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1ª fase 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO! 

01) Esta prova contém 15 (quinze) questões. 

02) Cada questão contém 04 (quatro) assertivas, às quais se deve atribuir V, para as que 

se julgarem verdadeiras, ou F, para as consideradas falsas. 

03) A equipe deve escolher 10 (dez) questões para responder. Recomenda-se 

fortemente a pesquisa e a consulta a materiais bibliográficos na resolução desta prova. 

04) O envio das respostas das assertivas das questões escolhidas pela equipe se dará 

com o preenchimento de uma ficha de inscrição, disponível na página oficial do TVQ 

(www.torneiovirtualdequimica.com.br), na seção correspondente à prova da 1ª fase da edição 

2014, quando também serão solicitados alguns dados dos alunos do grupo. 

05) O grupo receberá, via e-mail (tvq@torneiovirtualdequimica.com.br), uma 

mensagem confirmando o envio desta ficha em até três dias após a submissão da mesma. 

06) A primeira fase terá duração de três semanas, iniciando-se no domingo, dia 03 

(três) de agosto de 2014, e se encerrando também num domingo, dia 24 (vinte e quatro) de 

agosto de 2014. O resultado será divulgado no sábado seguinte, dia 30 (trinta) de agosto de 

2014, e a 2ª fase do torneio terá início no domingo, dia 31 (trinta e um) de agosto de 2014. 
 

Apoio 
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Com a realização da Copa do Mundo FIFATM no Brasil neste ano de 2014, e sendo 
conhecida (e reconhecida) a simpatia de boa parte da população nacional pelo futebol, o 
“pontapé inicial” do TVQ 2014 se dá com uma questão sobre o buckminsterfulereno, o qual 
recebeu o nome informal de “futeboleno” por conta do seu formato geodésico assemelhado ao 
de uma bola de futebol tradicional. 

 
Moléculas ludopédicas 

Problema 01. Em 1985, Harold Kroto e Richard Smalley, estudando a formação de 
cadeias de átomos de carbono no espaço interestelar com a técnica de ablação a laser a elevadas 
temperaturas, acabaram por produzir e identificar uma série de estruturas químicas alotrópicas 
de carbono com arranjo geodésico; o composto mais 
expressivo desta série é o C60, cuja disposição estrutural é 
representada ao lado. 

Posteriormente, tais estruturas foram denominadas 
fulerenos, em homenagem ao americano Richard 
Buckminster Fuller, um notável arquiteto reconhecido 
internacionalmente por seu trabalho com domos geodésicos. 
Kroto e Smalley, juntamente com o americano Robert Curl, 
dividiram o Prêmio Nobel de Química de 1996 pelos seus 
trabalhos acerca dos fulerenos. 

Sobre o tema, julgue: 

a) O buckminsterfulereno sólido é isoestrutural ao cloreto de sódio sólido quando se 
consideram seus retículos cristalinos; contudo, enquanto no primeiro a interação que mantém as 
moléculas unidas é do tipo de dispersão de London, no segundo a coesão do sólido se dá por 
interações 100 % iônicas. 

b) Devido à apolaridade da molécula de C60, sua solubilidade é maior em solventes 
apolares, como dissulfeto de carbono ou tetracloreto de carbono, do que em solventes polares, 
como água ou metanol. 

c) Sabendo que existem 90 ligações químicas na molécula de C60, das quais 60 são 
simples e 30 são duplas, obtém-se uma entalpia de ressonância da molécula de C60 igual a 3400 
kJ mol-1. 

d) A espécie H2@C60, a qual apresenta uma molécula de H2 encapsulada no interior da 
molécula de C60, apresenta maior entalpia padrão de combustão por grama (em kJ g-1) do que o 
buckminsterfulereno. 

 

Dados 

∆combustãoHo (C60) = - 26000 kJ mol-1; ∆sublimaçãoHo (C60) = + 1000 kJ mol-1 

∆fHo (CO2(g)) = - 400 kJ mol-1; ∆fHo (C(g)) = + 750 kJ mol-1 

∆fHo (H2O(l)) = - 286 kJ mol-1 

Energias de ligação. C–C: 360 kJ mol-1; C=C: 600 kJ mol-1 
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Mistérios submicroscópicos 
 

Problema 02. Desde o final do século XVIII até o início do século XX, diversos físicos 
e químicos estudaram o átomo a fim de desvendar os mistérios acerca da sua estrutura. 
Cientistas como Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Sommerfeld, Heisenberg, De Broglie e 
Schrödinger foram alguns dos que ajudaram a ciência a compreender melhor o mundo atômico. 

