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Torneio Virtual de Química  

2013 
3ª fase 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

01) Esta prova é composta por questões objetivas e discursivas. 
02) A parte objetiva é composta por 5 (cinco) questões com 4 (quatro) itens cada, sendo que apenas 
um deve ser assinalado. Todas essas questões devem ser respondidas. 
03) A parte subjetiva é composta por oito questões abertas das quais se devem escolher apenas 4 
(quatro) questões para serem respondidas.  
04) Cada questão subjetiva vale no máximo 20 (vinte) pontos e cada objetiva 4 (quatro) pontos. 
05) Verifique se seu caderno de respostas contém 4 folhas em branco, além da capa. Cada questão 
subjetiva deve ser resolvida na mesma folha de resposta, podendo ser utilizado o verso da folha. 
06) A pontuação de cada item das questões subjetivas está junto à letra deste item. 
07) A prova contém uma tabela periódica na página 1 e duas folhas de dados nas páginas 2 e 3. 
08) É recomendado o uso de calculadora. 
09) O participante deverá entregar somente o caderno de respostas devidamente preenchido. 
10) Esta prova tem duração de 4 horas e meia. O aluno deverá permanecer em sala no mínimo 1 
hora. 
11) É vetada a utilização de qualquer aparelho de comunicação durante a prova. 
12) A prova é individual, sendo proibida qualquer forma de consulta. 

Apoio 

 
Parcerias 
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Tabela Periódica 
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Fórmulas, constantes e conversões importantes 

∆��� = −� ∙ � ∙ ln � 

∆�� = ∆�� − ∆�∆� 

∆��� =  −� ∙ ℱ ∙ �� 

pH = −log [��� � ] 

Equação dos gases ideais: �� = ��� 

Relação de Planck: � = ℎ� 

Equação da onda: � = �� 

Energia cinética: �� =
� ��

�
 

1 J = 1 kg ∙ m2 ∙s-2 

1 N = 1 kg ∙ m ∙s-2 

1 A = 1 C ∙ s-1 

1 W = 1 J ∙ s-1 

Constante de autoprotólise da água a 25°C = ��  = 1,0 ∙ 10� �� 

Número de Avogadro: �� = 6,022 ∙ 10��mol � � 

Constante de Planck: ℎ = 6,626 ∙ 10� �� J ∙ s 

Constante universal dos gases: � = 8,314  J ∙ K� � ∙ mol � � = 0,082 atm ∙ L ∙ mol � � ∙ K� � 

Constante de Faraday: ℱ = 96485 C ∙ mol-1 

Velocidade da luz no vácuo: � = 2,998 ∙ 10� � ∙ �� � 

Carga do elétron: ���é���� = 1,609 ∙ 10� �� C 

1 eV = 1,609 ∙ 10� �� J 

Densidade da água líquida = 1 g cm � � 

1 atm = 1,01325∙ 10� �  � � � = 760 mmHg = 1,01325 bar 

1 m = ��� ��  = ��� ��  = ��� ��  

�(°�) = �(� )+ ���,��  
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Folha de dados para resolução de questões específicas 

Problema 07 

Volume de uma esfera de raio R: � =
�

�
��� Densidade do ouro: ��� = 19,3 �/�� � 

 

 

 

 
 

Problema 09 

Densidade da solução de HNO3 63% (m/m) = 1,375 g cm � � 

Densidade da amônia líquida, NH3(l) = 0,682 g cm � �  

Fórmula de abaixamento crioscópico = ∆� = �∙ � � ∙ �  

Entalpia de solução do NH4NO3 = ∆���� °= + ��,�� kJ ∙ mol-1 

� � (H2O) = 1,86 K ∙ kg ∙ mol � � �� (H2O) = 4,187 J∙ K� � ∙ g� � �������� (H2O) = 333 J ∙ g� � 
*O valor de Cp pode ser considerado igual ao valor da água destilada e é constante na faixa de temperatura 

analisada. 

Problema 10 

pKa (Ácido fórmico) = 3,77 

 

Problema 11 

Ácido Oxálico, �� �� = �,��; �� �� = �,�� 

Oxalato de cálcio, � �� = �,� ∙ ��� �  

 

Problema 13

elétricaF 


|�|∙ � 

magnéticaF


= |�|∙ � ∙ �  

Onde, � − Carga da partícula 

� −Intensidade do campo elétrico 

� − Módulo da velocidade linear 

� −Intensidade do campo magnético 

1 T = 1 N ∙ A� � ∙ m � � 

Energia de um nível eletrônico �: 

�� = −��
(����)�

��  

 

Onde,  

��  é a constante de Rydberg, a qual vale 13,6 ��; 

����  é a carga nuclear efetivado do átomo;

 Gás �  Gás �  

∆��� (�� ∙ ��� � �) + 33,18 + 9,16 

��
�  (�∙ �� � ∙ ��� � �) 240,06 304,29 
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Li C e LiC E

 

 

  

  





Questões Objetivas (Todas as questões devem ser respondidas!) 

Problema 01. Gilbert N. Lewis (1875-1946) foi um químico americano que promoveu 
uma profunda transformação na Química no começo do século XX ao desenvolver a teoria da 
ligação covalente, moldando o conceito de pares eletrônicos e, a partir daí, a noção de geometria 
molecular, o que se revelou uma profunda revolução na forma como a ciência vislumbrava o 
mundo submicroscópico. 

