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1. O chumbo é o metal pesado mais abundante na crosta terrestre. Sua utilização data de 

épocas pré-históricas tendo sido amplamente mobilizado desde então. A sua obtenção na 

forma metálica é simples. Talvez isso, aliado a sua abundância, explique sua constante 

presença na nossa história. Sua ocorrência mineral é principalmente na forma de galena, um 

mineral composto de sulfeto de chumbo(II). A galena cristaliza no sistema cúbico, quase 

sempre em octaedros, sendo encontrada em companhia de quartzo, blenda e fluorita. Para que 



a galena vire chumbo metálico, é só submetê-la a uma queima, e o calor liberado possibilita a 

reação do minério com o oxigênio do ar, formando óxido de chumbo(II) e liberando dióxido de 

enxofre gasoso. Na seqüência o óxido de chumbo(II) formado é reduzido com carbono (carvão) 

para originar o chumbo metálico, liberando dióxido de carbono gasoso. Como o chumbo funde 

a 328ºC, é muito fácil trabalhar com ele.  

a) (4,0 pontos) Escreva as reações químicas balanceadas para obtenção do chumbo metálico 

a partir da galena. 

b) (6,0 pontos) Quantas toneladas de chumbo metálico são formados a partir de 2 toneladas de 

galena com 87% de pureza, considerando que as impurezas não possuem chumbo? (Massas 

molares (g/mol): Pb = 207; S = 32; O = 16) 

 

2. Na natureza, dificilmente são encontradas substâncias puras. Quase sempre se faz 

necessário utilizar métodos de separação para obter uma determinada substância. Para 

escolher entre os diversos métodos de separação de misturas é necessário um conhecimento 

químico sobre as propriedades das substâncias presentes. Em alguns casos, dependendo da 

complexidade da mistura, é necessário usar vários processos diferentes. A uma mistura de 

NaCl e Na2CO3 pesando 2,426 g foram adicionados 60,0 mL de HCl 0,440 mol/L (excesso de 

HCl). A mistura foi aquecida para expulsar todo o CO2 e, então, o HCl remanescente foi titulado 

com NaOH 0,150 mol/L. A titulação consumiu 76,00 mL da solução de NaOH. (Massas molares 

(g/mol): H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; Cl = 35) 

a) (4,0 pontos) Escreva as reações químicas balanceadas envolvidas no processo. 

b) (6,0 pontos) Qual é a porcentagem de NaCl na mistura original de NaCl e Na2CO3? 

 

3. Segundo a Teoria do Orbital Molecular nos átomos os elétrons são encontrados em orbitais 

atômicos, enquanto que, quando se ligam para formar moléculas, os elétrons são encontrados 

nos orbitais moleculares. Segundo essa teoria, os elétrons que ocupam estes orbitais 

moleculares não pertencem a qualquer dos átomos individuais, mas à molécula como um todo. 

Uma descrição aproximadamente mais correta desses orbitais moleculares é considerá-los 

uma combinação linear de orbitais atômicos (CLOA) que cercam os núcleos constituintes da 

molécula.  



 

Os diagramas (I) e (II) são para moléculas diatômicas homonucleares (A=B). Sendo o NO uma 

molécula heteronuclear, a energia dos orbitais atômicos dos dois átomos que originam os 

orbitais moleculares é diferente. Para a molécula hipotética de OF
– 

(Dados: número atômico: 

F=9 e O=8): 

 

a) (2,0 pontos) Explique porque o diagrama de energia (II) é o mais adequado para a molécula 

de OF
– 
? 

b) (2,0 pontos) Leve em consideração a diferença de energia entre os orbitais atômicos de O e 

de F e explique qual átomo contribuiria mais para a formação dos orbitais moleculares ligantes, 

e qual átomo contribuiria mais para a formação dos orbitais moleculares antiligantes? 

c) (2,0 pontos) a ordem de ligação na molécula de OF
–
. 

d) (2,0 pontos) o par HOMO-LUMO na molécula de OF
–
. 

e)(2,0 pontos) Explique porque a molécula de OF
–
 é diamagnética. 

