
 

Torneio Virtual de Química 2011 
2ª fase 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

01) Esta prova contém dez questões subjetivas (abertas). 
02) Deve-se escolher cinco questões para responder. 
03) As resoluções das questões escolhidas (escaneadas ou digitadas) devem ser enviadas 
juntamente com a Ficha de Identificação a seguir, como anexos para o endereço eletrônico 
segundafase@torneiovirtualdequimica.com.br 
04) Numa mesma página não podem haver resoluções de problemas diferentes. 
05) Em um prazo de até 3 (três) dias, contados após o recebimento da Ficha de Identificação e 
das Resoluções, será enviado um e-mail de confirmação da inscrição. Caso este não seja 
recebido, é necessário o reenvio dos dados. 
06) A prova deve ser feita com pesquisa a materiais bibliográficos 
07) Após o recebimento do e-mail de confirmação, não serão mais consideradas outras 
Resoluções. 
08) A segunda fase terá duração de quatro semanas, encerrando o prazo para envio das respostas 
com a ficha de inscrição no dia 24 de setembro de 2011. 
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Problema 01 

 
Em 1893, o químico suíço Alfred Werner propôs a Teoria da Coordenação, na tentativa 

de explicar o comportamento observado nos compostos atualmente denominados complexos de 
coordenação. Por este trabalho recebeu o Prêmio Nobel de 1913. 

Werner observou que o sal estável de Cobalto(III) CoCl3 reagia em proporções 
específicas com amônia, formando novos compostos. Para entender como os átomos estavam 
arranjados nesses compostos Werner realizou o seguinte experimento: reagiu CoCl3 
separadamente com 4, 5 e 6 equivalentes de NH3 e depois reagiu cada composto formado com 
excesso de Nitrato de Prata. Werner chegou aos seguintes resultados: 
  

Composto de partida Equivalentes de NH3 Equivalente de AgCl precipitado 

CoCl3 4 1 

CoCl3 5 2 

CoCl3 6 3 

 

a) Através dos resultados expostos na tabela, escreva a fórmula química de cada complexo 
formado utilizando a notação atual. 
 

A teoria de Werner explicava os Complexos pela separação da valência do metal central 
em dois tipos: as valências primárias, que seriam responsáveis pelas ligações não-direcionais 
(iônicas) do complexo, e as valências secundárias, responsáveis pela formação de ligações 
direcionais (coordenativas). São denominadas atualmente de número de oxidação e número de 
coordenação do íon central, respectivamente. 

 
b) Qual a valência primária e secundária de cada complexo analisado? Por que  as valências 
primárias geram ligações não-direcionais, enquanto as secundárias geram ligações direcionais? 
  

Sendo a coordenação entre os ligantes e o metal feita por ligações direcionais, Werner 
formulou a hipótese de que cada cátion complexo teria uma forma geométrica específica. Para 
fundamentar sua idéia, realizou experimentos para a determinação do número de isômeros 
formados para os Complexos hexacoordenados de forma MXaY6-a e para os Complexos 
tetracoordenados de Pt(II), Pt(NH3)iCl4-i. 

 
c) Pela proposta de Werner, os complexos hexacoordenados poderiam ser octaédricos, 
hexagonais ou trigonais prismáticos, enquanto que os tetracoordenados poderiam ser quadrados 
ou tetraédricos. Presuma a que conclusões Werner chegou, discutindo em função do número de 
isômeros esperados para cada estrutura e observados experimentalmente (tabela abaixo). 
 
 
 
 

 



Valor de a Número de 
Isômeros 

 Valor de i Número de 
Isômeros 

6 1 4 1 
5 1 3 1 
4 2 2 2 
3 2 

 
d) Represente a estrutura de Lewis de todos os cátions, incluindo isômeros, formados pela 
reação entre CoCl3  com 4, 5 e 6 equivalentes de NH3. 