Sobre geometria molecular e polaridade de espécies químicas, assinale a alternativa correta: 
a) Apesar de ambas as moléculas dos alótropos do oxigênio serem apolares, o ozônio, O3, apresenta 

maior ponto de ebulição (180 K) que o O2 (90 K), a 1 atm, devido a interações mais fortes do tipo dipolo 
induzido-dipolo induzido na molécula de O3. 

b) As seguintes espécies tem a mesma geometria de pares eletrônicos ao redor do átomo central: 
SOCl2, CH2O, BF3 e CO3

2-. 
c) A molécula de SOF4 possui geometria molecular bipirâmide trigonal e tem seu momento de dipolo 

orientado na direção da ligação dupla S=O; 
d) Em moléculas apolares, como o tetrafluoreto de silício, as forças intermoleculares são do tipo 

dipolo induzido-dipolo induzido. Já em moléculas polares, como o tetrafluoreto de enxofre, as forças 
intermoleculares são apenas do tipo dipolo-dipolo. 

 
 

Problema 02. Desde sua descoberta na década de 1970, as baterias de íons lítio se tornaram 
bastante populares, sendo possível encontrá-las hoje em aparelhos de marca-passo, laptops, 
smartphones, dentre outros inúmeros equipamentos eletrônicos.  

Em 2009, engenheiros do Instituto de Tecnologia de Massachusetts aperfeiçoaram uma 
modalidade de bateria de íons lítio de forma que tanto a recarga quanto a descarga ocorressem muito 
mais rapidamente que o convencional. O segredo dessa rapidez está em uma nova técnica de processamento 
do material da bateria que permite que os íons Li+ se movam muito mais rapidamente. 

Em um dos eletrodos da bateria aperfeiçoada, há fosfato férrico, FePO4, enquanto no outro, há um 
material denominado de grafite intercalado com lítio, cuja fórmula é LiC6. A fim de garantir o fluxo da 
corrente elétrica, a bateria é preenchida com um solvente capaz de transportar os íons Li+ envolvidos nas 
semirreações que ocorrem na bateria: 

 

Sabendo que a massa total de uma bateria é igual a 110 gramas e que, em uma bateria completamente 
carregada, a massa de FePO4 é igual a 20 gramas e a massa de LiC6 no outro eletrodo é igual a 15 gramas, 
analise as assertivas a seguir: 

I. Durante o processo de recarga da pilha, a massa de grafite, C(s), aumenta. 

II. A água, apesar de ser polar, e, portanto, capaz de solvatar os íons Li+ e conduzir corrente elétrica, não é um 
solvente apropriado para tais baterias, uma vez que sofreria eletrólise durante o processo de descarga da pilha, 
gerando H2 no ânodo e O2 no cátodo. 

III. Solventes apróticos e polares, como carbonato de propileno (CP) e carbonato de 
dimetila (CDM) são apropriados para serem utilizados na bateria, uma vez que 
solubilizam os íons Li+, não sofrem decomposição eletrolítica e não reagem 
explosivamente com lítio metálico. 

IV. A densidade de energia da bateria de íons-lítio até sua total descarga é aproximadamente igual a 373 J/g. 

Das assertivas acima, quantas estão corretas? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) Todas. 
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Problema 03. Os químicos François-Marie Raoult e William Henry dedicaram-se em suas vidas aos 

estudos das propriedades das soluções chegando a interessantes conclusões que foram compiladas na forma de 
leis nomeadas em sua homenagem. 

 
A Lei de Raoult descreve o comportamento das soluções ideais, ou seja, aquelas, nas quais as 

interações entre as moléculas de soluto e solvente são as mesmas que no soluto e no solvente separados, em 
sua forma pura. Apesar de algumas soluções se aproximarem da idealidade, muitas das soluções estudadas são 
não-ideais, as quais são ditas serem reais, que quando diluídas são quantificadas pela Lei de Henry, a qual é 
de suma importância na descrição de solubilidade de gases em água. 

 
Sobre essas leis, assinale a alternativa correta: 

 
  a) Para uma solução ideal de dois líquidos A e B, a pressão total da mistura será uma função linear 
tanto da concentração molar de A quanto da concentração molar de B. 
 
  b) Os desvios positivos da idealidade da pressão de vapor em uma solução de água e ácido perclórico, 
HClO4, podem ser explicadas pelas fortes interações intermoleculares por ligações de hidrogênio, o que acaba 
por levar a solução a entrar em ebulição a uma temperatura maior do que seus componentes separados. 
 
  c) Supondo comportamento de solução ideal, a pressão de vapor de uma solução aquosa cuja fração 
molar de glicose (C6H12O6) é 0,05 a uma dada temperatura é igual à pressão de vapor de outra solução aquosa 
cuja fração molar de sacarose (C12H22O11) também é igual a 0,05. 
 

d) A partir da Lei de Henry, é possível afirmar que a solubilidade molar do gás O2 no lago Titicaca 
(3800 metros de altitude) é maior do que no Oceano Atlântico. 

