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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO! 

01) Esta prova contém questões objetivas e questões discursivas (abertas). 

02) A parte objetiva é composta por 08 (oito) questões com 04 (quatro) itens cada, sendo que apenas um deve 

ser assinalado. Todas essas questões devem ser respondidas. 

03) A parte subjetiva também é composta por 08 (oito) questões abertas, dentre as quais cada participante deve 

escolher apenas 04 (quatro) questões para responder. 

04) A parte objetiva do exame comporá 30 % da nota final do estudante  no TVQ 2014, de modo que cada 

questão objetiva vale, nesta prova, 3,75 pontos dentre 100. As questões da parte subjetiva, por sua vez, serão responsáveis 

pelos 70 % restantes da pontuação, de modo que cada uma delas vale, no máximo, 17,5 pontos.  

05) Para fins de correção, cada questão discursiva será pontuada entre 0 (zero) e 20 pontos; em todos estes 

problemas, a pontuação de cada item está indicada junto à letra que o denota. 

06) Verifique se seu caderno de respostas contém 04 (quatro) folhas em branco, além da capa. Cada questão 

discursiva deve ser resolvida numa mesma folha de resposta, podendo ser utilizado o verso da folha. Não se deve, porém, 

responder a mais de uma questão em uma mesma página de resoluções. 

07) Pode-se solicitar ao aplicador folhas adicionais para a resolução das questões discursivas, caso isto seja 

necessário. 

08) Na página 15 deste arquivo, encontra-se uma tabela periódica. Na página 16 encontram-se os dados que se 

farão necessários na resolução de alguns dos problemas da prova. A correção das questões será feita com base nos valores 

disponibilizados nessas páginas. 

09) É permitido e recomendado o uso de régua e de calculadora científica não programável. 

10) O participante deverá entregar ao aplicador somente o seu caderno de respostas, devidamente preenchido.  

11) Esta prova tem duração de 4 horas. O aluno deverá permanecer em sala por, no mínimo, 1 hora desde o seu 

início. 

12) É vetada a utilização de qualquer aparelho de comunicação durante a prova. 

13) A prova é individual, sendo proibida qualquer forma de consulta. 

O resultado final do TVQ 2014 será divulgado até o dia 1º (primeiro) de fevereiro de 2015 (sábado), no site 

www.torneiovirtualdequimica.com.br. 

Apoio 

 
Parcerias 

 

http://www.torneiovirtualdequimica.com.br/


Questões Objetivas 

(Todas devem ser respondidas!) 

Problema 01. Perclorato de amônio é um 

poderoso agente oxidante utilizado em propelentes de 

foguetes, pois suas reações com materiais metálicos, 

além de serem bastante exotérmicas, liberam grande 

quantidade de material gasoso, o que é ideal para 

promover a propulsão necessária na movimentação de 

um foguete. 

A soma dos menores coeficientes 

estequiométricos inteiros que balanceiam a seguinte 

reação química 

 

é igual a 

a) 74   b) 82   c) 102   d) 117 

Problema 02. Em uma liga trimetálica, as 

quantidades de matéria dos metais A, B e C estão na 

razão 4 : 2 : 1, enquanto suas massas molares estão 

aproximadamente na razão 3 : 5 : 6. Quando 9,00 g da 

mistura são completamente dissolvidos em ácido 

clorídrico concentrado a quente, são desprendidos, nas 

CNTP, 6720 cm
3
 de H2. Sabendo que, em solução, A e B 

assumem número de oxidação +2 e C, +3, assinale a 

alternativa que expressa a sequência decrescente de raios 

atômicos dos 3 elementos. 

a) A > B > C  b) B > C > A  c) B > A > C  d) C > B > A 

 

Problema 03. Os óxidos, compostos 

binários nos quais o oxigênio é o elemento mais 

eletronegativo, são comumente utilizados tanto para 

estudos sobre estruturas cristalinas, química do estado 

sólido e química de materiais, quanto para apresentar, 

ilustrar e discutir propriedades das mais fundamentais 

sobre ligações químicas, em especial no caso do modelo 

iônico. Sobre o tema, são feitas algumas afirmações: 

i) A densidade do 

óxido de manganês MnxOy, 

cuja célula unitária é 

mostrada ao lado, é igual a 

aproximadamente 2,11 g 

cm
-3

. 

 

ii) O ponto de fusão do B2O3 (450 °C) é muito 

inferior ao do Al2O3 (2072°C), dada a maior contribuição 

do caráter covalente da ligação química no primeiro e 

levando um desvio considerável do modelo iônico ideal.  

iii) Dentre os óxidos seguintes, a ordem crescente 

de pontos de fusão é: Ag2O < B2O3 < MgO < CaO < BaO. 

iv) A força de uma ligação iônica é da mesma 

ordem de grandeza – e tão forte quanto – uma ligação 

covalente, o que se evidencia pelas elevadas temperaturas 

de vaporização do FeO (3414 °C) e do grafite, uma forma 

alotrópica do carbono (3600°C). 

O número de itens falsos é:  

a) Zero     b) Um     c) Dois     d) Três 

 

Problema 04. Uma das principais classes de 

enzimas presentes em vários seres vivos são as 

metaloenzimas de zinco. Um exemplo de composto deste 

tipo é a anidrase carbônica, essencial para o transporte de 

dióxido de carbono pela corrente sanguínea de animais. 

Abaixo, está esquematizado o ciclo catalítico da reação 

envolvida neste transporte; nele, para fins de simplificação, 

foi representado apenas o sítio ativo contendo o metal e 

somente uma cadeia lateral da proteína, formada por 

resíduos do aminoácido histidina (His).  