Problema 02 

 

Walther Hermann Nernst recebeu o prêmio Nobel de Química em 1920 por seus trabalhos 
em termoquímica, principalmente por seus trabalhos descrevendo o comportamento da matéria 
próximo ao zero absoluto, que o levaram a propor em 1905 um teorema sobre o calor, que 
posteriormente ficou conhecido como a terceira Lei da Termodinâmica. Fez várias contribuições 
para outras áreas da química, dentre as quais se destacam seus estudos sobre pressão osmótica e 
eletroquímica. Destes trabalhos, propôs uma equação hoje conhecida como equação de Nernst: 
 

 
 

Onde E é o potencial da reação, Eº o potencial padrão, R a constante dos gases, T a 
temperatura em Kelvin, F a constante de Faraday, n o número de elétrons envolvidos na reação e 
Q o quociente reacional. 

 Considere uma cela eletroquímica contendo uma barra de cobre mergulhada numa 
solução de nitrato cúprico 0,010 mol.L-1 e uma barra de prata mergulhada numa solução de 
nitrato de prata 0,10 mol.L-1, sendo que ambas as soluções estão conectadas por uma ponte salina 
de nitrato de potássio, e as barras por fios de platina, como esquematizado na figura a seguir:  

 
  
 



a)  Escreva a reação global desta cela eletroquímica e calcule a diferença de potencial no 
momento em que se fecha o circuito. Qual o sentido da corrente nesta cela? 
 
b) Suponha que a solução de nitrato de prata tenha sido substituída por uma solução de 
brometo de potássio 0,10 mol.L-1, com corpo de fundo de AgBr (Kps = 5,4.10-13). Escreva a 
reação desta nova cela eletroquímica e calcule a diferença de potencial no momento em que o 
circuito é fechado. O que acontece com o sentido da corrente nesta cela, quando comparado com 
a anterior? 
 
c) Para manutenção de várias de suas funções, as células mantêm gradientes de 
concentração entre os meios intra e extracelular de diversas espécies químicas, incluindo vários 
íons. Na tabela a seguir estão listadas as concentrações de alguns destes íons para uma 
determinada célula. Estime a diferença de potencial entre os dois lados da membrana celular, 
considerando que seja dependente apenas da concentração dos íons listados. 
 

  Concentração no meio (10-3 mol.L-1)  

íons Intracelular Extracelular 

Na+
 12 145 

K+
 140 4,0 

Mg2+
 30 1,5 

Ca2+
 1,0 2,5 

Cl-
 4,0 100 

HCO3
-
 10 27 

HPO4
2-

 60 2 

 
Problema 03 

Wilhelm Ostwald recebeu prêmio Nobel de Química em 1909 em reconhecimento a seus 
estudos sobre catálise e investigações sobre os princípios fundamentais que governam o 
equilíbrio químico e as velocidades das reações. 

 Equilíbrios ácido-base estão envolvidos em diversos sistemas químicos importantes, 
praticamente todos os sistemas bioquímicos, assim como vários processos industriais. 
 Em solução aquosa um α-aminoácido está em equilíbrio com sua forma zwitteriônica, 
conforme a equação:  



O

OH

NH2

O

O

NH3

 
a) Demonstre que a constante de formação de um zwitterion (Kz) pode ser estimada pela 
equação: 

 
 
 onde Ka e Kb são as constantes de acidez e basicidade de um ácido carboxílico e uma amina de 
estruturas similares às do aminoácido, e Kw é a constante de auto-ionização da água. 
 
b) Utilizando a equação apresentada, estime a constante de formação do Zwitterion da 
alanina em solução aquosa, utilizando:  

 
i)ácido propanóico (pka 4,84 ) e isopropilamina (pkb 3,30 ).  
 

O

OH NH2

 
      Ácido propanóico         Isopropilamina 

   
ii)ácido lático (pka 3,86) e 2-aminopropanamida (pkb 4,29). 

 

O

OH

OH

O

NH2

NH2

 
       Ácido lático     2-aminopropanamida 

  
c)  Cálculos teóricos mostram que a diferença de energia livre de Gibbs  em solução aquosa 
a 25ºC entre a forma zwitteriônica e a forma neutra é de aproximadamente 4 kcal.mol-1.                  
Compare as duas estimativas feitas no item anterior com este valor, julgando qual das duas 
descreve melhor a formação do Zwitterion, em termos de interações inter e intramoleculares.  