 

Problema 04. O conhecimento da função inorgânica a qual pertence determinada substância é de 
relevante importância para o conhecimento de sua reatividade frente a outras, permitindo, por exemplo, 
realizar uma previsão de seu comportamento quando dissolvida em água.  
 

Considere a seguinte situação na qual 5 béqueres foram preenchidos cada um com 40 mL de água 
destilada. Em seguida 5 g das seguintes substâncias inorgânicas foram dissolvidos separadamente em cada um 
dos béqueres, respectivamente: Cloreto de cálcio tetraidratado, hidreto de lítio, óxido de potássio, óxido de 
fósforo (V) e carbeto de sódio: 

 
 

 

 

 

As soluções foram, em seguida, completamente desgaseificadas a fim de se eliminar todos os gases 

insolúveis em água. Ao fim, o valor da fração molar do soluto valia, respectivamente, em cada solução 

��,��,��,�� e ��. 

O valor de �� × �� × �� × �� × �� é aproximadamente igual a: 

a) 1,53 ∙ 10-8 b) 1,54 ∙ 10-7  c) 3,17 ∙ 10-7 d) 3,34 ∙ 10-7 

 

 

2 2 ( )5 4 sg CaCl H O ( )5 sg LiH
2 ( )5 sg K O 4 10( )5 sg P O 2 2( )5 sg Na C
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Problema 05. O silício é o terceiro elemento mais abundante da Terra. Presente majoritariamente sob 

a forma de silicatos e de SiO2, o principal componente da areia, este elemento também é componente de um 

material de elevada aplicabilidade nos dias de hoje, o silicone. De extrema importância em 

diversas áreas, tal como na Medicina, construção civil, cosmética, dentre outras, os 

silicones são materiais poliméricos que apresentam a estrutura química genérica 

apresentada ao lado.  

O processo de obtenção dos silicones a partir do dióxido de silício, sua matéria-prima, segue o 

seguinte procedimento: 

I. Inicialmente a sílica é aquecida em um alto forno com carvão, o que leva à formação de silício elementar:          
����(�) + 2�(�) → ��(�) + 2�� (�) 

II. Em seguida, reage-se o silício com cloreto de metila, o que leva a uma complexa mistura líquida de 

metilclorosilanos. Alguns deles são dados na tabela abaixo: 

��(�) + 2�����(�) → ��(���)����(�) +  outros metilclorosilanos 

 
 
 

 

III. Por fim, os metilclorosilanos são hidrolisados levando a formação de polisiloxanos, constituintes dos 
silicones. A reação da hidrólise para o diclorodimetilsiloxano é: 

���(���)���� + ���� → [Si(���)�� ]� + 2� ��� 
Acerca dos silicones, assinale a alternativa correta: 

  a) Silicones são constituídos de moléculas anfipáticas, ou seja, dotadas de partes polares (os átomos 
de oxigênio) e partes apolares (os grupos R ligados ao silício). Isso garante a propriedade dos silicones 
interagir bem tanto com solventes polares, como a água, como com solventes apolares, como o CCl4. 
  b) Para separar os componentes da mistura líquida de clorometilsilanos, o processo de separação a ser 
empregado é a destilação fracionada, sendo os componentes mais voláteis obtidos em pratos teóricos mais 
altos na coluna e os componentes menos voláteis, em pratos teóricos inferiores. 
  c) Além dos silicones formados pela polimerização de ligações Si-O, os silicones também 
polimerizam por ligações Si-Si, as quais, por serem bastante fortes, garantem elevada inércia química e maior 
estabilidade aos silicones do que os polímeros similares formados a partir de ligações mais fracas C-C. 

d) O processo de formação de uma borracha de silicone, tal como no processo de vulcanização da 
borracha, deve ser formado por ligações cruzadas entre as cadeias poliméricas. Isso garante ao polímero uma 
propriedade termofixa por meio da seguinte reação, análoga a uma reação anti-Markovnikov: 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Nome Fórmula Ponto de ebulição 
Clorodimetilsilano SiH(CH3)2Cl2 35°C 
Diclorometilsilano SiHCH3Cl2 41°C 
Triclorometilsilano SiCH3Cl3 66°C 

Diclorodimetilsilano Si(CH3)2Cl2 70°C 
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Questões Discursivas (Quatro questões devem ser escolhidas!) 

 

A Natureza é uma só! 

Problema 06. A despeito da comum secção das ciências naturais em física, química e biologia e suas 

subdivisões características, é importante para um cientista perceber que os processos que ocorrem na natureza, 

bem como o conhecimento humano em sua essência, estão interligados. A natureza, quando age, não sabe que 

nós a segmentamos... 

