Torneio Virtual de Química
2009
2ª fase
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
01) Esta prova contém dez questões dissertativas.
02) Deve-se escolher cinco questões para responder.
03) Há duas formas de envio das respostas: mandar as respostas digitadas ou escaneadas
para o e-mail torneiovirtualdequimica@gmail.com.br ou via correio para o endereço
que encontra-se em http://torneiovirtualdequimica.com.br/contato.html
04) As equipes que participaram da primeira fase devem mandar junto com as respostas
apenas o nome dos membros da equipe, as equipes que não participaram da primeira
fase devem mandar junto com as respostas a folha de inscrição preenchida que
encontra-se em: http://torneiovirtualdequimica.com.br/fichadeincricao2fase.doc
05) A segunda fase terá duração de quatro semanas, encerrando o prazo para envio das
respostas no dia onze de outubro de 2009.

Apoio:

Centro Acadêmico de Estudos da Química

Questão 1- O Mercúrio(p.f -38,83ºC), o Gálio(p.f 29,76ºC) e o Césio(p.f 28,44ºC) são
metais de incrivelmente baixos pontos
de fusão, quando comparados com os
outros metais, como por exemplo o
Ferro, usado largamente na indústria
pesada, ou o Tungstênio, usado nas
lâmpadas incandescentes.
a) Dê o estado físico do Mercúrio, Gálio e Césio em Novosibirsk(a maior cidade da
Sibéria), na Antártida e no deserto do Saara, durante a noite.
b) O vapor de mercúrio não pode exceder mais que 0,1mg.m-3, pois é extremamente
venenoso. Como o mercúrio é o muito volátil, níveis perigosos deste são facilmente
atingidos. O ar saturado com mercúrio a 20ºC, onde sua pressão de vapor é 0,0017bar, é
ou não seguro?
Questão 2 - Um aluno inexperiente escreveu em um relatório:
“Dissolveu-se 1,00 g de bronze (solução sólida
composta pelas moléculas de estanho e cobre) em 100
mL de HNO3(conc.), ácido nitroso, o que leva a formação
do elemento NO2, para medir posteriormente cada
metal presente na mistura heterogênea. Após estudo
espectrofotométrico da solução resultante conclui-se
que a amostra inicial possuía 3 mmol de cobre e 8
mmol de estanho.”
Cite e corrija todos os equívocos cometidos pelo aluno.
Questão 3 - O ouro é um metal conhecido pelo homem desde a Antiguidade. Sua beleza
e estabilidade o fazem ser tão valorizado. Existe uma substância, a pirita, conhecida
como “ouro dos tolos”. Esta substância é amarela e
tem brilho metálico como o ouro. É possível
diferenciar estas duas substâncias de formas
simples, ao se morder com força essas substâncias
obtêm-se o resultado: uma fica marcada pelo dente,
na outra isso não acontece, é possível até riscar o
dente. Se nelas for aplicada grande pressão, como
uma martelada, uma simplesmente amassa, a outra
se esfarela.
a) Qual fórmula química da pirita? Qual o número
de oxidação de cada elemento nessa substância?
b) Que resultado se esperaria nos testes propostos para o ouro e a pirita? Justifique de
acordo com sua estrutura.

A pirita não é uma substância sem valor, ela é usada na produção de um ácido muito
importante para a indústria química. Para produzir tal ácido a pirita passa por um
processo chamado ustulação, em seguida os produtos dessa reação passam por reações
onde são transformados nesse ácido.
c) Descreva a reação balanceada de ustulação. Diga qual é o ácido referido e explique
como chegar nele a partir dos produtos da ustulação.
Questão 4 - Um aluno derrubou algumas gotas de ácido sulfúrico concentrado em sua
folha de papel que continha a tabela periódica impressa, formou-se um sólido preto,
após ser limpa a folha ficou assim:

[caso esteja difícil a visualização: M(H) = 1,00; M(N) = 14,0; M(Cl) = ?]
Esse aluno não sabia a massa atômica do cloro e precisava desta com razoável
exatidão, rapidamente teve uma ideia. Tomou um tubo de vidro de 1,000m, colocou ao
mesmo tempo em uma extremidade um algodão embebido em solução aquosa

concentrada de amônia e na outra um algodão embebido em solução aquosa concentrada
de cloreto de hidrogênio.
Após algum tempo observou a formação de um anel branco dentro do tubo,
sendo mais concentrado a 59,5cm da extremidade que continha algodão com amônia.
O aluno descobriu a massa do cloro com boa exatidão somente com esses dados.
a) O quê ocorreu com a folha quando foi atingida por ácido sulfúrico? Se o aluno
fosse atingido por esse ácido na mão, quais as medidas deveriam ser tomadas?
b) O quê aconteceu no tubo para formar o anel branco e qual sua composição?
Mostre a reação de sua formação.
c) Mostre como ele pode ter chegado na massa atômica do cloro com esses
dados. Considere a energia cinética das moléculas de HCl e NH3 iguais nesse
sistema.

Questão 5 - Dentre todos os outros planetas nenhum parece ter fascinado tanto os
observadores dos céus quanto Saturno, seus enormes anéis fazem seu segundo maior
planeta do uma visão única no
Sistema Solar. Mesmo que
Júpter, Netuno e Urano também
tenham seus próprios sistemas
de anéis, nenhum é tão
espetacular como o de Saturno.
Foram
observados
pela
primeira vez em 1610, por
Galileu Galilei, desde então
foram
feitas
inúmeras
conjecturas sobre o quais
seriam sua origem, forma,
idade e ainda qual seria sua
composição.
Ainda hoje há inúmeras
controvérsias acerca de sua
origem e idade, mas hoje já há
um concenso de que são feitos
de gelo, rochas e poeira, e há
estudos que levam a crer que os
anéis talvez tenham uma
atmosfera própria, diferente da superfície de Saturno.
Entretanto, desde 1857 J. C. Maxwell já conseguiu uma descrição matemática da visão
moderna que se tem hoje dos anéis, demonstrando matematicamente serem formados
por numerosas faixas de matéria relativamente finas e descontínuas, com órbitas

independentes, todas compostas por partículas de pequenas dimensões. A confirmação
experimental desta hipótese pelos astrônomos ocorreu apenas no final do século
dezenove.
a) Os espaços entre as faixas de matéria que compunham os anéis receberam diversos
nomes, um deles em especial foi nomeado de “Falha de Maxwell”, cuja distância média
ao centro de saturno é de 87,5 mil quilômetros. Imagine uma molécula hipotética,
composta somente de átomos de enxonfre (Sn) , capaz de dar a volta em Saturno,
formando um novo anel, com o mesmo raio dessa “falha”. Encontre o número de
átomos de enxofre desta molécula.
b) Estime o volume deste novo Anel de Saturno, fazendo devidas considerações sobre
o formato dos átomos, e compare com o volume que teria uma amostra de enxofre
rômbico (d= 1,96g/cm3) feita do mesmo número de átomos deste hipotético Anel de
Saturno. Que conclusão se pode tirar à cerca da estrutura dos sólidos, apenas analisando
sua comparação?
Questão 6 - Estalactites e estalagmites são
formações rochosas tipicamente encontradas em
grutas e cavernas calcárias. A reação
Ca(HCO3)2(aq) ⇌ CaCO3(s) + CO2(g) + H2O(l)
É a “responsável” pela formação destas estruturas
que tanto impressionam turistas ao redor do mundo.
Explique, usando a lei de Henry e os princípios de solubilidade, a formação das
estalactites e estalagmites, cujo principal componente é o carbonato de cálcio.
Questão 7 - A Estátua da Liberdade (em inglês: The
Statue of Liberty; em francês: Statue de la Liberté), cujo
nome original foi A Liberdade Iluminando o
Mundo (inglês: Liberty Enlightening the World;
francês: La
liberté
éclairant
le
monde),
é
um monumento localizado na entrada do Porto de Nova
Iorque nos Estados Unidos.
Foi um gesto de amizade da França para com os
Estados Unidos, pelo apoio intelectual que sua
independência deu à Revolução Francesa de 1789. Para
a construção da estrutura metálica interna da estátua,
fora
projetada
e
construída
pelo escultor alsaciano Frédéric Auguste Bartholdi, que
contou com a assistência do engenheiro francês Gustave
Eiffel, o mesmo projetista da Torre Eiffel.
Quando foi construída, em 1886, a Estátua da Liberdade era feita de cobre em
sua parte externa, sustentada por uma armação de mais de 2000 barras de ferro, porém
diferentemente da Torre Eiffel, esta se encontrava numa ilhota na baía de Nova Iorque.
Explique, utilizando-se de reações químicas, porque não foi uma boa idéia ter colocado