 

Em relação à reação promovida pela anidrase 

carbônica, julgue as assertivas abaixo como verdadeiras 

(V) ou falsas (F) e assinale a resposta correta. 

i) Levando em consideração as condições nas 

quais a enzima não sofre desnaturação, a redução do pH 

leva a um aumento da velocidade de reação. 

ii)  O efeito de catálise da hidrólise é resultado do 

caráter covalente da ligação Zn-O: ele resulta na 

diminuição da densidade eletrônica sobre os hidrogênios, 

facilitando a dissociação destes. 
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iii) No caso de carência nutricional de zinco no 

organismo, pode-se administrar suplementos alimentares 

contendo cádmio e mercúrio para suprir tal deficiência, 

uma vez que os três metais estão no mesmo grupo na 

tabela periódica e, portanto, possuem comportamentos 

químicos análogos. 

iv) A reação reversa da promovida pela anidrase 

carbônica ocorre nos capilares sanguíneos dos alvéolos 

pulmonares, sendo mais favorecida entre os movimentos 

respiratórios de inspiração e expiração. 

a) F - V - F - F  c) F - V - F - V  

b) V - V - F - V  d) V - F - V - V 

 

Problema 05. O ciclopentano é um 

hidrocarboneto derivado do petróleo, bastante utilizado 

na indústria química para a produção de resinas sintéticas 

e borrachas, além de 

encontrar uso como líquido 

refrigerante em geladeiras 

domésticas. 

Considere o 

ciclo reacional, ao lado, o 

qual se inicia com o 

referido composto, e 

assinale a alternativa que 

reúne o conjunto de condições mais apropriadas para 

realizar cada uma das transformações indicadas. 

a) (i) N-bromosuccinimida em CCl4, ℎ𝜐; (ii) H2O2, BH3 

em éter etílico, 25°C; (iii) O2, ℎ𝜐; (iv) LiAlH4 em solução 

de éter etílico. 

b) (i) Br2(g),  ℎ𝜐; (ii) NaOH em solução aquosa, 25°C; (iii) 

K2Cr2O7 em etanol, 25°C; (iv) NaBH4 em solução aquosa. 

c) (i) Br2(g),  ℎ𝜐; (ii) NaOH em solução etanólica, 25°C; 

(iii) Clorocromato de piridínio em solução de CH2Cl2; 

(iv) Zn/Hg + HCl. 

d) (i) NaBr(aq), ℎ𝜐; (ii) NaH em H2O, 25°C; (iii) (1) O3(g), 

(2) H2O2, 25°C; (iv) H2SO4 conc. a quente. 

 

Problema 06. Considere o equilíbrio 

ácido-base entre um derivado de imidazol (uma base 

orgânica) e um derivado de ácido salicílico (um ácido 

orgânico), mostrado a seguir. 

 

 

Analise os itens a seguir: 

i) Sendo Kb a constante de basicidade do 

imidazol em água, e Ka, a constante de acidez do ácido 

salicílico em água, se R1 = H e R2 = H, Keq = Kb ∙ Ka. 

ii) No equilíbrio mostrado, o átomo nitrogênio 

mais básico está assinalado com o número 1. 

iii) No equilíbrio mostrado, o sítio de 

desprotonação do ácido salicílico é assinalado com o 

número 3. 

iv) Se R1 for mantido, a constante de equilíbrio 

será maior para o caso em que R2 = OCH3 do que para o 

caso em que R2 = Br. 

v) Se R2 for mantido, a constante de equilíbrio 

será menor para o caso em que R1 = NO2 do que para o 

caso em que R1 = CH3. 

O número de itens corretos é: 

a) Dois     b) Três     c) Quatro     d) Cinco 

 

Problema 07. À temperatura de 328 K, o 

pentóxido de dinitrogênio se apresenta como um gás 

incolor, o qual se decompõe espontaneamente em NO2 e 

O2. Um frasco selado, contendo inicialmente apenas 

pentóxido de dinitrogênio, teve sua pressão total medida ao 

longo de 30 minutos, conforme os dados da tabela abaixo. 

Tempo / min Pressão / kPa 

0 35,5 

5 56,8 

10 69,7 

15 77,2 

20 81,9 

30 86,2 

 

O valor numérico da constante de velocidade da 

reação de decomposição, em unidades SI, é, 

aproximadamente: 

a) 1,60 b) 0,10 c) 2,67 ∙ 10
-2
 d) 1,69 ∙ 10

-3
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Problema 08. Um conceito central em engenharia química, dentro das aplicações da Termodinâmica, é o da entropia, 

conceito associado não só aos graus de liberdade das moléculas em um sistema, mas também à espontaneidade de um 

processo: segundo a famosa desigualdade de Clausius, uma definição da segunda lei da Termodinâmica, a variação de 

entropia de um processo espontâneo deve ser sempre maior ou igual a zero. 

Um inventor projetou o seguinte processo, para a obtenção de energia elétrica – que será utilizada para ativar a reação 

de conversão de N2 e H2 a NH3 (processo de Haber-Bosch), cuja energia de ativação é de 103 kJ mol
-1

: 

1) Uma certa massa de água (líquido saturado), a pressão atmosférica e em condição de saturação, é aquecido por uma 

caldeira, que o leva a uma condição de vapor superaquecido a 300 kPa e 600 ºC.  

2) O vapor passa por uma turbina adiabática, que gera um trabalho W, e sai dela como vapor saturado a 300 kPa. 

3) A seguir, este vapor passa por uma unidade conhecida como trocador de calor, que atua como condensador. No 

trocador de calor, o vapor é condensado, retornando à condição inicial e voltando à caldeira. O ciclo, então, é reiniciado. 

Sabendo que a eficiência da turbina é de 85%, ou seja, que 85% do trabalho sobre o eixo é convertido em energia 

elétrica, e que esta é exatamente a energia necessária para ativar a reação de formação de 6.10
5
 mol h

-1
 de amônia, assinale 

a alternativa correta. 

a) Nem a primeira lei da termodinâmica nem a segunda lei são respeitadas, de modo que o processo é impossível.  

b) A primeira lei não é seguida, apesar de a segunda o ser, e o processo é inviável. 

c) A primeira e a segunda lei são satisfeitas, e o processo é possível. 

d) A primeira lei é seguida, mas, para isto, a segunda não o é, e o processo é inviável. 

Dados 

 Líquido saturado 

à pressão atmosférica 

Vapor superaquecido 

a 300 kPa e 600º C 

Vapor saturado 

a 300 kPa 

Entalpia específica / kJ kg
-1

  419,1 3703,2 2724,7  

Entropia específica / kJ kg
-1

 K
-1

 1,3 8,6 7,0 

Entropia gerada pelas trocas de calor com as vizinhanças do processo: 118,4. 10
4
 kJ K

-1
 h

-1
 

 

Questões Discursivas 

(Quatro devem ser escolhidas!) 