 

 
 
Acima, vê-se como a compreensão do mundo submicroscópico se alterou em pouco 

mais de 200 anos. À esquerda, um desenho feito pelo próprio Dalton no começo do século XIX 
mostra como os átomos eram entendidos pela sua teoria, naquela época. Já à direita, registrada 
em 2013, uma imagem que evidencia o modelo de incerteza resultante da teoria quântica que 
hoje é vigente na compreensão do átomo. Trata-se de uma imagem de microscopia de 
tunelamento que fotografa, pela primeira vez, um átomo de hidrogênio, com seu núcleo 
assinalado em vermelho e a distribuição de densidade eletrônica, em azul. Um verdadeiro 
vislumbre dos segredos da matéria. 

Acerca do tema, julgue as assertivas abaixo. 
a) O modelo atômico de Dalton foi descartado pela sua incapacidade de explicar 

observações empíricas acerca da matéria, como a natureza elétrica, a existência de isotópos e a 
ocorrência de decaimento radioativo, o que só veio a ser racionalizado pelo modelo atômico 
seguinte, o de Thomson. 

b) O modelo atômico proposto por Rutherford falhou ao explicar a estabilidade do 
átomo pois, segundo esse modelo, pelo fato do elétron estar submetido a uma aceleração 
centrípeta, este tenderia a perder energia devido à emissão radioativa, conforme afirma a teoria 
eletromagnética. Com a diminuição de sua energia cinética, ele tenderia a colidir com o núcleo, 
levando ao colapso da matéria. 

c) O modelo atômico de Bohr, o qual parte do pressuposto de que a força eletrostática 
entre o núcleo e o elétron atua como a componente centrípeta de um movimento circular 
perfeito, consegue quantificar com precisão que o comprimento de onda da série de Balmer para 
o hidrogênio encontra-se na região do visível, enquanto para o Ne9+, nesta mesma série, ele se 
situa na faixa dos raios X. 

d) Sommerfeld, baseando-se no estudo da estrutura fina de espectros de emissão, 
complementou a teoria atômica de Bohr introduzindo o número quântico magnético, o qual 
descrevia a trajetória dos elétrons ao redor do núcleo como órbitas elípticas. 
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A arte imita a vida 

 

Problema 03. Com o advento e desenvolvimento da descrição quântica da matéria – 

quanto aos sistemas eletrônicos, em especial – aliado a um refinamento no estudo e uso das 

fontes de luz e na manipulação de campos elétricos e campos magnéticos, a elucidação da 

estrutura dos níveis de energia ocupados pelos elétrons em átomos, íons e moléculas ganhou 

robustez, tanto teórica quanto experimentalmente. Com isso, a espectroscopia – o estudo da 

interação entre a radiação eletromagnética e a matéria – se mostrou de grande valia em análises 

físicas e químicas, dando lugar a uma ampla gama de técnicas para a caracterização estrutural de 

compostos dos mais diversos tipos justamente a partir do estudo dos estados eletrônicos e as 

propriedades deles derivadas. Isso permitiu o entendimento de fenômenos de natureza 

eletromagnética, a exemplo das cores dos compostos e, portanto, de tudo o que está à nossa 

volta (que estão associadas à absorção de luz na região visível), dos materiais luminescentes 

(isto é, que emitem luz), e também do magnetismo da matéria. Esse estudo possibilita o design 

e otimização destas propriedades em materiais conhecidos e/ou o desenvolvimento de novos 

materiais com propriedades funcionais inéditas e que podem ser usados para os mais diversos 

fins. 