Em termos “químicos”, é de se esperar, portanto, que mesmo cada elemento possuindo suas próprias 

particularidades, é possível encontrar padrões de organização estrutural inclusive em compostos que, a priori, 

seriam completamente distintos. 

a) (6,0 pontos) Por exemplo, algumas analogias podem ser construídas entre compostos orgânicos e 

compostos inorgânicos em termos das ligações químicas e sua organização em diferentes geometrias e 

conectividade. Tendo isto em vista tal comparação, desenhe a estrutura molecular de cada um dos compostos 

a seguir, de acordo com as especificações apresentadas. 

i) O composto inorgânico, cuja fração em massa de hidrogênio é igual a 8,73% e é estruturalmente similar a 

um determinado alcano acíclico e saturado. 

ii) Os compostos orgânicos planos de fórmula C4N2Cl2 que apresentam o mesmo tipo de isomeria da espécie 

a seguir: 

 

 

iii) O composto inorgânico aromático de fórmula B3N3H6, e todas as suas estruturas canônicas. 

iv) O alcino com menor número de átomos de carbono que apresenta os mesmos tipos de conformações do 

composto inorgânico a seguir: 

 

b) (4,0 pontos) Compostos com a mesma fórmula molecular, mas que diferem entre si pelas conectividades 

entre seus átomos constituintes, são chamados de isômeros, estudados apenas em química orgânica no nível 

médio. 

A despeito disso, os compostos inorgânicos também podem apresentar isomeria. Uma geometria 

dificilmente construída com compostos de carbono que tem tal característica é a bipiramidal trigonal. 

Apresente as estruturas de todos os possíveis isômeros do PBr3F2, indicando qual delas é prevista como sendo 

a de menor energia para este composto, com as devidas justificativas. 

 

Pt

CN

Cl

CNCl Estrutura planar
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c. i) (1,5 pontos) Também é muito comum em química inorgânica o estudo de moléculas 

de geometria octaédrica, como os compostos de coordenação. As ligações metal-ligante 

numa estrutura deste tipo, como o [Cr(CO6)] (ao lado), se dão a partir de uma reação 

ácido-base. Determine qual teoria de acidez e basicidade explica satisfatoriamente a 

formação de tais interações. 

ii) (3,5 pontos) De acordo com a explicação apresentada no item c. i), indique com círculos os sítios  que 

podem participar da formação de uma ligação coordenada em cada uma das espécies a seguir: 

 

 

iii) (6,0 pontos) Compostos de valência mista análogos ao íon de 

Creutz-Taube, cuja estrutura é lembrada ao lado, podem ser 

construídos a partir de encadeamentos entre outros complexos 

octaédricos de rutênio como o mostrado abaixo, no qual foi efetuada a 

troca de alguns dos ligantes amino. Com isso, este íon passa a 

apresentar tanto diastereoisômeros quanto pares de enantiômeros. 

Apresente todos os referidos isômeros para este complexo: 

 

 

 

Por conveniência, em sua resolução indique o ligante pirazina como “(pz)” e, no caso do ligante 

ciano, considere que a ligação com o metal central sempre se dá pelo átomo de carbono. 

 

Problema 07. O ouro fascina o homem desde tempos imemoriais. Historicamente, tal 

elemento foi um dos primeiros metais conhecidos pela civilização humana e, desde então, tem 

ocupado uma posição de destaque devido a suas peculiares propriedades físico-químicas, 

dentre elas, a maleabilidade, a ductibilidade e a resistência à corrosão.  

Apesar de sua elevada inércia química, o ouro e outros metais considerados “nobres” podem ser 

dissolvidos por uma solução chamada de água régia, constituída de ácido nítrico, HNO3, e ácido clorídrico, 

HCl, ambos concentrados. Os primeiros estudos referentes à água régia datam do século XIV, quando 

alquimistas a empregavam na solubilização de ouro. Ainda hoje, tal solução encontra amplo uso em diversos 

procedimentos analíticos laboratoriais e industriais, tal como na solubilização de amostras e extração de 

cátions de metais nobres. 

a. (6,0 pontos) i) Apesar de seu elevado poder oxidante, a água régia apresenta dificuldade para 
solubilizar prata metálica ou ligas metálicas que contenham prata. Justifique quimicamente essa observação 
experimental. 

Uma amostra de uma liga metálica constituída exclusivamente de cobre e ouro de massa igual 22,4 g 
foi dissolvida completamente em água régia.  

ii) Sabendo que o cobre é oxidado a ácido tetraclorocúprico (II), H2CuCl4, que o ouro é oxidado a 
ácido tetracloroaúrico (III), HAuCl4, e que o ácido nítrico é reduzido a óxido nítrico, NO, escreva as reações 
de oxirredução dos dois metais corretamente balanceadas. 
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b) (7,0 pontos) O óxido nítrico liberado pela dissolução da liga metálica de cobre e ouro foi 
quantitativamente recolhido e oxidado. O único produto gasoso obtido, o gás �  de coloração castanho-
avermelhada, foi encaminhado a um reservatório cujas propriedades termodinâmicas podiam ser monitoradas.  
Após a espera para que o gás entrasse em equilíbrio com sua forma dimérica, o gás � , os seguintes dados 
foram obtidos do reservatório:                               

                                       Temperatura = 25°C 
Pressão = 1 atm 
Volume = 2,21 L 

i) Escreva as reações químicas envolvidas corretamente balanceadas e, a partir dos dados 

termodinâmicos disponíveis para �  e � , calcule a constante de equilíbrio da reação de dimerização e a fração 

molar de A na mistura gasosa final. Assuma o comportamento do gás ideal. 

ii) A partir da quantidade total de NO2 e da estequiometria reacional, calcule a fração mássica de ouro 

e de cobre na liga metálica dissolvida.  

c) (7,0 pontos) Da solução resultante da dissolução da liga metálica, o íons cúpricos foram 

precipitados e separados do ácido tetracloroaúrico. A solução resultante foi filtrada e totalmente evaporada 

levando à formação de cristais amarelos de HAuCl4(s).  