  
Problema 04 

 
Prêmio Nobel de 1954, Linus Pauling propôs a Teoria da Ligação de Valência (TLV) em 

substituição à Teoria de Lewis como forma de racionalizar a formação e propriedades de 
ligações covalentes. 

Com a TLV, introduziu-se o conceito de hibridização de orbitais. Como exemplo, 
tomemos o átomo de carbono. Sua estrutura eletrônica em estado fundamental pode ser assim 
entendida: 



 
Com a noção de hibridização propõe-se que, na molécula de metano, por exemplo, o 

orbital 2s e os três orbitais 2p do carbono se combinam, dando origem a quatro orbitais híbridos 
de mesma energia denominados sp3. Com estes quatro orbitais, o carbono faz quatro ligações 
simples (ligações sigma) com os átomos de hidrogênio. 

Além da hibridização sp3, outras hibridizações são possíveis dependendo da configuração 
eletrônica e das ligações feitas pelos átomos envolvidos. 
  
a) Qual hibridização deve apresentar o átomo central em cada uma das seguintes moléculas: 
amônia, água, formaldeído e gás carbônico? Explique. Classifique as ligações presentes em cada 
molécula em σ ou π, explicitando os orbitais envolvidos. 
 
b)  As hibridizações estão associadas a geometrias de pares de elétrons de valência (modelo 
VSEPR) e geometrias moleculares características. Considerando os tipos de hibridização sp3, sp2 
e sp, associe cada um deles a uma geometria de pares de elétrons e a ao menos uma geometria 
molecular, citando exemplos. 
 
c)  A Teoria de Lewis mostrou-se ineficaz para racionalizar moléculas fugindo à regra do 
octeto, como PCl5, em que o fósforo apresenta dez elétrons de valência. Explique por que, 
conforme a TLV, é muito mais provável que o fósforo exceda a regra do octeto do que o 
nitrogênio.  
 
Problema 05 
 

O carbono é um dos elementos mais abundantes na natureza. Por conta de sua capacidade 
de formar cadeias, mais de 16 milhões de compostos já são conhecidos, justificando a existência 
da Química Orgânica para o seu estudo. 

 
a)  Existem duas formas alotrópicas majoritárias do carbono, grafite e diamante. Apesar da 
mesma constituição elementar, apresentam propriedades físicas e arranjos bem diferentes. Julgue 
qual das formas alotrópicas possui maior dureza e qual apresenta maior condutividade elétrica, 
justificando o comportamento observado. Desenhe uma unidade estrutural representativa de cada 
forma alotrópica. 

O carbono também tem notáveis aplicações na síntese de compostos ditos inorgânicos. 
Pode se apresentar compondo sais iônicos, retículos metálicos ou gases. Considere o seguinte 
esquema reacional (as reações não estão necessariamente balanceadas): 

 

CaO +C 
∆

 X + CO 

X+N2 
∆

Y+C 

 Y+H2SO4 
∆

 CaSO4+ H2-NCN 

H2-NCN 
∆

 Z   



  
Z é um trímero de H2NCN apresentando importante função na produção de polímeros de uso 
doméstico e no combate a incêndios. 

  
b)  Indique os compostos X e Y. Qual é a estrutura de ressonância mais estável do ânion de 
Y? Qual é a estrutura do composto Z? 

 
Em 1985 uma nova forma alotrópica do Carbono foi descoberta. Através da vaporização 

de Carbono com um pulso laser (temperatura superior a 10.000 ºC) e condensação em atmosfera 
inerte os cientistas Harold Kroto, Robert Curl e Richard Smalley isolaram unidades de C60. A 
determinação estrutural desse composto mostrou um arranjo poliedral na forma de icosaedro 
truncado, formado por 20 hexágonos e 12 pentágonos, e uma distância carbono-carbono média 
de 1,44 angstroms. Esse trabalhou rendeu aos três o Prêmio Nobel de Química de 1996. O 
composto foi batizado de buckminsterfulereno em homenagem ao arquiteto Richard Buckminster 
Fuller, que propôs a utilização dessa mesma estrutura em domos geodésicos. Por apresentar a 
mesma estrutura geométrica de uma bola de futebol murcha, o composto também é chamado de 
futeboleno. 