O entendimento deste assunto tem como base o estudo das configurações eletrônicas de 

átomos e moléculas, e sobre isto são feitas algumas afirmações: 

a) O primeiro estado excitado do átomo de oxigênio apresenta a configuração 1s2 2s2 

2p3 3s1, a qual obedece tanto o Princípio da Exclusão de Pauli quanto a Regra de Hund. 

b) Na ausência de um campo magnético externo, os átomos de boro apresentam 6 

microestados de mesma energia referentes à configuração de estado fundamental. Quando 

submetidos a um campo magnético, entretanto, há a perda de degenerescência entre esses 

estados. 

c) As moléculas O2 e N2 são diamagnéticas, conforme prevê a Teoria da Ligação de 

Valência. 

d) Há casos em que a estrutura eletrônica de determinada espécie, em uma molécula, 

pode ser descrita desconsiderando-se os efeitos das ligações químicas por ela realizadas. São 

exemplos disto os íons de metais de transição do bloco d em um composto de coordenação. 
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Ice that sinks 

Problema 04. O hidrogênio, elemento químico mais abundante do Universo, possui 

três isótopos naturais: o prótio (1H, ou simplesmente H), o deutério (2H ou D) e o trítio (3H ou 

T), os quais diferem entre si pelo número de nêutrons observados em seus núcleos. 

 

A substituição dos átomos de prótio de uma molécula por seus isótopos promove 

modificações físico-químicas notáveis. Algumas dessas modificações geram apenas efeitos 

visuais interessantes, como a que se observa na figura acima, em que o gelo de água pesada, 

D2O, por ser mais denso do que a água líquida, afunda, enquanto o gelo da água convencional 

boia. Em outros casos, as modificações isotópicas têm aplicabilidade mais específica, como a de 

marcação química voltada ao estudo de metabólitos em um organismo ou à detecção de um 

poluente atmosférico.  

Sobre os isótopos do hidrogênio, analise as asserções seguintes. 

a) Ao se dissolver em água uma amostra comercial de hidreto de lítio, as únicas 

moléculas gasosas isotopicamente estáveis que se formam são H2 e D2. 

b) O ponto de ebulição das moléculas homonucleares segue a ordem crescente: H2 < D2 

< T2, o que se justifica pelo fato de, na sequência verificada, se notar um considerável aumento 

das forças de dispersão de London. 

c) Devido à diferente massa dos nuclídeos de prótio e de deutério, moléculas orgânicas 

deuteradas podem ser distinguidas de suas isotopólogas por meio do uso da espectroscopia no 

infravermelho. 

d) Avaliando-se duas soluções equimolares, uma de R-(1-3H) bromoetano e outra de R-

(1-2H) bromoetano, ambas em hexano e em recipientes hermeticamente fechados, observa-se 

que a rotação do plano da luz polarizada da primeira varia com o passar do tempo, enquanto a 

da segunda permanece constante indefinidamente. 
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A Natureza Quiral 

Problema 05. Um dos princípios mais poderosos da natureza é a simetria. Porém, e 

talvez ironicamente, também encontramos na natureza diversas quebras de simetria. Um 

exemplo é a criação de matéria e de anti-matéria nos primórdios do nosso Universo: ambas 

deveriam ter sido produzidas em iguais quantidades, e o resultado disto seria uma aniquilação 

total. O que se observa, entretanto, é um excesso de matéria. Tais assimetrias são encontradas 

desde partículas subatômicas e moléculas até a simples e tradicional comparação entre a nossa 

própria mão esquerda e a nossa mão direita.  

Um meio de analisar a quiralidade – uma propriedade de assimetria – de algum objeto é 

verificar se ele é superponível à sua imagem especular. Um objeto 

que se sobrepõe perfeitamente à sua imagem especular é dito 

aquiral (por exemplo: um prego, a molécula de metano, os 

cristais de ácido tartárico [ao lado], etc). Caso contrário, ele é dito 

quiral (por exemplo: um parafuso, as mãos, o ácido lático, etc). 

Outra forma de se fazer tal análise é pela procura de planos de 

simetria no objeto, sendo que objetos que os possuem são aquirais. 

Abaixo estão representadas algumas moléculas.  

 
Sobre estas moléculas e sobre quiralidade em geral, analise: 

a) O hexaheliceno e o cumuleno são compostos quirais. 

b) O bifenol é um composto aquiral, pois possui um plano de simetria. 

c) Uma solução de (E)-ciclo-octeno é capaz de desviar a luz polarizada. 

