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Q1)  Calcule o pH de uma solução tampão formado por 0,020M de NH3 e 0,030M de 

NH4Cl. Qual o pH após adição de 1,0 mL de NaOH 0,10 M a 0,10 L da solução tampão? 

ka NH4
+=5,70x10-10 . Se quisermos preparar uma solução tampão pH 9,0, qual seria o 

sistema mais adequado, justifique? Escolha entre os ácidos apresentados na tabela 

abaixo. 

 

Tabela 1- Espécies ácidas e valores das respectivas constantes de dissociação ácida. 

Espécie Ka1 Ka2 Ka3 

CH3COOH 1,8 x 10-5 __ __ 

H2CO3 4,2 x 10-7 4,8 X 10-11 __ 

H3PO4 7,5 X 10-3 6,2 X 10-8 3,6 X 10-13 

H3BO3 7,2 X10-10 __ __ 

HCN 4,9 x 10-10   

H2C2O4 5,6 x 10-2 5,4 x 10-6 __ 

    

 

a)   pka = -log ka 

pka = 9,24 

 

 

 

 

NH4
+

(aq) + OH-
(aq)             NH3 (aq) + H2O (l) 

CNH4+final = n NH4+ inicial + n OH- / V total 

CNH4+final = (0,030 x 0,10) + (0,10 x 0,001) / 0,101 

CNH4+final = 0,0287M 

CNH3 final = nNH3inicial + nOH- / Vtotal 

CNH3 final  = (0,020 x 010) + (0,10 x 0,001) / 0,101 

CNH3 final = 0,0207 M 
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b) H3BO3 seria a melhor opção uma vez que o valor de pka = 9,13. As soluções tampão 

tem maior eficiência tamponante, quanto mais próximo for o valor de pH do valor de pka. 



No. de Inscrição _________________ 

 
Q2) Considere as moléculas orgânicas abaixo e a partir da análise de suas estruturas responda os itens a 

seguir: 

 

a) Na presença de um ácido HA a protonação da amidina ocorre no nitrogenio sp2. Explique a maior 

basicidade desse Nsp2 comparado ao Nsp3, a partir da estabilização da estrutura protonada. 

Na protonação do Nsp2 da amidina forma-se a estrutura protonada conforme mostra o 

esquema abaixo.  

H3C NH2

NH

H A

H3C NH2

NH2

H3C NH2

NH2

I II

+   A

 

Nesse caso, o íon formado é estabilizado por deslocalização eletrônica, conforme sugere as 

estruturas de ressonância I e II. Entretanto, a protonação no N(sp3) do composto nitrogenado  

levaria ao íon descrito no esquema  abaixo.  

H3C NH2

NH

H A H3C NH3

NH

+ A

 

No novo cátion formado, não ocorrerá estabilização por ressonância e, além disso, o átomo de 

nitrogênio com carga positiva estará adjacente a um carbono deficiente em elétrons, o que não 

é energeticamente favorável. Essas observações justificam a protonação do átomo de N(sp2) da 

amidina.   

 

b) O ácido barbitúrico existe em várias formas tautoméricas, inclusive uma delas é aromática. Desenhe 

os três tautômeros dessa molécula.   



No. de Inscrição _________________ 

 

 



No. de Inscrição _________________ 

 
Q3) Escreva as equações químicas que representam os processos abaixo: 

 

a) Atomização do potássio (  kJ/mol),  

b) Ionização do potássio (   kJ/mol), 

c) Vaporização do bromo (  kJ/mol) 

d) Dissociação do bromo ( kJ/mol) de Br2 

e) Afinidade eletrônica do bromo ( kJ/mol), 

f) Formação do KBr (s)  ( kJ/mol), 

g) Vaporização do KBr ( ), 

h) Calcule a entalpia de vaporização do KBr. 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

g)  

 

 

 

 

h) 

 

 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Q4) Um composto constituído de 2,1% de H, 29,8% de N e o restante de O, tem massa molar de 

aproximadamente 47 g/mol.  

a) Desenhe a estrutura de Lewis para o composto citado acima. 