 

4. Os oceanos são um vasto depósito de íons haletos dissolvidos, sendo a concentração de 

aproximadamente 0,5 mol/L de íons cloreto, 1 mmol/L de íons brometo e 1 µmolL de íons 

iodeto. Talvez não seja surpreendente que os organismos marinhos tenham incorporado 

átomos de halogênios nas estruturas de muitos de seus metabólitos. Alguns halogênios 

parecem ter sido introduzidos como eletrófilos e outros como bases de Lewis ou nucleófilos. 

a) (5,0 pontos) Escreva as possíveis estruturas de ressonância para o 1,3-butadieno e o ânion 

do fenol, justificando qual estrutura é a mais estável. 

b) (5,0 pontos) Quando o cis e o trans-2-buteno são borbulhados com uma solução de bromo, 

a solução perde a cor à medida que o bromo reage. Determine o mecanismo desta reação e os 

produtos formados, indicando a perspectiva tridimensional das moléculas envolvidas. 

5. Considerando o compostos a seguir: 

(I) (II) 



a) (5,0 pontos) Escreva a fórmula estrutural condensada e a função orgânica de cada uma das 

moléculas: butanoato de pentila; etilenoglicol; 1,2-dicloro-1-fluoro-etano; éter etílico; 3-

pentanona; acetaldeído; ácido fórmico; trimetilamina; acetamida; glicina. 

b) (5,0 pontos) Escreva as estruturas de Lewis e determine as geometrias das moléculas de 

metano, amônia, água, tetrafluoreto de enxofre e hidreto de berílio. 

 

6. O fenol (C6H5OH) é um produto altamente tóxico e é também um dos principais resíduos de 

indústrias de plástico, papel, tintas, vernizes, petrolíferas, dentre outras. Assim, antes do 

descarte de tais resíduos líquidos, faz-se necessária a remoção desse composto, dada sua 

altíssima toxicidade. No Brasil, segundo a resolução CONAMA n
o
 357, o teor máximo permitido 

de fenóis totais em águas classe 4 (destinadas à navegação e lançamentos de efluentes) é de 

1,0 mg/L. O uso da tecnologia eletroquímica para o tratamento de efluentes que contém 

substâncias recalcitrantes, tal como o fenol, tem se mostrado bastante eficiente e pode ser 

representada pela semi-reação de oxidação abaixo (não balanceada): 

C6H5OH + H2O  CO2 + H
+
 + e

-
 

a) Suponha que um volume de 1000 L de um efluente líquido contendo fenol a uma 

concentração de 100 mg/L seja submetido a um processo de eletrólise (oxidação) aplicando-se 

uma corrente de 340 A por um tempo de 140 min. Admitindo-se que a eficiência faradaica 

durante todo o processo de eletrólise seja de 100% e que não ocorra a formação de novos 

intermediários reacionais, após o processo, qual a concentração final de fenol ao final do 

processo? O efluente encontrar-se-á dentro dos padrões de descarte exigidos pela resolução 

CONAMA n
o
 357? Justifique.  

Dados: (Massas molares (g/mol): H = 1,00; C = 12,0; O = 16,0); F = 9,6485 × 10
4
 C/mol.e

-
 

 

b) Dados experimentais revelaram que a decomposição eletroquímica do fenol segue uma 

cinética de primeira ordem, onde k = 0,0392 min
-1

. Com base na lei de velocidade da reação, 

estime a concentração de fenol após 60 min e o tempo de meia vida de acordo com os dados 

mostrados na tabela abaixo:  

t / min 0,0 5,0 20 40 80 140 

[C6H5OH] / mg L
-1

 100 80 40 20 4 0,4 

 

7. Uma amostra de 1,0 mol de gás ideal monoatômico a 225 K e 1,0 atm é comprimida 

reversível e adiabaticamente até atingir 280 K. A capacidade calorífica molar do gás, a volume 

constante, é Cv,m = 42,6 J/mol.K   

(a) Calcule a variação da energia interna (ΔU), o calor (q), o trabalho (w), e a variação de 

entalpia da reação (ΔHr). Justifique os sinais em cada caso. 

(b) Sabendo que a constante de equilíbrio a 225 K é 2,0x10
-25

, calcule o Δ  
  e discuta 

sobre a espontaneidade do processo. 

Dado: R = 8,314 J/mol.K  ou 0,0822 atm. L/mol.K  

 