 

“Il piccolo grande mondo” 

 

Problema 09. Há mais de um século, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia permitiu que ao homem 

ampliar seu entendimento do “espectro das ordens de grandeza”, tanto para grandes quanto para pequenas escalas. Por 

exemplo, em 1905, como parte de sua tese de doutorado, Einstein mensurou o tamanho de uma molécula de açúcar, e 

descobriu que seu diâmetro é da ordem de 1,0 nm (1,0 ∙ 10
-9
 m). Pensar na escala nanométrica é, portanto, pensar nas 

próprias dimensões de átomos e moléculas. 
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O arranjo sequencial de átomos de forma a obter aglomerados da ordem de 100 nm de 

dimensão e com diferentes geometrias (esferas, bastões e cubos, dentre outras) caracteriza uma 

nanopartícula. As nanopartículas apresentam uma elevada razão área/volume – conhecida como 

razão aspecto – um resultado da exposição de uma grande área superficial em função de seu 

volume diminuto. Por conta de sua dimensão nanométrica, as nanopartículas de prata têm 

propriedades ópticas, eletrônicas, magnéticas e catalíticas distintas das características físico-

químicas da prata metálica comum, um sólido cristalino estendido (“bulk”). As nanopartículas de 

prata apresentam múltiplas aplicações, como, por exemplo, o uso em bandagens curativas, dadas 

suas eficientes propriedades antissépticas. 
 

a. Em uma síntese típica para obtenção de nanopartículas de prata da ordem de 10 nm, 75,0 mL de uma solução 

2,0 ∙ 10
-3
 mol L

-1
 de boroidreto de sódio (NaBH4) são transferidos para um frasco em banho de gelo; em seguida, são 

adicionados, gota a gota, 25,0 mL de uma solução 1,0 ∙ 10
-3

 mol L
-1
 de nitrato de prata (AgNO3), e o meio de reação 

permanece sob agitação constante por 15 minutos. 

i) (2,0 pontos) Escreva a reação química para a obtenção da prata reduzida, sabendo que há formação da espécie 

química B2H6 no meio. 

ii) (2,0 pontos) Se, em uma síntese, obteve-se 95 mg de prata sob a forma nanopartículas, qual seria o 

rendimento da reação? Dê sua resposta em porcentagem. 

iii) (2,0 pontos) Quando o boroidreto de sódio é utilizado como agente redutor, sabe-se que é formada uma 

superfície protetora de BH4
-
 adsorvido nas nanopartículas de prata, de modo a “encapsulá-las” e prevenir a agregação em 

partículas maiores. O que ocorre se forem adicionados ao meio alguns miligramas de NaCl? Explique. 
 

b. Por raios de Curie, quão pequeno é isso?! Considerando que uma nanopartícula de prata e a Terra sejam 

perfeitamente esféricas e sabendo que uma nanopartícula tem 10 nm de diâmetro, que o átomo de prata tem um raio de 165 

pm e que a Terra tem um raio de 6.371 km: 

i) (2,0 pontos) Calcule a quantidade de átomos expostos na superfície da nanopartícula. Qual é a razão aspecto 

para esta nanopartícula? 

ii) (2,0 pontos) Se a nanopartícula tivesse o tamanho da Terra, quantos átomos estariam expostos na superfície? 

Qual é, portanto, a razão aspecto da Terra?  

iii) (3,0 pontos) O que se pode concluir a partir dos valores numéricos obtidos nos dois itens anteriores? 

 

c. Apesar do enfoque recente que a nanociência tem recebido por suas inúmeras 

aplicações, a descrição da síntese de nanopartículas vem sendo feita de longa data. Em 1857, 

por exemplo, Michael Faraday relatou a formação de soluções coloidais avermelhadas de 

ouro nanoparticulado. Quase 140 anos depois, Brust (Chem. Commun. 7 (1994), 801-802) 

produziu nanopartículas de ouro derivatizadas com grupos tiol em sua superfície (figura ao 

lado), a partir de uma síntese com dois solventes imiscíveis, tolueno e água, e três outros 

compostos: 1-dodecanotiol (C12H25SH), boroidreto de sódio e ácido tetracloroaúrico, HAuCl4. 

i) (2,0 pontos) Sabendo que a semirreação de oxidação do boroidreto de sódio é a 

mesma envolvida na síntese da nanopartícula de prata, e que o 1-dodecanotiol não participa da reação de óxido-redução, 

escreva a reação balanceada envolvida na formação das nanopartículas de ouro. 

ii) (2,0 pontos) Em termos das interações intermoleculares envolvidas, diga em qual dos dois solventes cada um 

dos três reagentes se dissolveria melhor. 
 

Além dos já citados, a equipe de Brust também empregou um quarto composto, o brometo 

de tetraoctilamônio (estrutura ao lado) – que, embora não tenha atuado como reagente, 

desempenhou um papel de suma importância para a formação das nanopartículas. 

iii) (3,0 pontos) Sabendo que se trata de composto anfipático e baseando-se nas interações 

envolvidas, qual a função deste composto na síntese das nanopartículas funcionalizadas? 
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Termodinâmica não é cinética! 

Um excerto sobre o mecanismo de ação da cisplatina 

 

Problema 10. A cisplatina – cis-[PtCl2(NH3)2], ou cis-diaminodicloroplatina(II) – é um complexo quadrado planar 

de metal de transição que apresenta elevada ação anticâncer e grande sucesso clínico, sendo ministrado como agente 

quimioterápico no tratamento de pacientes que apresentam cânceres como o de ovário e o de cabeça e pescoço, câncer de 

bexiga, câncer cervical, melanomas, linfomas, e outros. Alguns complexos derivados, bem como outros complexos de 

platina e de outros metais (como rutênio, ouro, titânio, nióbio, molibdênio e rênio) também têm sido utilizados para este 

nobre fim. 

O ciclo de reações mostrado ao lado mostra a 

síntese original da cisplatina e também de seu isômero, 

a transplatina, como sumarizado e discutido por 

Rebecca Alderden et al (J. Chem. Educ. 83(5) (2006), 

728-734). Alguns dos compostos envolvidos foram, 

entretanto aqui omitidos. Têm-se as seguintes 

informações: 

01) Todas as letras, de A a H, quando marcadas 

em negrito e sublinhadas, representam as referidas 

espécies desconhecidas. 