Para desenhar a estrutura de Lewis para o composto acima devemos primeiro determinar a 

fórmula mínima do composto: Considerando 100 gramas do composto NxHyOz a massa de N é 

igual a 29,8 g, de H igual a 2,1 g e de O igual a 68,1 gramas. Desta forma, determinamos o 

número de mols para cada elemento.  

N = massa de N/MM de N = 29,8 g / 14 g/mol = 2,12 mols 

H = massa de H/MM de H = 2,1 g / 1 g/mol = 2,1 mols 

O = massa de O/MM de O = 68,1 g / 16 g/mol = 4,2 mols 

 

Dividindo estes valores pelo menor valor encontrado 2,1 mols, obteremos os seguintes valores 

N = 1; H = 1 e O = 2; assim a fórmula mínima para este composto será de HNO2. Como a massa 

molar do composto é 47 g/mol, descobrimos que a fórmula mínima também é a fórmula 

molecular para o composto. Desta forma, sabendo a fórmula molecular podemos desenhar a 

estrutura de Lewis. 

HNO2 

Determinar o número de elétrons de valência de cada átomo: 

H = 1; N = 5 e O = 6 x 2 = 12 

Total = 18 elétrons 

Assim devemos distribuir 18 elétrons para a molécula. 

 
 

b) Determine a carga formal de todos os átomos. 

A carga formal é determinada pela seguinte fórmula: nº do grupo do elemento – (nº de ligações 

+ nº de elétrons isolados), assim para os elemento N, O e H a carga formal é igual a: 

CFN = 5 – (3+2) = 0 

CFO = 6 – (2+4) = 0 

CFH = 1 – (0) = 0 
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Q5) A solubilidade do CO2 em água pura a 25oC é 0,0037 M. Suponha que todo CO2 dissolvido está na 

forma de H2CO3, produzido pela reação de CO2 e H2O. Qual o pH de uma solução 0,0037M de H2CO3? Ka1= 

4,3 x 10-7 e ka2 = 5,6 x 10-11 

H2CO3                  H+  +  HCO3
- 

Reação H2CO3 H+ HCO3
- 

Inicial 0,0037 0 0 

Variação -x x x 

Equilíbrio 0,0037-x x x 

 

 

 

x < < < 0,0037 (menor que 5% de 0,0037M) 

 

 

 

 

 

 



No. de Inscrição _________________ 

 
Q6) Explique a relação entre o tamanho do átomo e a sua energia de ionização. 

Primeiramente devemos entender o conceito de energia de ionização e do tamanho de um 

átomo.  

O tamanho de um átomo está relacionado com sua carga nuclear, bem como a quantidade de 

níveis eletrônicos. Ao longo de um período (da esquerda para a direita), a carga nuclear 

aumenta, fazendo com que os elétrons sejam mais atraídos pelo núcleo, desta forma o átomo 

diminui de tamanho ao longo de um período. Ao longo de uma família (de cima para baixo) o 

tamanho do átomo aumenta, devido ao acréscimo de níveis eletrônicos. 

Energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron mais externo de um 

átomo no estado gasoso. Assim, para átomos maiores a energia requerida para retirar um elétron 

deverá ser baixa, pois em um átomo grande os elétrons estão mais afastados do núcleo e não o 

sentem. Para átomos menores a energia de ionização deve ser alta, pois os elétrons encontram-se 

mais atraídos pelo núcleo, dificultando assim a sua retirada. 
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Q7) Rudolf Diesel patenteou em 1900 um motor à combustão movido a óleo de amendoim de elevada 
eficiência. O ciclo de diesel é essencialmente caracterizado pela combustão ser causada pela compressão 
da mistura ar + combustível. O ar é admitido pela câmara na primeira etapa do ciclo entrando na câmara. 
Na segunda etapa, o pistão faz a compressão dessa massa de ar e ao término da compressão, injeta-se 
combustível sob pressão no interior da câmara. Dada as altas temperatura e pressão no interior da câmara, 
a mistura sofre a explosão ao final da etapa. A expansão do gás originário dessa explosão expande-se 
originando a terceira etapa do ciclo. Finalmente o gás de resíduos da combustão é liberado pelas válvulas, 

quando então, reinicia-se o processo. Na figura abaixo é representado o diagrama  do ciclo de diesel 

com a representação de valores genéricos ,  para as variáveis de estado.  