Tais cristais foram dissolvidos em um béquer contendo 100 mL de água e a solução 

resultante foi submetida a um processo eletrolítico com corrente elétrica constante e igual a 

10 A, tendo como cátodo uma esfera de platina esquematizada ao lado. 

i) Sabendo que, no cátodo, 85 % da corrente envolvida é destinada à redução do 

ouro e o percentual restante empregado na redução da água, expresse as reações que ocorrem no cátodo 

catódica, calcule o tempo total necessário para eletrodepositar todo o ouro e o volume total nas CNTP de 

gás liberado no cátodo.      

ii) Calcule, a partir da geometria da esfera empregada como cátodo, a espessura do filme de ouro 

uniformemente eletropositado. 

 

Problema 08. A ciclização de Nazarov foi tópico de uma questão da 2ª fase do TVQ 2013. Essa 

reação é muito útil na síntese de ciclos de cinco membros, tal como evidenciado na reação abaixo: 

O

Ácido de
Lewis

O

 

Aqui serão abordadas variações e aplicações sintéticas da reação. 

Um uso da reação de Nazarov é feito na síntese total do (–)-9(12)-Capneleno (1), molécula produzida 

pelo coral Capnella imbricata, a qual atua na proteção contra a colonização de algas e larvas. 

CH2MeMe

Me

H

H

H

 
1 
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H2
Pd/C D

BF3

25°C
C

Pd(PPh3)4/CO/LiCl

Me3Sn
SiMe3

MeMe

Me

H OTf

BF3

25°C

Me
Me

Me SiMe3

O MeMe

Me

H O

Pd(PPh3)4/CO/LiCl

SnMe3SiMe3
A

Tf2O

MeMe

Me

O

E

H2
Pd/C B

Tf2O

CH2=PPh3(-)-9(12)-Capneleno

 

Segue a síntese total desenvolvida por G. Crisp, W. Scott, e J. Stille (J. Am. Chem. Soc., 1984, 106, 

7500-7506): 

 

 

 

 

 

 

a) (5,0 Pontos) Complete com as estruturas de A-E.  

A síntese do Cucumin H de Srikrishna et al está parcialmente mostrada a seguir (Org. Lett. 2003, 

5,2295-2298): 

 
b) (8,0 Pontos) Mostre as estruturas dos compostos de 1 a 6. 
 

c) Uma variação interessante da reação de Nazarov é a Homo-Nazarov. Diferentemente das 

ciclopentenonas produzidas pela reação de Nazarov, por essa reação, formam-se cicloexanonas.  

Segue uma rota sintética empregando a reação Homo-Nazarov desenvolvida por Simone, F. D.;  

Andrès, J.; Torosantucci, R.; Waser, J. (Org. Lett., 2009, 11, 4, 1023-1026): 

O
N

MeO

Me

O

Ar

tBuLi

THF

Ha
O

Ar

O
TsOH, H2O

Homo-Nazarov

O

O

Ar
Diidropirano 1 2  

*TsOH: Ácido 4-toluenossulfônico 

*Ar: Grupo aril 

i) (3,0 Pontos) Justifique, com fatores de acidez e basicidade, a seletividade da remoção do próton Ha 

pelo tert-butil lítio. 

ii) (4,0 Pontos) Sabendo que anéis de 3 membros possuem elevado grau de tensionamento e são 

propensos a abertura por heterólise proponha um mecanismo plausível para a reação Homo-Nazarov. 
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Problema 09. Nitrato de amônio, NH4NO3, é um sal de relevante importância para diversas 

finalidades da sociedade moderna. 

Devido ao elevado teor de nitrogênio em sua composição, um elemento macronutriente para plantas, o 

nitrato de amônio é um importante constituinte em fertilizantes. O domínio da produção em massa deste 

composto no século XX levou a um aumento drástico na produção de alimentos, o que resultou em um amplo 

crescimento populacional.  

A síntese do nitrato de amônio é feita a partir de uma solução aquosa concentrada de HNO3 63% 

(m/m) e amônia líquida, componentes que são misturados em um reator segundo as vazões esquematizadas na 

figura a seguir: 

 

a) (5,0 pontos) Sabendo que a reação ácido-base se processa completamente no reator, identifique o 

reagente limitante do processo, calcule o percentual mássico de NH4NO3 na solução resultante e a quantidade 

do composto produzida em um dia. 

 Nitrato de amônio também é utilizado em compostos explosivos, sendo empregado principalmente na 

explosão de minas. Infelizmente, diversos acidentes envolvendo a explosão do nitrato de amônio já 

aconteceram, incluindo um acidente envolvendo um depósito de fertilizantes em São Francisco do Sul (SC) 

em setembro de 2013. A reação de decomposição exotérmica do nitrato de amônio é: 

Reação I    � ��� ��(�) → ���(�) + 2���(�)   ∆�� = −36,06 kJ/mol  

O calor liberado por essa reação provoca a decomposição térmica endotérmica do próprio nitrato de 

amônio: 

Reação II       � ��� ��(�) → � ��(�) + ��� �(�)   ∆�� = + 184,45 kJ/mol  

b) (7,0 pontos) Considere que todo o calor liberado pela reação I é utilizado para promover a reação II. 