02) O composto A possui 18,84 % em massa 

de potássio, 47,00 % em massa de platina e um ânion 

complexo de geometria quadrada. 

03) C é um haleto de potássio. 

04) O estado de oxidação da platina não se 

altera em etapa alguma ao longo do ciclo. 

05) O composto D contém um complexo 

catiônico de platina. 

06) O composto E é planar e possui dois 

planos de simetria. 

07) G é um sólido colorido e insolúvel em água. 

 

a. i) (6,0 pontos) Apresente as fórmulas químicas de todos os todos de A a H, bem como o valor do coeficiente 

estequiométrico n, sempre justificando o raciocínio empregado. 

ii) (2,0 pontos) O cátion complexo presente no produto da reação entre E e AgNO3 possui moléculas de água 

coordenadas ao metal, as quais, entretanto, não constam no ciclo de reações. Qual a origem deste ligante? Qual é a força 

motriz para a formação do produto [Pt(OH2)2(NH3)2]
2+

, o qual permanece em solução? 

 

b. As duas reações a seguir, realizadas a 298 K, envolvem a síntese da cisplatina e de um complexo análogo 

contendo o ligante etilenodiamina (en) a partir do tetracloroplatinato de potássio: 
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i) (2,0 pontos) Calcule o valor de ∆rG° para ambas e indique qual delas é mais favorecida termodinamicamente 

(isto é, qual dos produtos é termodinamicamente mais estável). 

ii) (4,0 pontos) A partir dos dados abaixo, constate que os valores de ∆rH° das duas reações são semelhantes, 

enquanto os valores de ∆rS° são bastante discrepantes. Aliado à verificação feita no item anterior, procure justificar tal 

observação. 

 

Dados 

 ∆fH° / kJ mol
-1

 S°298 K / J K
-1

 mol
-1

 

[PtCl2(NH3)2] - 434,9 152,1 

[PtCl2(en)] - 409,0 158,7 

(en) - 63,50 202,4 

NH3(g) - 46,00 193 

K2PtCl4 - 736,6 148,1 

KCl(s) - 436,8 82,59 

 

A conclusão oriunda deste item refere-se a um efeito termodinâmico denominado efeito quelato. 

 

O poder anticâncer da cisplatina decorre de sua coordenação à molécula de DNA, que se dá 

predominantemente pela substituição dos dois átomos de cloro por dois átomos de nitrogênio, oriundos 

de duas bases nitrogenadas de guanina (molécula abaixo) de uma mesma dupla-hélice, gerando um 

ligante bidentado (como a etilenodiamina num dos complexos do item anterior). A figura ao lado 

ilustra essa ligação.  

 

c. i) (2,0 pontos) Cada ligante cloreto da cisplatina é substituído pelo átomo 

de nitrogênio mais nucleofílico de uma molécula de guanina. Qual seria este 

nitrogênio? 

 

Enquanto a ligação da cisplatina ao DNA ocorre em dois sítios de uma 

mesma dupla-hélice, a transplatina se liga a duas dupla-hélices distintas e, por isso, não apresenta efeito anticâncer tão 

pronunciado quanto o de seu isômero cis. 

ii) (4,0 pontos) Por que a coordenação da transplatina ao DNA ocorre deste modo? Como ela se coordenaria ao 

RNA, supondo que a ligação ocorra pela mesma base nitrogenada? A capacidade coordenante da cisplatina é  maior ou 

menor no RNA em relação ao DNA? 

 

Um Interlúdio à Ciência dos Materiais 

Problema 11. A massa molecular de uma cadeia polimérica é determinante para suas propriedades mecânicas. 

Uma das formas de se estimar a massa molecular média de um polímero é através de seu peso molecular viscosimétrico 

médio, Mv, que pode ser tomado como uma massa molecular média do polímero. Para fins de acompanhamento durante a 

produção industrial, a viscosidade intrínseca de um polímero, [η], pode ser facilmente medida através de um viscosímetro 

e, caso o polímero seja linear, seu peso molecular viscosimétrico médio estará relacionado à viscosidade intrínseca pela 

equação de Mark-Houwink: 

[𝜼] = 𝑲 ∙ (𝑴𝑽)𝒂 
onde K e a são constantes dependentes do polímero, do solvente e da temperatura do processo. Quanto mais próximo o 

valor de a se encontra da unidade, mais próxima a massa viscosimétrica média se encontra da massa molar ponderada 

média das cadeias de diferentes comprimentos que constituem o polímero. 
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Com amostras já padronizadas, ou seja, amostras de polímero que tenham tido seu peso determinado por outro 

método, geralmente um que tem pouca aplicabilidade em macro escala, é possível determinar as constantes a e K e, a partir 

daí, bastará aplicar as amostras no viscosímetro para determinar Mv para um polímero com peso entre 10000 e 1000000. 

Para o acetato de polivinila (PVA) em acetona é feito o seguinte conjunto de medidas experimentais: 

 

Mv 20000 30000 40000 50000 

ln[η] 2,5 2,8 3,0 3,2 

 

a) (7,0 pontos) Faça um esboço da curva de calibração do viscosímetro (curva de ln [η] em função de ln MV) e 

estime os valores das constantes K e a (sem unidades). 

b. (7,0 pontos) Acetato de polivinila é produzido a partir da polimerização radicalar do acetato 

de vinila com um iniciador radicalar 𝑅 ∙.  

i) Indique a reação de iniciação radicalar, pela qual o acetato de vinila é convertido em um 

radical. 

ii) Indique a reação de polimerização do acetato de polivinila a partir de um número n de monômeros. 

iii) Cite pelo menos um produto comercial produzido a partir deste polímero. 

 

c) (6,0 pontos) Se em certo instante o viscosímetro do laboratório analítico da fábrica obteve uma leitura média [η] 

= 18, nas correspondentes unidades, calcule qual seria a pressão osmótica de uma solução de 100 g de PVA em 1,0 L de 

acetona, a 27º C. 

 

Diaziridinas, uma quiralidade lábil 

Problema 12. Espécies nitrogenadas geralmente não apresentam quiralidade, devido à rápida inversão de 

configuração do nitrogênio. Na amônia, por exemplo, a barreira energética para esse processo é de kJ mol
-1
, como indicado 

na figura abaixo. 