 
 
Considerando 1 mol de gás no ciclo de diesel que tenha comportamento ideal, com a capacidade calorifica 

a volume constante independente da temperatura dado por , e que todas as etapas do ciclo sejam 

reversíveis. Complete a tabela abaixo justificando as repostas por argumentos termodinâmicos e/ou 

cálculos. Todos os resultados devem ser dados somente em termos de , , , , , , . 
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Etapa 
Tipo de 

processo 

Variáveis de estado 

Trabalho  Calor  
Variação da 

Energia  

Variação 

da 

Entropia 

 

Estado 

inicial 

Estado 

final 

I 
Compressão 

adiabática 

 

, ,  

 
 

 

, ,  

 
 

 
0 

 
0 

II 
Expansão 

isobárica 

 

, ,  

 
 

 

, ,  

 
 

    

III 
Expansão 

adiabática 

 

, ,  

 
 

 

, ,  

 
 

 
0 

 
0 

IV 

Redução 

isovolumetrica 

da pressão 

 

, ,  

 
 

 

, ,  

 
 

0 
   

Ciclo - 

 

, ,  

 
 

 

, ,  

 
 

  
0 0 
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Q7) Utilize essa folha de repostas para as justificativas da Q7. 
 
 

Alguns sinais podem ter o valor invertido dependendo da definição do trabalho. Aqui foi 

considerado  e a primeira lei: , as resoluções considerando 

  e  também foram aceitas (nesta caso o valor dado para o trabalho na 

terceira etapa teria sinal negativo).  
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Q8) Faça uma previsão dos ângulos de ligação para o CH4, NH3 e H2O. Quais teriam ângulos tetraédricos 

exatos e quais teriam ângulos aproximados? Justifique sua resposta utilizando a teoria de repulsão dos 

pares de e- da camada de valência. 

 

 

De acordo com a Teoria de Repulsão dos Pares de elétrons da Camada de valência a estrutura 

das moléculas é determinada pelas repulsões entre todos os pares de elétrons presentes na 

camada de valência. Um par isolado de elétrons ocupa mais espaço em torno do átomo central 

que um par de elétrons ligante. Assim, a repulsão entre dois pares de elétrons isolados >> 

repulsão entre um par isolado e um par de elétrons ligante > repulsão entre dois pares de 

elétrons ligantes. Para determinar o arranjo da molécula devemos determinar a estrutura de 

Lewis para a molécula e determinar o número total de pares de elétrons ao redor do átomo 

central. Para a molécula de CH4, NH3 e H2O o número total de pares de elétrons ao redor dos 

átomos centrais C, N e O é igual a 4. Como possuem um total de 4 domínios, estas moléculas 

possuem um arranjo tetraédrico, possuindo um arranjo tetraédrico o ângulo de ligação deverá 

ser de 109º 28’. Para a molécula de CH4 o carbono não possui pares de elétrons isolados que 

possam interferir em seus ângulos de ligação, assim ele possui um ângulo tetraédrico exato, 

neste caso um ângulo de 109º 28’. Para a molécula de NH3 o N apresenta um par de elétrons 

isolados, fazendo com que ocorra uma repulsão entre o par isolado e os pares ligantes, assim o 

NH3 possui ângulos menores (107º), mas próximos ao tetraédrico. Para a molécula de H2O a 

repulsão é ainda maior, pois o átomo de O possui 2 pares de elétrons isolados que sofrem uma 

grande repulsão, fazendo com que o ângulo de ligação diminua muito em relação ao tetraédrico. 

De fato, o ângulo de ligação para a molécula de H2O é de 104º 5’, bem abaixo do 109º 28’ para 

a molécula de CH4.  
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Q9) Na espectroscopia foto-eletrônica (PES) a radiação ultravioleta UV é utilizada para ejetar elétrons da 

camada de valência de átomos ou moléculas e a energia cinética dos elétrons é medida. Calcule a energia 

de ionização de um átomo que tenha sido atingido por uma radiação UV com comprimento de onda de   

79,2 nm e que os elétrons tenham sido ejetados a 2000 km/s. (Dados: Massa do 

elétron , , velocidade da luz ) 
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Q10) Abaixo estão apresentadas as observações experimentais associadas às condições reacionais a que 

foram submetidos diferentes haletos de alquila. Explique os resultados observados em cada caso. 