 

Considere agora uma partícula de carga positiva (+ q), com velocidade 풗⃗, adentrando 

uma região do espaço onde há um campo magnético 푩⃗ uniforme, interagindo com ele de tal 

forma que sua trajetória passe a ser helicoidal. 

d) A trajetória desta partícula é quiral e seu enantiômero é dado pela trajetória de uma 

partícula com carga oposta (- q) que entre com a mesma velocidade 풗⃗ em tal região (onde há o 

campo magnético 푩⃗ uniforme). 
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Teoria Cinética dos Gases: as Curvas de Distribuição de Maxwell-Boltzmann 
 
Problema 06. As curvas de distribuição de Maxwell-Boltzmann mostram a distribuição 

de velocidades de translação – ou das respectivas energias cinéticas, 
fazendo-se a conversão apropriada – para um gás ideal 
sob diferentes temperaturas. Tratam-se de funções de 
distribuição de probabilidades em que, num eixo 
horizontal (abscissas), é indicada a velocidade (m s-1) da 
molécula em questão e, num eixo vertical (ordenadas), 
representa-se a probabilidade ou a fração de moléculas 
do gás que possuem determinada velocidade v. A razão 
para este tratamento estatístico é um resultado direto do 
tamanho diminuto dos átomos e moléculas. 

A fração de moléculas como função da 
velocidade, f(v), varia com a temperatura e com a massa 
molecular do gás em questão de acordo com a forma integrada da equação 
de Maxwell-Boltzmann: 

 
em que v é a velocidade da molécula de massa molar m (em kg mol-1) a uma dada temperatura T 
(dada na escala Kelvin), R = 8,314 J K mol-1 é a constante universal dos gases. 

Abaixo, é representado um gráfico desta distribuição de velocidades para dois 
compostos distintos a 500 K, ambos solventes líquidos à temperatura ambiente.  

Julgue os itens seguintes. 
a) A distribuição de velocidades das moléculas de um gás se aproxima da prevista pela 

Teoria Cinética dos Gases e pela equação de Maxwell-Boltzmann quanto mais próximo da 
idealidade estiver o gás, ou seja, sob 
condições de baixas temperaturas e a 
altas pressões. 

b) Pode-se concluir que um 
balão preenchido com o composto 2 
flutua no planeta Terra, ao passo que 
iria de encontro ao chão em Marte. 

c) É possível inferir que 1 pode 
ser um composto nitrogenado capaz de 
se coordenar a metais de transição, por 
se tratar de uma base de Lewis. 

d) O composto 1, a 500 K, e o 
composto 2, a 298 K, apresentam a 
mesma curva de distribuição de 
velocidades. 

 
 

Sugere-se, para a resolução da questão, o uso de planilhas eletrônicas, como as empregadas 
pelo programa Microsoft Excel®, ou, ainda, softwares ou ferramentas de cálculo, como as 

disponibilizadas, por exemplo, no site www.wolframalpha.com. 
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Subindo a montanha de potencial 

Problema 07. Muitos mecanismos de reações químicas – orgânicas, em especial – são 
descritos em artigos e livros didáticos. Entretanto, poucos são os 
casos em que se explica a origem de tais propostas. Com os métodos 
disponíveis atualmente, nenhum mecanismo reacional pode ser 
provado; porém, ele pode ser refutado a partir de evidências 
experimentais não condizentes com o modelo. 

As evidências mais comentadas são o uso de isótopos como 
marcadores, e um estudo cinético para se obter a lei de velocidade 
da reação. Os marcadores isotópicos servem para identificar quais 
grupos estão se ligando a um substrato e quais estão sendo 
eliminados. As análises das leis de velocidade servem para 
identificar quais espécies do sistema estão envolvidas no processo 
até a etapa lenta da reação.  

Uma abordagem interessante é o uso das superfícies de 
energia potencial para uma reação. Um exemplo destas, para 
reações de eliminação, é mostrado na Figura 1. A superfície é 
descrita, nos eixos do plano, pela quebra ou formação de ligações 
químicas. O eixo perpendicular ao plano (indicado pelas curvas de 
nível) representa a energia relativa de cada estado. 

Por fim, outra evidência muito útil está nas Relações 
Lineares de Energia Livre. Elas podem fornecer informações sobre 
a distribuição de carga no estado de transição. A forma geral de 
uma relação linear de energia livre é a seguinte: 

log 푘 = 푎 ∙ 푏(푥) + 	퐶 

em que 푘  é a constante de velocidade da reação com o substituinte 푋, 푏(푥) é um parâmetro 
dependente da estrutura de 푋, 푎 é a susceptibilidade da constante de velocidade em relação ao 
parâmetro 푏(푥), e 퐶 é uma constante. A mais famosa dessas relações é a equação de Hammett: 

log
푘
푘

= 휌 ∙ 휎  

Aqui teríamos, por analogia, 푎 = 휌 e 휎 = log ( )
( )

, em que 퐾  é a constante de 
acidez do composto. 