 
As formas clássicas de impedir essa inversão de configuração são comprometer o par de elétrons do nitrogênio 

com uma ligação, ou o uso de estruturas moleculares em forma de gaiola para fixar a configuração pela tensão de anel. 

Outra classe de estruturas que apresenta uma alta barreira de energia de inversão é a das aziridinas e seus análogos, como 

as diaziridinas. Recentemente foi publicado um estudo sobre diaziridinas onde se faz a variação dos ligantes R (Zawatzky, 

K.; Kamuf, M.; Trapp, O.; Chirality, 2014, 00, DOI: 10.1002/chir.2240500-00). 

 
a. A partir da análise de sua estrutura, explique o motivo de as diaziridinas apresentarem as seguintes 

características: 

i) (4,0 pontos) Geometria trans nos nitrogênios. 

ii) (3,0 pontos) Alta barreira de inversão de configuração dos nitrogênios. 

Uma forma de se estudar a inversão dos nitrogênios é com uso dos parâmetros cinéticos de inversão. Tal como 

podemos estudar a termodinâmica e o equilíbrio químico de uma reação a partir de seus valores de variação de energia 
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livre de Gibbs (∆G), variação de entalpia (∆H) e variação de entropia (∆S), podemos estudar a cinética de uma reação a 

partir dos seus parâmetros de ativação, ∆G*, ∆H* e ∆S*, sendo que a relação ∆G* = ∆H* - T ∆S* ainda é válida. Para o 

cálculo dos parâmetros de ativação, como obtidos experimentalmente, pode-se fazer uso da equação de Eyring (a seguir). 

Ela relaciona a constante de velocidade com a temperatura e a energia livre de ativação da reação e permite a obtenção 

dos referidos parâmetros de ativação de uma reação. 

 
onde h é a constante de Planck, kB é a constante de Boltzmann, 𝜅 é uma parâmetro estatístico constante e igual a 0,5 e R é a 

constante universal dos gases. (Não confunda a letra grega 𝜅 (kappa ) com a letra k!) 

O principal método para a análise utilizando a equação de Eyring é a partir da equação de reta observando como a 

temperatura altera a constante de velocidade do processo. De agora em diante 

usaremos como exemplo a 1,2-dicinamildiaziridina (DCDA). O gráfico a seguir 

foi determinado para este composto. A reta central foi construída a partir dos 

valores experimentais; as outras duas retas indicam a faixa de erro. 

 
b) (6,0 pontos) Calcule, para a DCDA e a partir da linearização da equação de Eyring fornecida, os parâmetros de 

ativação ∆H*, ∆S* e ∆G*. 

 

c. Para a análise da constante de velocidade de racemização de DCDA, uma fração enantiomericamente pura foi 

aquecida por 2 horas e, em seguida, a amostra foi submetida à análise cromatográfica. Foram obtidos os cromatogramas 

abaixo: 

 
i) (4,0 pontos) Explique a diferença observada entre os cromatogramas com a temperatura. Para uma análise 

completa, faça uso da equação de Arrhenius (abaixo). 

ln (
𝑘2

𝑘1
)  =  

∆𝐺∗

𝑅
∙ (

1

𝑇1
−

1

𝑇2
) 

 

Sabendo que o excesso enantiomérico (ee) é dado por: 

 
onde [A] é proporcional a intensidade do sinal  do enantiômero mais abundante, e [A’] é proporcional 

à intensidade do sinal do enantiômero menos abundante. Com auxílio do cromatograma ao lado, 

ii) (3,0 pontos) Calcule o excesso enantiomérico quando a DCDA encontra-se nestas 

condições. 
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Extra-indo 

Problema 13. Poucas técnicas empregadas em análises químicas são específicas para uma única 

espécie. Quase sempre amostras reais contêm substâncias que geram erros nas análises, 

chamadas de interferentes. Uma alternativa para minimizar os efeitos desses interferentes 
consiste em transferir o analito (substância de interesse da análise) para uma fase 

imiscível com a amostra, processo chamado de extração. 

A transferência do analito para a fase extratora se baseia no seguinte equilíbrio: 

𝐴(𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎) ⇌ 𝐴(𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜)  

A constante de equilíbrio associada (K) é chamada de coeficiente de partição, e 

descreve como a espécie se ditribui entre a fase extratora e a amostra. 

Uma vez que se trata de um equilíbrio, nem todo o analito é retirado da amostra. Dessa forma, faz-se 

útil determinar a eficiência de uma extração (𝜂), sendo ela definida por: 

𝜼 =
𝑛𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑜

𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,   𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
 

Pode-se demonstrar que a eficiência de uma extração depende apenas do coeficiente de partição e da 

chamada razão de fases (β), definida como: 𝛽 = 𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎/𝑉𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜. 

a. Deduza as seguintes expressões da eficiência de extração em função do coeficiente de partição e da 

razão de fases:  

i) (2,0 pontos) para uma única extração:  𝜂 =
𝐾

𝐾+𝛽
  

ii) (4,0 pontos) para duas extrações sucessivas utilizando o mesmo volume de fase extratora 

𝜂 = 1 − (
𝛽

𝐾 + 𝛽
)

2

 

  A cafeína, cuja estrutura é mostrada ao lado, é a droga psicoativa mais 

popular e mais consumida do mundo, presente em diversos alimentos, bebidas e 

medicamentos. Porém, nem toda a cafeína ingerida é metabolizada, sendo entre 
0,5 e 10% dela excretada intacta. Essa quantidade vai para os sistemas de esgoto 

e pode ser despejada em rios, córregos, lagos ou no mar sem tratamento. 

Levando em conta que no Brasil apenas 20% de todos os esgotos recebe 

algum tipo de tratamento antes de serem lançados em corpos aquáticos é de se 

esperar que a cafeína possa ser detectada em águas de rio, sendo inclusive usada 

como traçador (marcador) de contaminação de esgoto. 

Com o fim de avaliar a qualidade das águas que circundam a UNICAMP alguns alunos do curso de 

química coletaram amostras de um córrego próximo para determinar o teor de cafeína nela presente. Como 
amostras naturais são muito complexas, eles decidiram realizar dois procedimentos experimentais a fim de 

determinar sua concentração e seus parâmetros de solubilidade.  