A descoberta levou à síntese e estudo de uma nova classe de compostos denominados 
fulerenos, com diversos tamanhos. As aplicações vão desde a síntese de supercondutores até o 
encapsulamento de fármacos e liberação seletiva. 

  
c)  A estrutura de icosaedro truncado deriva de cortes feitos na estrutura do icosaedro (20 
faces triangulares iguais). Proponha um modelo aproximado para a determinação do raio da 
esfera inscrita ao fulereno. Quais das seguintes espécies poderiam ser encapsulados no fulereno 
sem distorcer sua estrutura? 
 
 Raio interno da esfera inscrita ao icosaedro =  
 
 
  
Metano: Raio relativo = 2,1 angstroms 
Fosfato: Raio relativo = 2,4 angstroms 
Coroneno: Raio relativo = 4,2 angstroms 
 
Problema 06 
 

Derek H. R. Barton e Odd Hassel receberam o prêmio Nobel de Química em 1969 pelo 
desenvolvimento e aplicação do conceito de conformações das moléculas. 

Esta propriedade deriva do fato de que ligações covalentes simples possuem barreiras 
energéticas de rotação muito baixas, de modo que podem girar quase que livremente a 
temperatura ambiente. Ao se fazer uma análise tridimensional de uma molécula, pode-se 
perceber os diversos ângulos diedros que aparecem com a rotação da ligação simples entre 
carbonos. Esta figura mostra, por exemplo, ângulos diedros de 0 e 60 graus observados numa 
molécula de etano cuja ligação carbono-carbono sofreu uma rotação: 



 
Devido a repulsões entre as nuvens eletrônicas dos átomos, chamadas de repulsões de 

Van der Waals, observa-se que para algumas conformações (alguns ângulos diedros) há maior 
estabilidade. O exemplo mais simples para as moléculas orgânicas é o etano. 

 
Nesta figura as conformações do etano foram mostradas em suas projeções de Newman, 

onde os átomos de carbonos são representados por um ponto. 
Ao se comparar as energias relativas é possível plotar um gráfico de energia potencial em 

função do ângulo diedro entre as ligações C-H dos dois carbonos. 

 
Para o propano, a barreira energética é um pouco maior uma vez que a repulsão não se dá 

apenas entre hidrogênios, mas também entre um grupo metila. 

 



a) Faça um gráfico com as energias relativas das conformações em função do ângulo 
diedro entre as ligações C-H para o butano. Deixe claro quais são as principais conformações 
para o butano. 

b) Os hidrocarbonetos cíclicos mais simples são o ciclopropano, o ciclobutano e o 
ciclopentano. Compare as estabilidades relativas destes cicloalcanos com a dos respectivos 
alcanos de cadeia aberta, considerando a hibridização dos átomos de carbono e a tensão em cada 
anel. 

 

  
 

  
  

Na conformação mais estável do cicloexano, chamada de conformação em cadeira, os 
ângulos de ligação carbono-carbono são todos praticamente iguais aos ângulos previstos por sua 
hibridização. Entretanto quando o cicloexano possui um substituinte como no metilcicloexano, 
este grupamento pode estar em duas posições, uma axial e outra equatorial, como mostrado na 
figura a seguir. 

 
 
Em posição axial o grupo metil sofre repulsão estérica dos outros hidrogênios em axial, 

enquanto que em posição equatorial esta repulsão é em grande parte minimizada, o que faz o 
confôrmero metil em posição equatorial o predominante no equilíbrio. 
 
c) Considere agora o fluorocicloexano e o ter-butilcicloexano. Desenhe a conformação 
predominante no equilíbrio para cada um. Qual dos compostos apresentará maior razão entre 
confôrmeros axial/equatorial? Deixe claro o raciocínio utilizado. 



Problema 07 
 
Em 1777, Antoine Lavoisier realizou um experimento aquecendo estanho em um 

recipiente fechado, a fim de estudar as propriedades de um gás necessário à vida e à combustão, 
naquela época, chamado de “gás vital”.  