Calcule a massa de NH3 liberada por cada quilograma de NH4NO3 decomposto pela reação I e explique 

brevemente os perigos relacionados à fumaça liberada pela explosão. 

Devido ao caráter bastante endotérmico da dissolução de NH4NO3 em água, ele é comumente 

empregado em bolsas de frio instantâneo, utilizadas para primeiros socorros em pessoas que sofreram 

contusões. 

c) (8,0 pontos) 45 g de NH4NO3 foram dissolvidos em 100 mL de água destilada, em um calorímetro 

de capacidade térmica 180 J/K, inicialmente a 25°C. Levando em consideração o efeito de abaixamento 

crioscópico, que o sistema é isolado do ambiente, que o sal sofre completa dissociação e que fica 

integralmente na fase líquida, calcule a temperatura final do sistema e determine se há formação de gelo. 

Em caso positivo de formação de gelo, calcule a fração mássica de água que sofre congelamento. Em caso 

negativo, calcule quanto tempo levará para que ocorra congelamento de 20% da massa total de água, levando 

em conta que, para se realizar tal resfriamento, o calorímetro foi levado a um freezer capaz de retirar calor a 

uma potência média constante de 180 W.  



12 
 

Problema 10. O ânion formiato, HCOO-, cujo nome oficial é metanoato, é a base 
conjugada do ácido carboxílico mais simples, o ácido fórmico. Seu nome vem da palavra 
latina formica, que significa formiga, uma vez que tal composto está presente no veneno 
utilizado como mecanismo de defesa destes animais. 

O íon formiato está presente em uma vasta gama de compostos de importância 
laboratorial e industrial, tal como sais e ésteres. Um exemplo de composto contido nessa categoria é o 
formiato de lítio.  

  A termogravimetria é uma técnica analítica muito utilizada nos laboratórios químicos. Ela baseia-se 
em um método térmico, onde diferentes propriedades do composto analisado podem ser determinadas. A mais 
fundamental dentre essas técnicas analisa a massa do sólido sob atmosfera controlada em função da 
temperatura, que fornece uma curva de decomposição térmica. 
 

Abaixo é representada uma curva teórica da análise termogravimétrica de 100 mg de formiato de lítio 
hidratado, LiHCOO ∙ �H2O com varredura linear de temperatura entre 25oC e 1400oC, em atmosfera inerte:  

 

 
 

a) (8,0 pontos) Determine as etapas de decomposição do formiato de lítio hidratado fornecendo as 
reações envolvidas, e identificando os compostos sólidos � , � e �  e os produtos gasosos � , � , � 
e � .  Apresente os cálculos envolvidos expressando o correto valor de n. 

b. �) (3,0 pontos) Determine o pH de uma solução de 100 mL preparada a partir de 20,00 g de    
LiHCOO ∙ �H2O. 

��) (4,0 escores) Quando algumas gotas de H2SO4 concentrado e 20 mL de etanol são adicionados à 
solução acima, seguido de um brando aquecimento, um leve aroma de frutas é liberado decorrente da 
volatilização de um composto E, cuja temperatura de ebulição é  menor que a  do ácido fórmico. 

Identifique o composto E, apresentando as reações químicas pertinentes e explique a diferença de 
temperatura de ebulição desses compostos, em função das interações intermoleculares envolvidas. 

c) (5,0 pontos) Os gases �  e � são de elevada importância na indústria química. Proponha um método 
de separação dos dois gases, descrevendo com detalhes a técnica escolhida e relacionando-a com as 
propriedades físico-químicas dos dois gases. 
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Problema 11. O ácido oxálico é um composto bastante interessante e versátil. De 

relevante importância tanto em mecanismos biológicos quanto em processos industriais, 

além de ter um de seus sais, o oxalato de cálcio, envolvido na formação de cálculos renais, 

este composto é um ácido diprótico fraco cuja estrutura é mostrada ao lado.           

Ao se fazer a análise dos equilíbrios envolvidos para um ácido fraco, é de extrema importância o 
estudo do chamado coeficiente alfa, o qual descreve a fração de determinada espécie dentre todas derivadas 
do ácido. Para o ácido oxálico, por exemplo, o valor de alfa para a espécie oxalato é dada pela expressão: 

2
2 4

2 2
2 4 2 4

2
2 2 4 2 2 4 2 4 2 4

[ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]C O
total

C O C O

H C O H C O HC O C O
 

 

 
 

 
 

 
a) (8,0 pontos) Referente ao gráfico alfa para o ácido oxálico, responda aos seguintes itens: 

i) Deduza as expressões de � � ���� �
, �� ��� �

�  e � ��� �
��  em função de [H3O

+] e das constantes de acidez, ��� 

e ��� a partir das expressões de equilíbrio. 
ii) Esboce o gráfico alfa para o H2C2O4, tendo o valor de �  na ordenada e pH na abscissa,  indicando no 
gráfico de forma diferenciada as curvas de  �� ���� �

, � � ��� �
�  e ���� �

�� . 

iii) Calcule o intervalo de pH para o qual �� ����
�  ≥ 0,8. 

iv) Calcule os valores de pH para os quais a curva de � � ��� �
�  intercepta as curvas de �� ���� �

 e ���� �
��  e 

destaque estes pontos no gráfico construído no item a) ii). 
 