Procedimento A: Foram realizadas duas extrações sequenciais, cada uma com 40 mL de 

diclorometano (CH2Cl2), para um volume de 200 mL de água do córrego. Os dois extratos foram misturados e 

o solvente foi evaporado até que restasse apenas o resíduo sólido da cafeína. Em seguida, com esse material 

sólido, foi preparada uma solução de 5,00 mL de mistura metanol:água (40:60 v/v). Essa solução final teve 
sua concentração analisada por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). 

Procedimento B: Adicionou-se cafeína suficiente a uma alíquota de 200 mL de água do rio de forma a 
aumentar a concentração em 20 μg L

-1
. Em seguida, o mesmo roteiro experimental de extração e análise do 

procedimento A foi repetido. 
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A técnica de HPLC revelou que a concentração de cafeína na solução de metanol do Procedimento A 

era de 480,18 μg L
-1

, enquanto que para o Procedimento B, a concentração obtida da solução foi de 996,78 μg 
L

-1
. 

b. Com os dados fornecidos, calcule, justificando detalhadamente seus cálculos: 

i) (3,0 pontos) A eficiência total do processo de extração. 

ii) (3,0 pontos) A concentração de cafeína no córrego. 

Outra propriedade interessante dos processos de extração é a pré-concentração, ou seja, por meio de 

processos de extração pode-se obter o analito em concentração maior que na amostra. Esse efeito pode ser 
quantificado através de um fator de pré-concentração (FPC), definido como a razão entre a concentração do 

extrato analisado e a concentração da amostra. 

iii) (2,0 pontos) Qual o fator de pré-concentração do processo? 

c. i) (2,0 pontos) A partir dos itens anteriores calcule o coeficiente de partição da cafeína entre 
diclorometano e água. 

Agora, com base na estrutura da cafeína, responda: 

ii) (2,0 pontos) Caso fosse utilizado clorofórmio (CHCl3), como solvente de extração, você esperaria 

um valor de K maior ou menor? Justifique. 

iii) (2,0 pontos) Agora suponha que o solvente de extração foi mantido como o diclorometano, 

contudo a solução aquosa possui um tampão ácido. Você espera que o coeficiente de partição 

diclorometano/solução aquosa seja maior ou menor do que para o caso da solução neutra? Justifique. 

 

A Diidroxilação de Sharpless 

 

Problema 14. A reação de diidroxilação com óxido de ósmio (VIII) instala, em uma mesma etapa, dois centros 

estereogênicos: a formação do diol ocorre com a adição dos dois grupos hidroxila (-OH) na mesma face do alceno. O 

inconveniente dessa reação é a ausência de controle estereoquímico; o processo de separação dos enantiômeros é 

denominado resolução quiral.  

Os principais métodos de resolução quiral se baseiam em colocar a mistura racêmica em um ambiente quiral na a 

presença de alguma espécie enantiomericamente pura. Na presença de um ambiente quiral, cada enantiômero apresenta 

diferentes propriedades físicas e químicas, possibilitando assim sua separação. Após sua separação, a determinação da 

configuração do centro estereogênico pode ser feita com uso de reagentes quirais. Um exemplo é o reagente de Mösher, o 

MTPA (do inglês, ⍺-methoxy-⍺-trifluouromethyl-phenylacetic acid). Segue abaixo um exemplo do uso do MTPA: 
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a) (8,0 pontos) Determine a configuração absoluta de todos os centros estereogênicos presentes na reação anterior 

utilizando as regras de Cahn-Ingold-Prelog (Sistema R/S). 

Uma forma mais eficiente de formação de um único enantiômero é o uso da metodologia desenvolvida por 

Sharpless e colaboradores (JACS, 1988, 110 (6), 1968–1970). Nela se faz uso de 

ligantes de alcaloides da família Cinchona, os quais aceleram a reação, 

resultando em uma reação acelerada por ligante. A informação quiral dos 

ligantes é ‘transmitida’ para o substrato a ser diidroxilado. Um modelo simples 

para se planejar a síntese é apresentado ao lado. 

RG é o maior grupo ligado ao alceno, RM é o grupo de tamanho médio e 

RP é o grupo de menor volume ligado ao alceno. As misturas AD-mix-⍺ e AD-

mix- contém K2CO3, K3[Fe(CN)6], K2OsO2(OH)2, diferindo apenas nos ligantes 

que vão induzir a quiralidade ao sistema. A AD-mix-⍺ contém (DHQ)2PHAL e 

AD-mix-contém (DHQD)2PHAL. 

b. Segue abaixo parte da síntese do Taxol descrita por Kuwajima e colaboradores (JACS, 2000, 122 (16), 3811): 

 
i) (3,0 pontos) Qual mistura de reagentes (AD-mix-⍺/AD-mix-) deve ter sido utilizado para a diidroxilação? 

Justifique. 

ii) (5,0 pontos) Proponha um mecanismo para a conversão de A em B. Dica: Abrevie alguns grupos com R. 

 

A seletividade só consegue ser alcançada em 

condições onde a reação é lenta, e por consequência 

seletiva. Dessa forma é comum se utilizar baixas 

temperaturas. Após uma reação de diidroxilação foi feita 

uma análise por cromatografia líquida de alta eficiência 

em coluna quiral. Segue abaixo o cromatograma com 

fase móvel n-hexano:iso-propanol 80:20. 

 

     c) (4,0 pontos) Pode-se afirmar que a reação produziu um único enantiômero? Justifique. 

 

Karl Barry Sharpless dividiu o prêmio Nobel de 2001 com W. S. Knowles e R. Noyori por 

seu trabalho em reações de oxidação quirais catalisadas. Noyori e Knowles ganharam por seu 

trabalho em hidrogenações quirais catalisadas. 

“What we found, however, was unimaginable on two scores: small, highly enantioselective 

catalysts that were not only not fettered by nature’s ‘lock-and-key’ modus operandi, but tolerant as 

well of substrates throughout the entire range of olefin substitution patterns.” 