Inicialmente pôs uma massa de estanho pulverizado de 469,4 mg foram aquecidos em um 
recipiente fechado de 1L de volume, inicialmente a 25°C. Verificou a formação de um sólido 
branco, após a temperatura voltar à inicial, observou-se uma queda de pressão de 74,28 mmHg, 
quando abriu-se o recipiente, observou-se que a massa do sistema aumentou 128 mg e a pressão 
voltou à inicial.  

Lavoisier sabia que o único reagente presente no ar era o gás vital. 
  

a) Baseado nessas informações, qual a massa molar do gás vital? Que substância química é 
o gás vital? Explique os motivos que o levaram a essa conclusão, explicitando as reações. 

  
            Em 1785, Henry Canvendish observou que o ar atmosférico era composto de uma parte 
em volume de ar vital para quatro partes em volume de “azoto” (do grego “sem vida”, a 25ºC e 1 
atm. Naquela época se sabia que a densidade do ar era de 1,18g/L. 
  
b) Com essas informações e a massa molar do gás vital, calcule a massa molar do azoto. 
Que substância química é o azoto? 

  
Sir Willian Ramsey, ganhador do prêmio Nobel de Química de 1904, analisou as 

anotações de Cavendish e viu que a densidade do azoto isolado de reações químicas era cerca de 
0,5% menor que o isolado dos gases atmosféricos.  Assim, Ramsay suspeitou que o azoto 
atmosférico continha mais de um composto e após estudos, isolou um gás que chamou “inerte” , 
que corresponde a 1,17% do volume total do azoto atmosférico. 

  
c) Considerando que o azoto atmosférico seja formado de duas substâncias apenas, qual a 
massa molar do gás “inerte” e baseado nisso, qual é essa substância? 

  
Após Ramsay estudar um gás exalado por minérios de Urânio, viu que este era inerte, e 

inicialmente pensou que se tratasse de azoto ou de “inerte”. Analisando o gás obtido, viu que este 
possuía as mesmas linhas espectrais vistas nos eclipses solares, por isso esse gás recebeu seu 
nome em homenagem ao Sol. 

  
d) Qual é esse gás? 

  
Melhorando os métodos de liquefação do ar atmosférico, seguida de destilação 

fracionada, Ramsay obteve substâncias químicas monoatômicas, que se tratavam de novos 
elementos químicos. Analisando a fração ligeiramente inerte do ar, isolou (em ordem crescente 
de ponto de ebulição) os gases “inerte”, “oculto” e “estranho”. Sabe-se, graças aos estudos de 
Ramsay, que esses gases pertencem a uma mesma família na Tabela Periódica, descoberta por 
ele. 

  



e) Escreva quais são esses gases, justificando com base nas informações do texto. 
 
 
Problema 08 
 

Sir Robert Robinson recebeu o prêmio Nobel de Química em 1947 por seus trabalhos 
sobre compostos com importância biológica, obtidos a partir de extratos vegetais, principalmente 
os alcalóides. Também realizou trabalhos muito relevantes em síntese orgânica. 
         Desenvolveu uma reação conhecida como anelação de Robinson, que permite a síntese de 
sistemas bicíclicos a partir de uma cetona alfa, beta insaturada e uma cetona cíclica. Um exemplo 
de anelação de Robinson é mostrado a seguir. 
  

 
a) O mecanismo desta anelação reação é parcialmente mostrado a seguir: 

 
Escreva as estruturas dos intermediários X e Y que estão faltando neste mecanismo. 
  
b) A but-3-en-2-ona, cetona alfa beta insaturada usada nesta anelação, sofre no início do 
mecanismo uma reação chamada de adição nucleofílica 1,4. Este tipo de reação só é possível 
devido a estrutura eletrônica desta cetona. Dê as estruturas de ressonância deste composto que 
explicam este tipo de reatividade. 

 
c) A anelação de Robinson foi uma das várias estratégias utilizadas para a síntese de 
diversos esteróides, compostos envolvidos em diversos processos bioquímicos importantes para 
manutenção do metabolismo de praticamente todos os seres vivos, agindo desde componentes 
das membranas plasmáticas, até hormônios. Proponha uma síntese para a testosterona, cuja 



estrutura é mostrada a seguir a partir de uma cetona alfa,beta insaturada A e um outro composto 
B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problema 09 
 
 Em meados do século XIX, alguns cientistas se comprometeram na busca de uma 
possível classificação capaz de abranger todos os elementos químicos até então descobertos, 
porém seus métodos não se mostravam eficientes. 