Desastrus, um químico atrapalhado, descobriu que sua querida avó necessitava tomar um suplemento 

de cálcio como parte do tratamento para osteoporose. Desconfiado do teor de cálcio exibido pela embalagem, 
Desastrus resolveu verificar a quantidade de cálcio presente no remédio de sua vozinha.  
 

Versado em química, ele inicialmente tomou um comprimido e dissolveu apropriadamente, 
precipitando em seguida todo o cálcio nele contido na forma de oxalato de cálcio. Posteriormente, ele filtrou o 
sólido e dissolveu-o em ácido sulfúrico. A solução foi avolumada, tendo seu volume completado para 100 mL 
em um balão volumétrico. 
 

Tomando um volume dessa solução de 25 mL para um erlenmeyer, Desastrus realizou a titulação com 
uma solução de KMnO4 0,0094 mol /L e necessitou de 13,10 mL até atingir o ponto final do procedimento.  
 
A reação não-balanceada da reação envolvida no método no método volumétrico é: 

2
4( ) 2 2 4( ) 3 ( ) ( ) 2( ) 2 ( )a b c d e f aq aq aq aq g lMnO H C O H O Mn CO H O        

 
b) (6,0 pontos) �) A solubilidade do oxalato de cálcio é maior em meio ácido, daí a necessidade de ser 

solubilizado em ácido sulfúrico antes do procedimento de titulação. A partir do valor de ��� e de todos os 
equilíbrios de ionização envolvidos para o ácido oxálico, calcule a solubilidade do Ca2C2O4 em água destilada 
e em uma solução tampão de pH = 2. 
 
��) Apresentando o correto balanceamento para a reação de oxirredução envolvendo o íon permanganto, 
calcule a quantidade de cálcio em mg, considerando a inexistência de espécies interferentes nesta análise. 
 

A formação de ferrugem é um fenômeno químico que causa 
anualmente enormes prejuízos à economia. Sendo constituída de uma 
complexa mistura de hidróxidos e óxidos de ferro, o principal componente da 
ferrugem é o óxido férrico hidratado, Fe2O3 ∙ �H2O. 

 
Uma aplicação muito comum do ácido oxálico é seu uso como 

removedor químico para a ferrugem. 
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c) (6,0 pontos)  
i) Justifique, apresentando as reações químicas quando necessário, por que o ácido oxálico é eficiente na 
remoção da ferrugem. 
ii) Outros compostos, apesar de serem capazes de também remover ferrugem, não são apropriados para uso 
convencional nesta tarefa. Justifique quimicamente por que cada um dos reagentes a seguir se enquadra nesta 
categoria, apresentando as reações químicas quando necessário.  

1) Ácido muriático 
2) Soda cáustica concentrada aquecida 

3) Monóxido de carbono 
 

Problema 12. Uma classe de moléculas bioativas é a dos alcaloides 1-aminopirrolizidinicos, também 
chamados de loninas. Ao contrário da grande fama dos alcaloides como alucinógenos (por exemplo, LSD, 
codeína, morfina e heroína), muitos dos derivados da lonina possuem pronunciada atividade inseticida, 
podendo ser até mesmo neurotóxicas para certos insetos. Na natureza, essa classe de alcaloides pode ser 
encontrada em diferentes plantas, funcionando como mecanismo de proteção contra infestações de insetos dos 
gêneros Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera, entre outros. 

A síntese de Trauner et al. dos alcaloides lolina e temulina é parcialmente mostrada a seguir (Nat. 

Chem. 2011, 3, 543-545). 

a) (4,5 Pontos) Assinale como R ou S os centros estereogênicos de A, B, C, D, H e J. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Cbz: CO2Bn 

*DMF: N,N-Dimetilformamida 

A única função do NaOH, na formação de H, é apenas como base de Brönsted. 

b) (7,5 Pontos) Mostre as estruturas de E, H e explique, baseando-se no mecanismo, a estereoquímica 
observada na formação de C, G, H e I. 

c) (9,0 Pontos) Justifique as seguintes observações da rota sintética, apresentado as reações químicas 
quando for apropriado. 
�) O ataque nucleofílico do azoteto (N3

-) na conversão de B em C ocorre regiosseletivamente no carbono 
marcado com asterisco; 
��) A impossibilidade de se seguir com a rota sintética acima caso o grupo azo (R-N3) seja hidrogenado antes 
da formação de I; 
���) A utilização de iodeto de lítio na reação com G, utilizando o mesmo solvente, leva a um produto similar a 
H, porém com rendimento bem mais baixo; 
��) A utilização do composto A como reagente sem o grupo protetor Cbz leva à formação dos produtos em 
rendimento muito inferior de B. 
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Um só experimento, três prêmios Nobel 

 Problema 13. Experimentos com descargas elétricas em tubos de gases eram bastante comuns no final 

do século XIX e início do século XX. Diversos químicos e físicos efetuaram importantes descobertas com a 

utilização desses aparatos, incluindo a descoberta do elétron, por J. J. Thomson, a descoberta dos raios X e a 

descoberta dos isótopos dos elementos químicos. 