Karl Barry Sharpless, Nobel Lecture 2001 
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Titulação Iodométrica 

 

Problema 15. Dois ânions binários, A e B, são compostos por elementos do mesmo grupo, sendo que proporção 

mássica do elemento de maior número atômico é a mesma em ambos e igual a 57%. A massa molar do íon A é menor que 

a do íon B, mas as cargas de ambos são iguais. 

a. i) (2,0 pontos) Determine as fórmulas moleculares dos ânions A e B. Preveja as estruturas de Lewis de 

ambos, (incluindo os desenhos das respectivas estruturas canônicas, caso existam) e indique claramente a geometria 

molecular das duas espécies. 

ii) (2,0 pontos) Os ânions A e B são derivados de duas moléculas neutras, os ácidos C e D, respectivamente. 

Desenhe as estruturas moleculares de C e D, justificando claramente sua escolha dos sítios de protonação. 

iii) (3,0 pontos) C é um composto ternário; porém, ele possui um composto análogo de massa molar 98 g/mol, o 

composto E, no qual o elemento em maior estado de oxidação situa-se em um ambiente químico com a mesma geometria 

molecular que de C. Desenhe a estrutura deste ácido e indique qual dentre os dois compostos, C ou E, é o mais ácido. 

Justifique sua resposta. 

 

Um químico analítico decidiu determinar a massa de Ag
+
 presente em uma amostra com 

impurezas inertes. Para isso, ele utilizou dos reagentes presentes em seu laboratório. Inicialmente, ele 

reagiu a amostra com excesso de cobre metálico, separou a solução sobrenadante em um erlenmeyer 

e adicionou KI em excesso, observando a formação de um precipitado no qual o cobre apresenta 

número de oxidação ímpar. 

 

Procedeu-se então uma titulação, tendo como agente titulante uma solução do sal de sódio do ânion A, de 

concentração 0,498 mol L
-1

. A titulação se baseia em uma reação que tem como um de seus produtos o ânion B. Perto do 

ponto de viragem, adicionaram-se algumas gotas de amido. Quando a solução tornou-se azul, mesmo após vigorosa 

agitação, observou-se que o volume utilizado de solução titulante foi igual 10,50 mL. 

b) (6,0 pontos) Escreva as três reações que ocorreram no processo, devidamente balanceadas. Explicite os 

elementos que sofreram oxidação e redução, seus números de oxidação iniciais e finais e indique os agentes oxidantes e os 

agentes redutores. 

c) (3,0 pontos) Explique a função do amido na titulação. Qual é o motivo de a solução ter se tornado azul após o 

ponto de equivalência? 

d) (4,0 pontos) Determine a massa de Ag
+
 presente na amostra impura, com base no procedimento realizado pelo 

químico analítico. Considere que as reações ocorreram com rendimento de 100%. 

 

O Alquimista Neozelandês 

Problema 16. Ernest Rutherford foi um cientista neozelandês, considerado hoje 

como o pai da Física Nuclear. Atribui-se a ele a descoberta do núcleo atômico, como resultado 

da racionalização do famoso experimento de bombardeamento de uma fina folha de ouro com 

partículas alfa, o que o levou a formular o modelo atômico das “órbitas planetárias”, no qual 

os elétrons orbitavam um núcleo carregado positivamente, assim como os planetas o fazem ao 

redor do Sol. Por suas investigações sobre a desintegração dos elementos e a química de 

substâncias radioativas, Rutherford recebeu o Prêmio Nobel de Química de 1908. 

a. Em 1960, o comitê internacional da IUPAC de pesos atômicos, a fim de padronizar 

uma grandeza que expressasse a massa de partículas em escala submiscroscópica, definiu a 

unidade de massa atômica unificada (símbolo: u) como sendo um doze avos da massa do 

átomo de carbono-12 em suas configurações eletrônica e nuclear no estado fundamental. 
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i) (2,0 pontos) Qual a massa, em kg, referente a 1u? Justifique seus cálculos. 

No famoso experimento conduzido pela equipe de Rutherford, foi utilizada como fonte de partículas alfa uma 

amostra de 10,0 g de dióxido de polônio-210, isótopo que se decompõe mediante a seguinte reação nuclear: 

 

ii) (2,0 pontos) Calcule a velocidade total de formação de partículas alfa irradiadas no instante inicial do 

experimento. 

iii) (2,0 pontos) O decaimento radioativo neste caso é um processo exotérmico, sendo parte da energia liberada 

utilizadas na aceleração das partículas alfa irradiadas. A partir da equação de Einstein para equivalência de massa-energia, 

calcule a potência total inicial, resultante do decaimento radioativo, em watts. Para efeitos comparativos, a potência de 

uma lâmpada fluorescente utilizada para iluminação residencial é 20 W. 

 

b. As partículas alfa irradiadas eram, então, colimadas e direcionadas à fina placa de ouro. Rutherford foi 

surpreendido porque algumas partículas alfa foram detectadas com deflexão angular superior a 140°, algumas até com 

ângulos próximos de 180°! 

i) (2,0 pontos) À época da realização do experimento de Rutherford, o modelo atômico vigente era o de seu 

orientador, o inglês J. J. Thomson. Segundo o modelo atômico desse cientista, o que deveria ser observado no 

experimento? Justifique sua resposta. 

Atribui-se às partículas com desvio angular superior a 90° 

aquelas cuja rota de colisão passava próximo ou diretamente pelo 

núcleo atômico. Apesar da noção muitas vezes difundida de que a 

partícula alfa “esbarra” no núcleo, isso está equivocado, pois a 

energia das partículas alfa emitidas pela amostra de polônio não é 

suficiente para que se choquem com o núcleo devido à repulsão 

eletrostática.  

ii) (3,0 pontos) Calcule a distância mínima de aproximação, d, sabendo que, nesse ponto, a partícula encontra-se 

parada em relação ao núcleo, que a energia potencial elétrica é máxima, e que Rutherford chegou à conclusão de que a 

velocidade média das partículas alfa emitidas pela amostra alcançavam 5,33% da velocidade da luz. Desconsidere o recuo 

do núcleo. 