Sobre efeitos eletrônicos e a equação de Hammett, responda: 

a) Na hidrólise do cinamato de etila, o valor de 휌 deve ser maior do que o do seu 
análogo hidrogenado (3-fenilpropanoato de etila); 

b) Quando uma reação de eliminação procede por meio de um mecanismo E2, o ponto 
B na Figura 1 representa o estado de transição. Caso seja uma eliminação de duas etapas, o 
intermediário será A ou C. O intermediário A pode ser estabilizado quando 퐺 = 퐶퐻 ; já o 
intermediário C pode ser estabilizado quando 퐺 = 퐶푁. 

c) No caso da síntese de Williamson para éteres, descrita abaixo, 

X

Br
Et OH+

X

O
OH

base

 
o substituinte X determina o mecanismo de ocorrência do processo, podendo levar a 휌 > 0 ou 
휌 < 0. 

d) Quebras de linearidade em linearizações de Hammett são decorrentes de diferentes 
mecanismos atuantes. 

Figura 1. Superfície de energia 
potencial para uma reação de 
eliminação genérica. R representa o 
reagente e P representa o produto da 
reação. 
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Uma questão de equilíbrio 

 

Problema 08. Considere a seguinte reação hipotética: 

 

2 A(s) + 3 B(E) + 2 C(E)   1 D(E) + 3 E(l) 

 

As substâncias A, B e C são os reagentes do processo direto, sendo D e E os produtos 

originados. A está no estado sólido, ao passo que B, C e D estão dissolvidos no solvente líquido 

E. Sabe-se, ainda, que B, C e D existem como sólidos nas condições ambientais. Considerando 

que, de fato, no instante inicial o sistema encontra-se em condições ambientais e que o 

quociente reacional é igual a K, onde K é a constante de equilíbrio termodinâmica, julgue as 

afirmações seguintes, baseando-se no Princípio de Le Chatelier (foto): 

 

a) Se a reação direta apresentar variação de entropia 

e trabalho máximo não-expansivo negativos, então um 

aumento de temperatura certamente provocaria um 

deslocamento do equilíbrio para a esquerda. 

 

b) Se todo o sólido A for retirado do sistema, o 

quociente reacional permanece o mesmo, e, por conseguinte, 

não há quaisquer alterações no sistema, seja do ponto de vista 

termodinâmico, seja do ponto de vista cinético. 

 

c) Suponha haver tecnologia suficiente para, em um piscar de olhos, retirar todo o 

solvente E – o tempo empregado, nessa magnificência tecnológica, para evaporar as moléculas 

(ou átomos de E) tenderia a zero. Com isso, o quociente reacional assumiria uma expressão 

matematicamente indefinida (do tipo “0/0”) e o equilíbrio, por conseguinte, poderia se deslocar 

tanto para a esquerda como para a direita. 

 

d) Suponha, agora, um súbito aumento de temperatura, suficiente para o sólido A sofrer 

sublimação instantânea; porém, esse aumento não seria suficiente para mudar o estado físico do 

solvente E. Então, uma situação na qual não houvesse deslocamento de equilíbrio, devido a esta 

perturbação, poderia ser plausível. 
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χηλικό  

 

Problema 09. O ácido etilenodiaminotetracético, abreviado como H4EDTA, é, em sua 
forma neutra, um ácido aminopolicarboxílico, comercializado frequentemente como seu sal de 
sódio di-hidratado, Na2H2EDTA ∙ 2 H2O.  

Devido à sua habilidade de se complexar fortemente com íons metálicos, o H4EDTA 
encontra grande aplicabilidade como detergente, conservante alimentício e agente de contraste 
em imagiologia médica. Além disso, é um reagente empregado em análises químicas clássicas 
para a determinação quantitativa da dureza da água, que é de suma importância na certificação 
da potabilidade de águas naturais. 

