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1) Os métodos químicos de síntese de óxidos metálicos são rotas eficientes para obtenção de materiais 

nanométricos, com controle eficiente da estrutura cristalina, da composição química e da morfologia das 

partículas. Para realização de alguns desses tipos de síntese faz necessário o preparo de uma solução com 

os cátions precursores e a adição de agentes complexantes e de polimerização, mantendo os cátions 

metálicos em posições adequadas para a formação da rede cristaloquímica. Uma dessas rotas de síntese 

usa como agente complexando o EDTA (Figura abaixo). Pergunta: a molécula de EDTA funciona como 

um ligante monodentado, bidentado ou polidentado? Justifique sua resposta. 

 

 

2) Explique, com base na Teoria da Ligação de Valência, o tipo de hibridização existente no complexo 

[Co(NH3)6]
3+, considerando que este complexo é diamagnético.  

 

3) Classifique como V (verdadeiro) ou F (Falso) as afirmativas abaixo: 

 Alcanos são bons lubrificantes e conservantes para metais porque eles impedem a corrosão. 

 Uma mistura de um alcano (como a gasolina ou óleo) e a água separa-se rapidamente em duas 

fases, com a água no topo. 

 Assim, uma molécula de alcano maior, com maior área de superfície e maiores atrações de van der 

Waals, ferve a uma temperatura mais alta. 

a) V, V, V  

b) V, F, V 

c) V, F, F 

d) V, V, F 
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4) Das 2 formas da Alanina, desenhadas abaixo, existe a natural e a não natural. Sabe-se que a natural 

possui a configuração S. Faça a nomenclatura das 2 formas da Alanina seguindo as regras de 

Cahn-Ingold-Prelog e indique qual a natural e qual a não natural. 
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(i)   (ii) 

 

5) Coloque o nome das substâncias abaixo. 

 

a.  b.  

 

 

c.   d.  

 

 

6) Em uma câmara com pistão, 0,002 mol de um gás ideal expande lentamente de 30,0 mL para 90,0 

mL quando a temperatura é mantida a 25 °C. Calcule o trabalho realizado. 

 

7) Dado um líquido a 25°C que apresenta compressibilidade isotérmica na faixa de pressão de 1 a 

401 bar ajustado pela equação k = a + bP + cP2, em que a = 45,259 x 10-6 bar, b = -1,1706 x 10-8 

bar-2 e c = 2,3214 x 10-12 bar-3. Sabendo que o volume de 1 g do líquido a 25 °C e 1 bar é de 

1,002961 cm3, calcule o volume de um grama do líquido na temperatura de 25 °C e pressão de 

410 bar.  

(considere que 𝑘𝑑𝑃𝑇 = −
1

𝑉
𝑑𝑉𝑇) 
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8) Em 1900, os pesquisadores franceses Auguste Fernbach (1860-1939) e Louis Hubert (1865-1943), em 

seus estudos com a enzima amilase, descobriram que uma solução de ácido fosfórico parcialmente 

neutralizado agia como uma “proteção contra mudanças abruptas na acidez e alcalinidade”. Esta 

resistência à mudança na concentração hidrogeniônica livre de uma solução foi então descrita por estes 

pesquisadores como “ação tamponante” (do inglês buffering) (FIORUCCI et. al, 2001). 

Sendo uma importante substância para a Química Analítica, calcule para o ácido fosfórico as 

concentrações das espécies [H+], [H2PO4
-], [HPO4

2-], [PO4
3-], [H3PO4] e pH para uma solução 0,100 

mol/L de H3PO4.  

Dados K1 = 7,6x10-3; K2 = 6,2x10-8; K3 = 2,1x10-13 

 

9) Compostos de coordenação ou compostos complexos são moléculas formadas por um ou vários ácidos 

de Lewis, que fazem ligação com uma ou várias bases de Lewis (Teoria de Werner). Neste contexto, 

para cada substância abaixo: 

a) AuCl4
- 

b) K3[Fe(C2O4)3] 

c) [Cu(NH3)4]
2+ 

d) K3[Co(NO2)6] 

e) Pb(OH)4
2- 

Destaque: 

I) O átomo central e o ligante 

II) O número de coordenação (NC) e o estado de oxidação (ou de valência) do átomo central 

III) O nome do composto de coordenação. 

 

10) A solubilidade de determinadas substâncias depende de alguns fatores, tais como temperatura, 

concentração e tipo de íons em solução, pH. Neste sentido, calcule a solubilidade do iodeto de prata 

em: a) água; b) solução de NaI 10-2 mol.L-1 ; c) solução de NaNO3  10-2 mol.L-1. 

Dado: Kps AgI = 8,5x10-17.  

 

 
DADOS: 

    𝝁 =  
𝟏

𝟐
∑ 𝑪𝒊𝒁𝒊

𝟐
𝒊    Eq. de Lewis e Randall 

 

  −𝒍𝒐𝒈𝜸𝑿 =
𝟎.𝟓𝟏𝒁𝑿

𝟐
√𝝁

𝟏+𝟑.𝟑𝜶𝑿√𝝁
 Eq. de Debye-Hϋckel-Onsager 

 

R = 8,314 J.mol-1.K-1 
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ANEXO 
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FOLHA DE RESPOSTA 
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