Independentemente aos trabalhos da época, Dmitri Ivanovich Mendeleev foi capaz de 
organizar os elementos de acordo com suas propriedades químicas e físicas e de perceber 
padrões que o fizeram propor uma tabela periódica. Observando tais padrões, Mendeleev 
chegando até a prever a existência de alguns elementos, nomeados por ele como ekaboro, 
ekaalumínio, ekamanganês e ekasilício. 
 
a)      Tomam-se 232 mg de um líquido contendo apenas um dos elementos preditos por 
Mendeleev em 1870. Esta massa é reagida com 7 gotas (≈ 0,14 mL) de oxigênio líquido, 
formando 312 mg de um sólido branco. Encontre este elemento, deixando claro seu raciocínio. 

  
b)      Nas CNTP, 33,6 dm-3 de um gás α reagem com 67,2 dm-3 de um gás β formando 102,0g 
de um sólido γ. A combustão deste volume de β forma 81,0 cm-3 de água e um gás 
monoelementar. A combustão desta massa de γ forma 108 cm-3 água e dois gases, um 
monoelementar e um que contém 50% em massa de oxigênio. 

Sabendo que a densidade de α é o dobro da de β, encontre α, β e γ. 
           
 Os padrões observados por Mendeleev estendem-se inclusive a propriedades 
desconhecidas à época, como a afinidade eletrônica, a energia de ionização e a 
eletronegatividade. Porém várias exceções são conhecidas e racionalizadas. 
 
c) Ordene os elementos químicos de γ segundo as três propriedades citadas.  
  



Problema 10 
 
 Os cientistas Marie Curie (Nobel de Física de 1903 e de Química de 1911) e Pierre Curie 
(Nobel de Física de 1903), trabalhando com rádio, se deram conta de que uma energia emanava 
deste elemento e assim descobriram o que conhecemos como radioatividade. 
 Porém, o casal Curie ignorava as causas da radioatividade. Foram outros cientistas, 
Frederik Soddy (Nobel de Química de 1921) e Ernest Rutherford (Nobel de Química de 1908) 
que explicaram a radioatividade como resultado da transmutação de elementos, que emitem 
radiações do tipo alfa, beta ou gama. 
 A descoberta da radioatividade e de suas propriedades se mostrou bastante útil, sendo que 
hoje são vistas aplicações em áreas como tratamento de neoplasias, geração de imagens de 
estruturas biológicas como órgãos e tecidos, além de datamento de fósseis e materiais antigos 
diversos. 
 
a)  Observando a sequência de decaimento para o Tório-232, determine para cada passagem 
qual o tipo de emissão, se alfa ou beta. Descreva as distinções entre estes tipos de emissão.  
 

232Th(14 bilhões de anos)  228Ra(5,8 anos)  228Ac(6,1 horas) 
 
220Rn(56 segundos)   224Ra(3,7 dias)    228Th(1,9 anos) 
 
216Po(0,15 segundos)  212Pb(11 horas)  212Bi(61 minutos) 
 
                                        212Po(310 nanossegundos)      208Tl(3,1 minutos) 
 
                                                                         208Pb(estável) 
 
 Na área de geração de imagens, são usados elementos radioativos denominados 
traçadores, que ao emitirem radiações em regiões específicas no corpo humano permitem sua 
obter diversas informações. 
 
b)  A seguinte equação mostra o decaimento do isótopo Iodo-131: 
 
 131I                β  +   131Xe 
 
 Explique por que é interessante o uso deste isótopo de iodo como traçador e, em 
compensação, os isótopos intermediários no processo de decaimento do Tório-232 não serviriam 
para o mesmo uso. 
 

  

  

  



c)  No decaimento do Iodo-131 há liberação de energia. Considerando que essa energia seja 
toda liberada como uma única emissão, calcule o comprimento de onda desta emissão. 

Dados de massas exatas: 131I = 130,90612460 u; 131Xe = 130,905082362 u 