Sua estrutura e seus valores de pKa são dados abaixo:  

 

pKa1 = 0,0 
pKa2 = 1,5 
pKa3 = 2,0 

pKa4 = 2,69 
pKa5 = 6,13 

pKa6 = 10,37 
 

Julgue os itens a seguir. 

a) Em pH = 8, a forma predominante deste ácido contém 13 átomos de hidrogênio. 

b) A solubilidade de PbI2 é cerca de 80 vezes maior em uma solução de Na2H2EDTA ∙ 2 
H2O  0,1 mol L-1 tamponada em pH = 10 do que em água destilada. 

c) Desconsiderando desvios da idealidade decorrentes da força iônica do meio (em 
virtude do soluto), o pH de uma solução de Na2H2EDTA ∙ 2 H2O  0,01 mol L-1  é 2,35, com 
precisão até a 2ª casa decimal. 

d) Considerando a complexação dos quatro grupos carboxilato do composto e dos dois 
átomos de nitrogênio da molécula de EDTA com o íon Co3+, o complexo formado é quiral e 
apresenta geometria octaédrica em torno do íon metálico. 

Dados 

Kps (PbI2) = 7,9 . 10-9 

Constante de formação do complexo [Pb(EDTA)]: 1,1 . 1018 
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O ácido de Edmond Frémy  

 

Problema 10. Edmond Frémy (1814-1894) foi um químico francês muito conhecido por 

suas investigações sobre compostos de flúor. Frémy dedicou-

se durante anos ao estudo de formas de isolar o flúor livre e o 

fluoreto de hidrogênio, e nesta busca descobriu uma miríade 

de sais. 

Frémy foi o primeiro a identificar o ácido fluorídrico, 

um composto muito nocivo cujas queimaduras requerem 

primeiros socorros e tratamento médico imediato. O fluoreto 

pode reduzir os níveis de cálcio no sangue, provocando, 

eventualmente, hipocalcemia fatal, além de ser um ácido 

extremamente destrutivo para os tecidos das mucosas. 

 Sobre o ácido fluorídrico e compostos de flúor, analise as afirmativas seguintes. 

 

a) O ácido fluorídrico não pode ser armazenado em recipientes metálicos, pois reage 

instantaneamente com a superfície metálica levando à liberação de gás hidrogênio e à formação 

do sal MFn (em que M denota o metal, e n seu respectivo número de oxidação). 

b) Muitos compostos orgânicos podem ser solubilizados em HF líquido, por meio de 

uma reação ácido-base que leva à formação de ânions como o [HF2]- e o [H2F3]-. Estas duas 

espécies apresentam estruturas moleculares simétricas, sendo que apenas o primeiro apresenta 

suas ligações [H-F] idênticas. 

c) Um método eficiente para tratar queimaduras com HF é colocar óxido de cálcio 

(CaO) sobre a região afetada. O óxido reage com o ácido, neutralizando-o e levando à formação 

do sal CaF2. 

d) O ácido fluorídrico age como uma base de Lewis frente ao ácido fluorossulfúrico.  
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Borbulhas inflamáveis 

Problema 11. Montagens laboratoriais utilizadas para o recolhimento de substâncias 

gasosas são utilizadas com muita frequência em laboratórios de química. A montagem 

laboratorial abaixo foi feita para recolher determinado gás inflamável, produzido a partir da 

mistura entre ácido fórmico e ácido sulfúrico concentrado. 

 

 

Foram adicionadas 50 gotas da solução concentrada de ácido fórmico a um volume de 

50,0 mL de ácido sulfúrico concentrado. Após a espera para que o todo o gás produzido fosse 

transportado até a proveta, observou-se que o nível da água abaixou, conforme se vê na figura 

acima. 

Julgue os itens a seguir. 

a) Na reação envolvida no experimento, o ácido fórmico atua como uma base de 

Brønsted. 

b) Uma vez que o ácido fórmico é um líquido tóxico e volátil, antes de se começar o 

gotejamento do mesmo no balão, o funil de separação que o contém deve ser tampado, a fim de 

evitar que parte do composto evapore. 

c) O experimento foi montado corretamente ao utilizar uma placa de amianto para 

realizar o aquecimento do balão de destilação no bico de Bunsen, uma vez que, caso o balão 

fosse aquecido diretamente, haveria o risco de haver um superaquecimento do H2SO4. 

d) Para um mesmo número adicionado de gotas da solução concentrada de HCOOH e a 

uma mesma temperatura, quanto maior a altitude do local no qual for realizado este experimento, 

menor será o abaixamento do nível da água quando o gás for borbulhado na proveta. 
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Etanol, um combustível bem brasileiro 

Problema 12. No Brasil, o uso do etanol como combustível é uma realidade desde a 
década de 1970, com a realização do projeto Pró-Álcool por parte do governo brasileiro. Hoje, a 
gasolina vendida em postos apresenta 25% (m/m) de etanol, sendo que os consumidores 
também podem optar por utilizar álcool hidratado como combustível, o qual contém um teor de 
álcool em torno de 93% (m/m). 