 

c. i) (3,0 pontos) Medidas no experimento de Rutherford revelaram que apenas 1 em cada 3,5∙10
5
 partículas sofria 

uma deflexão angular superior a 90°. Considerando que a lâmina de ouro utilizada possui 1000 camadas de átomos de 

ouro, que nessas camadas, os núcleos não se sobrepõem e que área de secção do átomo e do núcleo podem ser 

consideradas circulares, estime o valor do raio do núcleo, sabendo que o raio atômico do ouro é 135 pm. 

ii) (2,0 pontos) O formato do núcleo é aproximadamente esférico. A partir do raio encontrado no item anterior para 

o núcleo de ouro-197, calcule a densidade de seu núcleo atômico.  

Para efeitos comparativos, a maior densidade de uma estrutura conhecida pelos físicos hoje são as chamadas 

estrelas de nêutrons, estrelas formadas a partir da explosão de outras estrelas cujos valores de densidade podem chegar até 

8∙10
17

 kg/m
3
. Essa densidade equivale a comprimir a massa de um gigantesco Airbus A380, o maior avião de passageiros 

já construído, em um minúsculo grão de areia! 
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d. Rutherford também é considerado o primeiro alquimista moderno, uma vez que sua equipe de pesquisadores foi 

a primeira a lograr êxito no tão sonhado objetivo dos alquimistas da Idade Média: converter um elemento químico em 

outro. A reação de transmutação induzida realizada por Rutherford em 1919 consistiu no bombardeamento de átomos de 

nitrogênio-14 com partículas alfa aceleradas: 

𝑁7
14 + 𝛼 ⟶2

4 𝑂8
17 + 𝑝1

1  

i) (2,0 pontos) Dessa forma, observe as reações de transmutação artificial a seguir envolvendo a formação de 

elementos químicos que foram nomeados em homenagem a importantes físicos e químicos, e determine os nuclídeos A, B 

e C e o valor de x. Justifique seu raciocínio. 

1) 
238

U + 15 n ⟶ A + 7 β 3) C + 
12

C⟶ 
257

Rf + 4 n 

2) 
238

U + B ⟶ 
256

No + 2 n 4) 
243

Am + 
26

Mg ⟶ 
264

Bh + x n 

 

Obs. B e C são nuclídeos desconhecidos e, não, os elementos químicos boro e carbono, respectivamente. 

ii) (2,0 pontos) Escolha um dos quatro elementos químicos que receberam sua nomenclatura em homenagem a 

cientistas e, baseado em sua configuração eletrônica, especule seu número de oxidação mais estável. Justifique sua 

resposta. 

 

Dados 

Nuclídeo Massa 
210

Po 209.9828737 u 

𝛼2
4  4.001506179 u 

206
Pb 205.9744653 u 

197
Au 196.9665687 u 

 

Energia potencial elétrica entre duas partículas de carga qI e qII: 

𝐸𝑃 =
𝐾 𝑞 𝐼  𝑞𝐼𝐼

𝑑
 

onde, K = 9 ∙ 10
9
 N m

2
 C

-2
  é a constante de Coulomb e d é a distância entre as cargas, as quais são consideradas 

puntiformes nas condições da questão. 

 

Constante de velocidade de decomposição radioativa: 

k = 0,693/ t1/2 

onde t1/2 é o tempo de meia-vida de decomposição do isótopo radioativo. 

Fórmula de Einstein para equivalência massa-energia: E = ∆m c² 

onde ∆m é a variação de massa e c é a velocidade da luz no vácuo. 
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Classificação Periódica dos Elementos
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Dados 
Constantes gerais, fórmulas e conversões importantes 

Relação de Planck: 𝐸 = ℎ𝑓 

Velocidade da luz no vácuo: 𝑐 = 2,998 ∙ 108 𝑚 ∙ 𝑠−1| 1,0 eV = 1,602 ∙ 10−19 J 

 

Massa do elétron: 𝑚𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑜𝑛 = 9,109 ∙ 10−31 kg | Carga do elétron (carga elétrica elementar): 𝒆 = 1,602 ∙ 10−19 C 

Permissividade elétrica do vácuo: ɛ𝟎 = 8,854 ∙ 10−12 C2N−1 m−2 (F m−1) 

1 A = 1 C ∙ s-1 

 

1 m = 𝟏𝟎𝟑 𝒎𝒎 = 𝟏𝟎𝟔 𝝁𝒎 = 𝟏𝟎𝟗 𝒏𝒎 =𝟏𝟎𝟏𝟐 𝒑𝒎 = 𝟏𝟎𝟏𝟓 𝒇𝒎 

Número de Avogadro: 𝑁𝐴 = 6,022 ∙ 1023 mol−1 

 

Energia cinética: 𝐸𝑐 =
𝑚𝑣2

2
 

Equação dos gases ideais: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 

Constante universal dos gases: 𝑅 = 8,314 J K−1 mol−1 = 0,082 atm L mol−1 K−1 

Constante de Boltzmann, kB = 1,381∙ 1023  J K
-1 

1 atm = 1,01325 ∙ 10
5
 Pa = 1,01325 ∙ 10

5
 N m

-2
  = 760 mmHg = 1,01325 bar 

 

Densidade da água líquida: 𝛒 = 1,0 g cm−3 = 103kg m−3 | Calor específico da água líquida: 𝐜𝐇𝟐𝐎 = 4,186 J g−1 ºC−1 

𝜽(°𝑪) = 𝜽(𝑲) + 𝟐𝟕𝟑, 𝟏𝟓 

 

∆𝑟𝐺 = ∆𝑟𝐻 − ∆𝑟∆𝑆 

∆𝑟𝐺𝑜 = −𝑅 ∙ 𝑇 ∙ ln 𝐾 

1 J = 1 kg ∙ m2 ∙s-2 
| 1 W = 1 J ∙ s-1 

 

Constante de autoprotólise da água a 25°C = 𝐾𝑤 = 1,0 ∙ 10−14 | pH = −log [𝐻3𝑂+] 

Pressão osmótica = Π = 𝑖𝑀𝑅𝑇 

∆𝑟𝐺𝑜 =  −𝑛 ∙ ℱ ∙ 𝐸𝑜  | Constante de Faraday: 𝓕 = 96485 C mol-1 

 

Área de um círculo de raio r: 𝜋𝑟2| Área da superfície de uma esfera de raio r: 4𝜋𝑟2 | Volume desta esfera: 
4

3
𝜋𝑟3 | 𝝅 = 3,1416 

. 
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