HCl 1 M.

 b) En primeiro lugar, hai que suxeitar unha bureta a un soporte mediante unha noz e unha pinza. A
bureta énchese cunha base de concentración perfectamente coñecida, por exemplo, hidróxido de
sodio 1 M. Despois, cunha pipeta, cóllese un volume coñecido do ácido clorhídrico que queremos
valorar, por exemplo, 10 ml, e deposítase nun matraz erlenmeyer, engadíndolle unhas gotas de
fenolftaleína cun contagotas. O contido do matraz será incoloro. Colócase o erlenmeyer debaixo da
bureta e déixase caer a base sobre o ácido até que a fenolftaleína cambie de cor (apareza cor rosada).
Neste intre péchase a chave da bureta: xa se acadou o punto de equivalencia. Anótase o volume de
base que se gastou e fanse os cálculos, tendo en conta que no punto de equivalencia:
 Nácido· Vácido = Nbase · Vbase