 

a) Em condições de solvólise SN1 verifica-se que os isômeros a seguir, embora apresentem 

aproximadamente a mesma estabilidade, reagem em velocidades diferentes.  

 

 

A diferença de velocidade de reação dos haletos orgânicos está relacionada com energia do estado 

de transição da etapa lenta (determinante da velocidade). Em uma reação SN1, essa etapa é aquela 

em que ocorre a formação do carbocátion e na figura abaixo encontra-se as estruturas dessas 

espécies químicas formadas a partir dos compostos I e II. 

COMPOSTO I 

 
 

COMPOSTO II 

 
 

Percebe-se que o carbocátion formado a partir de I, por apresentar três contribuintes de 

ressonância é mais estável do que aquele formado a partir de II, o qual apresenta dois 

contribuintes de ressonância. Como ambos haletos de alquila apresentam a mesma estabilidade, a 

menor energia relativa do estado de transição da etapa lenta está associada a maior estabilidade 

do carbocátion formado. Portanto, o composto I apresentará a maior velocidade de solvólise.   
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b) O brometo de t-butila ao ser tratado com metóxido de sódio em uma mistura de metanol e água, 

observa-se que a velocidade de formação do álcool t-butílico e do éter metil t-butílico não muda 

apreciavelmente com o aumento da concentração do íon metóxido. Porém, o aumento da 

concentração desse íon aumenta significativamente a velocidade na qual o brometo de t-butila 

desaparece do meio reacional 

 

 

O Brometo de t-butila forma carbocátion estável (terciário) conforme mostrado na figura abaixo. 

(CH3)3CBr

(CH3)3COH

(CH3)3COCH3

SN1

E2

(CH3)3CEtapa lenta

CH3OH

H2O

V = K[(CH3)3CBr]

CH3O

C CH2

H3C

H3C

V = K[(CH3)3CBr][CH3O-]

 -H+

 -H+

 
Nesse caso, a formação do álcool t-butilico e do éter metil-t-butílico ocorre por uma reação SN1, ou 

seja, a velocidade de reação é diretamente proporcional a concentração do brometo de t-butila, 

pois a etapa determinante da velocidade de reação (etapa lenta) é aquela associada a formação do 

carbocátion e, portanto, depende somente da concentração do haleto orgânico. Entretanto, o haleto 

terciário na presença do íon metóxido, paralelamente sofrerá reação de eliminação bimolecular 

(E2), cuja velocidade de reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações do 

substrato e da base, o que justifica o aumento na velocidade de desaparecimento do brometo de t-

butila com o aumento da concentração do íon metóxido. 
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TABELA PERIÓDICA 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                  

1                 2 

H                 He 
1                  

3 4           5 6 7 8 9 10 

Li Be           B C N O F Ne 
7 9           11 12 14 16 19 20 

11 12           13 14 15 16 17 18 

Na Mg           Al Si P S Cl Ar 
23 24           27 28 31 32 35,5 40 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 
39 40 45 48 51 52 55 56 59 58,7 63,5 65 70 72,6 75 79 80 84 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 
85,5 87,6 89 91 93 96 (99) 101 103 106,4 108 112 115 119 122 128 127 131 

55 56 57-71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Cs Ba La-Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 
133 137  178,5 181 184 186 190 192 195 197 200,6 204 207 209 (210) (210) (222) 

87 88 89-103 104 105 106 107 108 109          

Fr Ra Ac-Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt          
(223) (226)  (260) (262) (263) (262) (265) (266)          

 

Série dos lantanídeos 

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
139 140 141 144 (147) 150 152 157 159 162,5 165 167 169 173 175 

 

Série dos actinídeos 
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr 
(227) 232 (231) 238 (237) (242) (243) (247) (247) (251) (254) (253) (256) (253) (257) 

 

Número 
Atômico 

 
 

Símbolo 
 
 

Massa Atômica 