Além do método de produção industrial de etanol a partir da hidratação do etileno, 
outro importante processo para sua obtenção é baseado na fermentação alcoólica, o qual se 
baseia na conversão de açúcares em etanol e dióxido de carbono gasoso. As reações de 
fermentação de dois importantes glicídios, a glicose e sacarose, são dadas abaixo. 

 
 

 

Julgue os itens a seguir. 

a) Uma mistura de glicose e sacarose de massa igual a 1,38 g e que, quando totalmente 
fermentada, libera um volume de cerca de 385 mL de CO2 na CATP, possui um teor em massa 
de sacarose superior a 60 %. 

b) A fermentação é um processo termodinamicamente favorecido; contudo, uma 
amostra de glicose não se converte espontaneamente em etanol e CO2 devido à limitação 
cinética reacional. O fungo Saccharomyces cerevisiae contém a enzima zimase, a qual atua 
como catalisador biológico da fermentação, possibilitando a produção de etanol em uma escala 
temporal factível. 

c) Para se obter etanol puro a partir da amostra fermentada, deve-se utilizar um aparato 
de destilação fracionada a pressão reduzida. Com a diminuição da pressão, a temperatura de 
ebulição do etanol é menor, o que possibilita um aquecimento mais brando da mistura, evitando 
a polimerização dos sacarídeos (que levaria à formação de uma crosta caramelizada). 

d) A energia gerada por quilo de gasolina comercializada no Brasil é mais de 50% 
superior à de álcool de postos de combustíveis. 

Dados 

 Etanol puro Gasolina pura 
Calor de combustão / kJ mL-1 23,5 35,4 

Densidade / g mL-1 0,79 0,75 
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Basicamente, moléculas... 

 

Problema 13. A pactamicina é um metabólito secundário que foi isolado pela primeira 

vez em 1961, a partir de bactérias do gênero Streptomyces, por cientistas da antiga companhia 

Upjohn. Ela apresenta atividade biológica contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, 

além de efeitos citotóxicos in vitro e in vivo. Acredita-se que esta potente atividade decorre de 

sua capacidade em mimetizar nucleotídeos de RNA. O pactamicato é outra molécula da mesma 

classe. As estruturas da pactamicina e do pactamicato encontram-se abaixo: 
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Sobre estas duas moléculas, analise: 

 

a) Ambas possuem os mesmos grupos funcionais. 

 

b) O nitrogênio em vermelho, na estrutura da pactamicina, é menos básico do que o 

nitrogênio em azul na mesma molécula, principalmente devido ao efeito estérico dos dois 

substituintes volumosos. 

 

c) O nitrogênio em azul no pactamicato é mais básico do que seu análogo na 

pactamicina. 

 

d) A pactamicina possui 3 centros estereogênicos de configuração R, e outros três 

centros estereogênicos de configuração S. 
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Segregação 

Problema 14. Em um laboratório de química, a cromatografia é uma das mais 

utilizadas técnicas de separação e de purificação, baseando-se na diferença de interação entre os 

analitos, uma fase móvel e uma fase estacionária. Dentre suas diferentes facetas, destaca-se a 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), também conhecida como HPLC (High 

Performance Liquid Chromatography). 

Neste caso, a fase estacionária consiste de uma coluna empacotada com material sólido 

e adsorvente, de caráter polar (a exemplo de sílica e alumina) ou apolar (como o octadecil, 

C18), de acordo com a conveniência. A fase móvel envolve um solvente ou uma mistura em 

fase líquida, com polaridade ajustável em virtude das proporções entre o(s) eluente(s) 

escolhido(s). Os analitos, junto a esta fase móvel, são injetados num equipamento apropriado, o 

cromatógrafo. 