 

 

 

 

 

O experimento de Thomson consistiu em duas partes. Na primeira delas, ele ligou as placas 

carregadas, gerando um campo elétrico uniforme na região entre as duas placas. Em seguida, ligou dois 

eletroímãs que geraram um campo magnético cruzado ao campo elétrico. 

a. (6,0 pontos) �) Ajustando corretamente a intensidade do campo elétrico com o valor de 2,302 ∙ 105 

N/C e o campo magnético em 9,591 ∙10-3 T, Thomson permitiu a passagem dos raios catódicos sem nenhum 

desvio em sua trajetória, podendo, dessa forma, calcular a velocidade linear de entrada dos elétrons na região 

entre as placas. Estime-a. 

Na segunda parte de seu experimento, Thomson desligou os eletroímãs, o que causou 

instantaneamente um desvio na trajetória dos raios catódicos. Em seguida, Thomson regulou o campo elétrico 

até o valor de 8,733  ∙ 103 N/C, tal que nesse campo elétrico, a trajetória dos raios catódicos ficava na 

iminência de tocar a placa superior. 

��) Sabendo que o atrito e o peso dos elétrons são desprezíveis nessas condições experimentais, e que os raios 

catódicos penetraram exatamente no ponto médio do comprimento � sem nenhuma componente vertical de 

velocidade, calcule a razão massa/carga do elétron. 

O alemão Wilhelm Röntgen, enquanto trabalhava com tubos de raios catódicos, 

descobriu que, quando elétrons colidiam com o vidro, material constituinte da ampola, 

uma radiação que fazia cintilar chapas fotográficas posicionadas próximas à ampola era 

emitida. Tratavam-se dos Raios X.  

A Röntgen é atribuído o registro da primeira radiografia que, curiosamente, foi 

da mão de sua esposa, Anna. Pela descoberta dos Raios X, Röntgen recebeu o primeiro 

Prêmio Nobel de Física, em 1901. 

b. (8,0 pontos) �) A sílica, SiO2, é o principal constituinte do vidro. Calcule a 

velocidade mínima que um elétron deve adquirir de forma a ionizar um elétron do nível eletrônico 1� de um 

átomo de silício. Considere que o elétron transfere completamente sua energia cinética ao átomo de silício e 

que a blindagem para o primeiro nível eletrônico é igual a 0,35 e para o segundo nível eletrônico, 2,3.  

Visão seccionada da região entre as 
placas eletricamente carregadas. 
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��) Após a ionização do elétron do nível 1s do átomo de silício, ocorre o fenômeno de fluorescência, 

tal como explorado por Benjamin na 2ª Fase do TVQ 2013, pelo qual um elétron do orbital 2s “cai” para 

orbital 1s emitindo o saldo energético sob a forma de radiação eletromagnética. Calcule o comprimento de 

onda do raio X emitido pelo vidro. 

Francis Aston, químico britânico que trabalhou com J. J. Thomson no laboratório Cavendish, em 

Cambridge, continuou com as pesquisas em tubos de gases a pressões reduzidas com raios canais, ou seja, o 

raio constituído pelas espécies carregadas positivamente geradas na ejeção de elétrons. 

Ele observou que, mesmo quando um único elemento era utilizado para preencher o tubo, cintilações 

com diferentes desvios angulares eram observadas indicando que espécies de diferentes razões massa/carga 

constituíam um elemento. Isto veio a ser elucidado posteriormente como a existência de isótopos de elementos 

químicos, feito que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Química em 1922. 

 Quando o gás cloro, Cl2, é utilizado para preenchimento do tubo, três pontos próximos de cintilação 

são observados, ainda que o cloro possua apenas dois isótopos estáveis cujas massas são dadas a seguir: 

� (����) = 34.9689 � 

� (����) = 36.9659 � 

c) (6,0 pontos) Calcule a proporção isotópica do 35Cl e do 37Cl. Sabendo que a intensidade da 

cintilação é diretamente proporcional ao número de partículas que chegam ao detector e que apenas íons 

monocarregados foram gerados no experimento, explique por que há três pontos de cintilação, calcule a razão 

massa/carga associada a cada deles e estime a intensidade relativa entre eles. 

   

O Prêmio Nobel em Física de 1901 foi concedido a Wilhelm Conrad Röntgen “em reconhecimento aos 

extraordinários serviços prestados pela descoberta dos notáveis raios posteriormente nomeados em sua homenagem”. 

O Prêmio Nobel em Física de 1906 foi concedido a J. J. Thomson “em reconhecimento aos grandes méritos de suas 

investigações teóricas e experimentais na condução de eletricidade por gases”. 

O Prêmio Nobel em Química de 1922 foi concedido a Francis W. Aston “por sua descoberta, por meio de seu 

espectrógrafo de massas, de isótopos, em um grande número de elementos não radioativos, e pelo enunciado da regra 

do número inteiro”. 

www.nobelprize.org 
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