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AULA Dia ASSUNTO 

PARTE 1 

01 04 
- Introdução à Química Analítica: Princípios básicos; Soluções aquosas; 
Eletrólitos fortes e fracos; Reações químicas; Equilíbrio químico e constantes de 
equilíbrio; Fatores que afetam o equilíbrio. 

02 05 

- Equilíbrio Ácido-Base: Teoria protônica dos ácidos e bases em solução 
aquosa; Auto-ionização da água; Constantes de ionização de ácidos e bases; 
Força dos ácidos e bases; Escala de pH e pOH; Balanço de massas e balanço 
de cargas; Cálculo de pH em soluções de ácidos e bases fortes; Soluções muito 
diluídas; 

03 06 
Cálculo de pH em soluções de ácidos e bases monopróticos fracos; Cálculo de 
pH em soluções de ácidos polipróticos e bases poliácidas (ácidos e bases 
polifuncionais). 

04 07 
- Cálculo de pH em soluções de sais originados de ácidos fracos e bases fortes, 
de ácidos fortes e bases fracas e de ácidos fracos e bases fracas; Cálculo de pH 
em soluções de anfóteros (anfólitos ou anfipróticos). 

PARTE 2 

05 08 
- Soluções que contém um par ácido/base conjugado: soluções-tampão; 
Propriedades das soluções-tampão; Efeito da diluição e adição de ácidos ou 
bases fortes à solução tampão. 

06 11 
Capacidade tamponante; Critérios para o preparo de soluções-tampão; Tampões 
de ácidos polipróticos; Cálculo de pH de soluções-tampão; Exemplos. 

07 12 
- Equilíbrios de Complexação: Reações de formação de complexos metálicos; 
Constante de estabilidade parciais e globais; Distribuição das várias espécies 
complexas. 

08 13 - 1ª Prova – 30 pontos (referente à parte 1) 

09 14 
- Efeito do pH sobre os equilíbrios de complexação; Constantes condicionais; 
Cálculos das concentrações das espécies. 

PARTE 3 

10 15 
- Equilíbrios de Solubilidade: Sais pouco solúveis; Produto de solubilidade e 
solubilidade; Previsão de precipitação; Cálculos de solubilidade. 

11 18 - 2ª Prova – 35 pontos (referente à parte 2) 

12 19 

- Fatores que afetam a solubilidade dos precipitados: efeito do íon comum, do 
pH, da temperatura e da formação de complexo no excesso de reagente; 
Interações ácido-base e de complexação nos equilíbrios de solubilidade; 
Precipitação fracionada como sulfeto, hidróxido, cromato e carbonato; 
Transformações metatéticas. 

13 20 

- Equilíbrios de Oxirredução: Natureza das reações; Células galvânicas e 
eletrolíticas; Tipos de eletrodos; Equação de Nernst; Fatores que afetam os 
potenciais eletródicos; Potencial padrão e potencial formal; Cálculo da força 
eletromotriz de uma célula; Constante de equilíbrio; Exemplos. 

14 21 - Exercícios de revisão da parte 3 

15 22 - 3ª Prova – 35 pontos (referente à parte 3) 

 