ferro em contado com cobre num ambiente como este, deixando claro que tipo de
problema aconteceu.
Questão 8 - Os radioisótopos têm inúmeras aplicações. Entre tantas, são usados para
determinar a idade de muitos objetos no ambiente, o carbono-14 por exemplo é usado
para datar materiais orgânicos, já o trítio por sua vez é usado para determinar a idade de
lençóis freáticos.
Os geólogos podem determinar a idade de materiais muito mais antigos, tais como
rochas usando radioisótopos com meias vidas muito longas. O urânio-238
(t1/2=4,5.109anos) e o potássio-40(t1/2=1,25.109anos) são usados para datar rochas muito
antigas. Para determinar a idade de uma rocha com potássio-40 utiliza-se do fato de este
desintegrar-se à partir de captação eletrônica e emissão de pósitron, para formar 40Ca e
40
Ar, na proporção de aproximadamente 9:1. A rocha é colocada sob vácuo e esmagada,
e usando-se um espectrômetro de massa mede-se a quantidade de argônio que é liberada
é então medida. Esta técnica foi usada para se determinar a idade de rochas na superfície
da Lua.
Os paleontólogos utilizam-se destes métodos
para determinar a idade de fósseis. Esta garra
foi encontrada por um paleontólogo ainda
inexperiente,que estava na dúvida se tratavase de um Tyrannosauruss rex,
Spinosaurus aegypticus, Allosaurus fragilis
ou Velociraptor mongoliensis, porém ele fez uma análise das rochas que estavam à
volta do fóssil e encontrou as seguintes proporções de 40Ar/40K : 0,0084; 0,0087;
0,0090.
Demonstre à qual espécie de dinossauro pertenceu esta garra.
Questão 9 - Numa cromatografia em coluna, usando alumina como adsorvente, foram
identificados três compostos de uma mistura de compostos
orgânicos em um solvente muito pouco polar. Sabe-se que esses
compostos possuem seis átomos de carbono, e têm uma cadeia
saturada linear. Sabe-se também que um dos compostos é um
hidrocarboneto, outro um ácido monocarboxílico, e outro é um
monocloreto de alquila. O primeiro composto a sair da coluna foi
identificado como o composto A, o segundo como composto B e
o terceiro como composto C.
a) Para os compostos A, B e C desenhe todas as estruturas possíveis deixando claro seu
raciocínio.
b) Qual o seu nome IUPAC de cada estrutura desenhada?
Questão 10 - Durante o primeiro terço do século XX, uma grande área de pesquisa em
química fisiológica foi a identificação de vitaminas - compostos essenciais à saúde do
homem e outros vertebrados, mas que não podem ser sintetizados por eles e, portanto,
devem ser obtidos dos alimentos. Os primeiros estudos nutricionais identificaram duas
classes gerais desses compostos: aqueles solúveis em solventes orgânicos apolares

(vitaminas lipossolúveis) e aqueles
que podiam ser extraídos dos
alimentos com solventes aquosos
(vitaminas hidrossolúveis).
As vitaminas A e D têm
importância grande, pois são
precursores de hormônios, além de
atividades
particulares,
como
participação em reações fotoquímicas
para gerar a visão e regulação do
metabolismo de cálcio e fósforo
respectivamente.
As vitaminas C e E são
substâncias antioxidantes importantes no sistema biológico humano, possuem função de
reagir com substâncias muito reativas conhecidas como radicais livres, diminuindo a
chance de aparecimento de câncer e de envelhecimento.
Sobre esse assunto, responda:
a) Desenhe as fórmulas estruturais das vitaminas A (retinol), C (ácido
ascórbico), D3 (colecalciferol) e E (α-tocoferol). Identifique nas estruturas todos os
grupos funcionais orgânicos presentes.
b) Com base nas estruturas desenhadas, comente quais vitaminas são
hidrossolúveis e quais são lipossolúveis.
c) Em contraste com as vitaminas hidrossolúveis, que devem ser parte de nossa
dieta cotidiana, as vitaminas lipossolúveis podem ser armazenadas no corpo em
quantidades suficientes para muitos meses. Sugira uma explicação para essa diferença
com base em solubilidades.

