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Um dos métodos de obtenção do ácido sulfúrico é a partir de enxofre, oxigênio e água em um 

processo de 3 etapas. Na primeira etapa, o enxofre elementar é queimado em atmosfera de 

oxigênio molecular, obtendo exclusivamente dióxido de enxofre. Na etapa seguinte, o dióxido 

de enxofre é oxidado a trióxido de enxofre através da reação do primeiro com oxigênio 

molecular (nessa etapa deve ser utilizado um catalisador). Na última etapa, o trióxido de 

enxofre é lavado com água para a formação do ácido sulfúrico. 

 

a) Escreva as três reações envolvidas no processo. (3,0 pontos) 

 

b) Qual a massa de enxofre necessária para produzir 800 g de H2SO4? (7,0 pontos) 

 

 

Na estação de tratamento de água um produto químico comum é o sulfato de alumínio. A 

função deste sal no processo do tratamento da água é agregar pequenas partículas que estão 

dissolvidas na água, ou seja, a sujeira. 

O sulfato de alumínio(III) pode ser produzido pela reação de ácido sulfúrico com o hidróxido de 

alumínio(III). Além do sulfato de alumínio é produzido água no processo. 

 

a) Escreva a reação envolvida no processo. (2,0 pontos) 

 

b) Qual a massa de sulfato de alumínio(III) produzida, quando é utilizado 1250 gramas de 

hidróxido de alumínio(III) com 35% de pureza? (8,0 pontos) 

 

 

Um equilíbrio químico é a situação em que a proporção entre as quantidades de reagentes e 

produtos em uma reação química se mantém constante ao longo do tempo. Teoricamente, 

toda a reação química ocorre nos dois sentidos: de reagentes se transformando em produtos e 

de produtos se transformando de volta em reagentes. O valor da constante de equilíbrio é 

obtido a partir das concentrações das espécies químicas presentes na solução quando o 

sistema está em equilíbrio.  

QUESTÃO 3 

QUESTÃO 2 

QUESTÃO 1 



a) (3,0 pontos) A constante de equilíbrio foi deduzida a partir das velocidades das 

reações direta e inversa. Calcule K para a reação: 

 

SnO2(s) + 2CO(g) ↔ Sn(s) + 2CO2(g) 

Tendo as seguintes informações:  SnO2(s) + 2H2(g) ↔ Sn(s) + 2H2O(g)  K= 8,12 

H2(s) + CO2(g) ↔ H2O(g) + CO(g)  K= 0,771 

 

b) (7,0 pontos) O trióxido de dinitrogênio decompõe-se em NO e NO2 em um processo 

endotérmico: 

N2O3(g) ↔ NO(g) + NO2(g) 

Preveja e justifique para que lado o equilíbrio se deslocará (esquerda, direita ou sem 

deslocamento) quando ocorrer: 

i. adição de mais N2O3(g). 

ii. adição de mais NO2(g) 

iii. aumento do volume do frasco de reação 

iv. diminuição da temperatura 

v. adição de hélio gasoso 

 

 

O processo de descarga básico da pilha de Leclanché consiste na oxidação do zinco no anodo, 

de acordo com a reação abaixo (não balanceada): 

Zn(s) + NH4Cl(aq) + OH–(aq)  Zn(NH3)2Cl2(s) + H2O(l) + e– 

 

Juntamente com a redução do Mn(IV) a Mn(III) no catodo: 

MnO2(s) + H2O(l) + e-    MnOOH(s) + OH-(aq) 

Se esta pilha produzir uma corrente de 0,005 A: 

 

a) Escreva a equação global e calcule o tempo de fornecimento de corrente (em dias) se 

existirem inicialmente 4,08 g de MnO2 na pilha. MM(MnO2) = 86,9 g/mol. (5,0 pontos) 

 

b) Calcule a variação de energia livre da pilha (em joules) sabendo-se que sua força 

eletromotriz é de 1,55 V. Comente o resultado encontrado com base em conceitos 

termodinâmicos sobre espontaneidade. (5,0 pontos) 

 

QUESTÃO 4 



 
Descrever a composição das proteínas e distinguir suas estruturas primárias, secundárias, 

terciárias e quaternárias 

 

 
O composto 1-bromo-4-nitro-benzeno (p-bromo-nitro-benzeno) pode ser bromado via reação 

de substituição eletrofílica aromática. 

a) (7,5 ponto) Dê todas as etapas do mecanismo da reação de bromação para a formação 

do composto majoritário, apresentando todas as estruturas de ressonância do 

intermediário desta reação. 

 

b) (2,5 ponto) Justifique por que forma-se majoritariamente um produto. 

 

 
Em átomos polieletrônicos a interação entre os elétrons impossibilita a solução exata da 

equação de Schrödinger. A carga nuclear efetiva sentida por um elétron qualquer é sempre 

menor do que a carga nuclear do átomo devido a uma blindagem eletrostática fruto da 

interação entre os elétrons. 

 

a) Explique porque um elétron de valência do cloro sente uma maior carga nuclear 

efetiva do que um elétron de valência do sódio, embora ambos estejam na mesma 

camada. (4,0 pontos) 

 

b) A energia de ionização é a energia necessária para romper a atração eletrostática 

entre o elétron mais externo de um átomo e o núcleo desse átomo. Explique porque 

embora o átomo de sódio possua mais elétrons e mais prótons do que o átomo de 

flúor, esse último possui maior valor de primeira energia de ionização. Explique em 

função da carga nuclear efetiva. (3,0 pontos) 

 

c) A carga nuclear efetiva tem efeito direto e determinante sobre a atração eletrostática 

entre o núcleo do átomo e os elétrons do átomo. O elétron de valência do sódio e o 

elétron de valência do potássio sentem aproximadamente a mesma carga nuclear 

efetiva. Sendo assim, por quê a energia de ionização do potássio é menor do que a 

energia de ionização do sódio? Explique em função da atração eletrostática. (3,0 

pontos) 

 

QUESTÃO 7 

QUESTÃO 6 

QUESTÃO 5 