Por esta técnica é possível separar, identificar e quantificar compostos químicos em 

função de suas diferentes propriedades físico-químicas como tamanho, peso molecular e 

polaridade. Como se trata de um método instrumental de análise, o processo é automatizado e o 

resultado é expresso num registro gráfico denominado cromatograma, em que se observam 

picos relativos à eluição dos diferentes compostos ao fim da coluna. Afirma-se: 

a) Em HPLC, o aparecimento de um único pico no cromatograma indica que a amostra 

analisada é uma substância pura. 

 
O cromatograma abaixo foi obtido utilizando a técnica de HPLC com fase estacionária 

apolar e metanol como fase móvel, para uma mistura dos quatro compostos indicados. 

   
b) No cromatograma apresentado, o pico 3 corresponde ao iodobenzeno. 

c) O ácido benzoico elui antes do benzoato de metila devido à formação de ligações de 

hidrogênio com as moléculas do eluente, o que contribui para que suas moléculas sejam eluídas 

com maior lentidão. 

d) A elevação do pH do eluente terá influência tanto na velocidade de eluição do ácido 

benzoico quanto na do iodobenzeno, uma vez que este segundo, em meio básico, apresenta 

tendência em formar o fenol, um composto mais polar do que seu precursor. 
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Química, uma ciência experimental 
 

Problema 15. O ferrioxalato de potássio, K3[Fe(C2O4)3], é um 

sal inorgânico no qual um átomo de Fe(III) central está ligado a três 

íons oxalato. Quando tri-hidratado, este sal possui uma coloração 

verde-esmeralda muito intensa, como pode ser observado na figura ao 

lado. Ele pode ser produzido a partir da reação descrita abaixo: 

3 H2O(l) + 3 K2C2O4(aq) + Fe3+
(aq) → K3[Fe(C2O4)3] . 3 H2O(s) + 3 K+

(aq) 

O sólido pode ser purificado por filtração, seguida de lavagem com água resfriada. Para 

uma purificação mais eficiente, também pode ser conduzida uma recristalização. 

Na síntese e purificação do K3[Fe(C2O4)3]. 3 H2O, as etapas de purificação têm papel 

crucial no rendimento e na pureza do sólido a ser produzido. Os métodos clássicos de 

purificação de compostos são a filtração, a recristalização, a extração, a destilação e a 

sublimação. Já os métodos clássicos de análise são a volumetria, pela quantificação do volume 

de algum reagente de função específica adicionado ao analito, e a gravimetria, pela análise de 

ganho ou perda de massa do material. Sobre os métodos de purificação e a partir de dados 

obtidos na análise de uma amostra de K3[Fe(C2O4)3] sintetizada, analise: 

a) Na purificação do K3[Fe(C2O4)3], é importante lavar o sólido com água resfriada 

para remover as impurezas solúveis sem dissolver o ferrioxalato de potássio hidratado. 

b) A fim de se realizar uma cristalização eficiente, é recomendável a rápida formação 

do sólido, de modo que todo material se solidifique e não ocorram perdas significativas para a 

solução. 

Após a purificação, foram realizadas análises químicas a fim de se conhecer a 

quantidade de Fe(III), de oxalato e de águas de hidratação presentes no composto sintetizado. 

Inicialmente, 3,290 g deste produto purificado foram secos em estufa a 110°C por uma hora, 

obtendo-se 2,876 g do sal anidro. 

Para determinar-se a quantidade de ferro, foi pesada uma amostra de 1,0325 g do sal 

anidro, que foi dissolvida em 15,0 mL de ácido acético 10% (v/v) em um tubo de ensaio. Este 

tubo foi então exposto diretamente à luz do Sol por cerca de duas horas, gerando um precipitado 

amarelo canário de oxalato ferroso. Esse precipitado foi isolado por filtração e teve sua massa 

medida: obtiveram-se 424,8 mg do oxalato ferroso di-hidratado. 

Por fim, a quantidade de oxalato foi determinada 

dissolvendo 0,6522 g do sal anidro em uma solução de 

ácido sulfúrico quente, sendo a solução resultante titulada 

com uma solução de permanganato de potássio 0,1023 

mol L-1. A imagem ao lado mostra a posição do menisco 

(em azul) do titulante no ponto final da titulação. 
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c) O sal purificado apresenta porcentagem mássica de 12,77% de ferro e 61,77% de 

oxalato. 

d) A quantidade média de águas de hidratação por fórmula é de aproximadamente 3,5 

no produto purificado. 
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