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Questão 01 
Certo estudante, no laboratório, resolve fazer um experimento e coloca 250 mL de água em um copo, adiciona algumas 
gotas de solução de amônia e algumas gotas de fenolftaleína, adquirindo uma cor rosa para a solução. Em seguida, coloca 
2 g de bicarbonato de amônio na solução e observa que a solução fica incolor. Aplicando os conceitos de equilíbrio iônico 
explique o motivo da solução que havia adquirido coloração rósea com a adição da fenolftaleína voltar a ficar 
praticamente incolor. 
 
Resposta: 
A solução que havia adquirido coloração rósea por conta da presença de fenolftaleína em meio básico (dissociação aquosa 
da solução amoniacal, em que produz OH–) volta a ficar praticamente incolor, porque o excesso de íons amônio fornecido 
pela adição do sal bicarbonato de amônio desloca o equilíbrio de dissociação do hidróxido de amônio no sentido do 
reagente, ou seja, de consumir os íons amônio em excesso e, com isso, a concentração de íons hidróxido diminui. Como a 
basicidade (pH) do meio diminui, a solução volta a ficar incolor. 
 

Fonte: 
• REIS, M. Química. São Paulo: Ática, 2016. 
 
Questão 02 
A proteção contra a corrosão dos dutos utilizados no transporte de petróleo e tanques de aço contendo combustível é 
de fundamental importância por questões econômicas e ambientais. Existem várias técnicas de proteção disponíveis; 
uma delas é utilizar nos tanques de aço, por exemplo, placas de magnésio; observe. 
 

 
 

Aplicando os conceitos de eletroquímica, explique como ocorre tal técnica de proteção contra a corrosão. 
 
Resposta: 
Para proteger o ferro ou o aço da corrosão, podemos utilizar outro metal que apresenta uma tendência maior de perder 
elétrons, maior potencial de oxidação. Esse metal se oxida e evita a corrosão do ferro, sendo, por isso, chamado de metal 
de sacrifício. A condição para que isso ocorra é que seu potencial de oxidação seja maior que o potencial de oxidação do 
metal a ser protegido. Um metal normalmente utilizado com essa finalidade é o magnésio.  
 
Fonte: 
• USBERCO, J. Química. Volume 2, São Paulo: Saraiva, 2009. 
 
Questão 03 
O estagiário do laboratório preparou 50 mL de uma solução saturada de cloreto de sódio e, curiosamente, adicionou 
álcool etílico na solução. Algum tempo após a adição do álcool observou que uma quantidade de sal foi depositada no 
fundo do recipiente. A partir de tais informações e, ainda, aplicando o estudo de soluções, explique tal acontecimento. 
 
Resposta: 
Se a solução está saturada, toda a água está sendo utilizada para solubilizar o sal que foi adicionado. Não há moléculas de 
água disponíveis. Quando adicionamos álcool etílico, a água deixa de cercar os cátions sódio e os ânions cloreto e começa 
a estabelecer ligações de hidrogênio com as moléculas de álcool. Como não há mais água suficiente para solubilizar todo o 
sal, uma vez que parte da água existente passou a solubilizar o álcool etílico, o sal em excesso irá se depositar no fundo do 
recipiente. O experimento mostra que as ligações de hidrogênio entre a água e o álcool são mais fortes que a hidratação 
de íons, tanto que o sal que antes estava solubilizado acabou precipitando por causa da adição do etanol. 
 
Fonte: 
• REIS, M. Química. São Paulo: Ática, 2016. 


