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01.

De coloração laranja-avermelhada, presente na história da civilização desde 8000 a.C., o cobre é
um dos metais de maior importância para a indústria moderna. O cobre é empregado na geração
de energia, sendo reciclável e resistente à corrosão. É utilizado na forma de chapas e lâminas na
indústria eletrônica, assim como na forma de fios na transmissão de energia elétrica. Esse metal
está presente em praticamente todos os equipamentos eletrônicos, tais como a sua televisão e o
seu telefone celular.
(www.vale.com. Adaptado.)

O cobre é um metal nobre, muito pouco reativo, que não reage com ácido clorídrico, mas reage
com ácido nítrico. A equação não balanceada indica essa reação:
Cu (s)  HNO3 (aq)  Cu  NO3 2 (aq)  NO2 (g)  H2O ( )

a) Qual é o nome da propriedade que torna possível moldar o cobre em lâminas e chapas? Qual é o
nome da propriedade que permite transformar o cobre em fios?
b) Determine a variação no número de oxidação do cobre na reação do cobre com ácido nítrico.
Escreva a equação química balanceada dessa reação.
Resolução:
a) Propriedade que torna possível moldar o cobre em lâminas e chapas: maleabilidade.
Propriedade que permite transformar o cobre em fios: ductibilidade.
b) Determinação da variação no número de oxidação do cobre na reação fornecida: de 0 para +2.
Cu(s)  Cu0 (Nox do Cu  0)
Cu  NO3 2(aq )   Cu  NO3  NO3 
  
x

1

1

x  1  1  0
x  2 (Nox do Cu  2)
Cu(s)  HNO3(aq )  Cu  NO3 2(aq )  NO2(g )  H2O( )
oxidação

0 
 2

 Nox

 2

Equação química balanceada:
1Cu(s)  4HNO3(aq )  1Cu  NO3 2(aq)  2NO2(g)  2H2O( )
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02. A figura representa um experimento em que um pequeno bloco de nióbio (Nb) metálico puro,
de densidade 8,57 g/cm3, é colocado em uma proveta com água.

Atualmente, o processo mais utilizado para a obtenção do nióbio é a aluminotermia, em que o
alumínio  A  reage com o pentóxido de dinióbio (Nb2O5), massa molar 266 g/mol, de acordo com
a equação química:
3Nb2O5  10 A  6 Nb  5 A 2O3
a) Determine a massa da amostra de nióbio utilizada no experimento. Determine o valor total de
massa para o conjunto proveta com água e amostra de nióbio na situação 2.
b) Considere que 1330 kg de Nb2O5 reajam em um processo de aluminotermia. Determine a
quantidade máxima, em mol, de Nb produzido. Determine a massa mínima, em kg, de A
consumido.
Resolução:
a) Determinação da massa da amostra de nióbio utilizada no experimento:
De acordo com a figura a massa da proveta (recipiente) somada à massa da água é de 100,0 g.
A variação do volume da água corresponde ao volume da amostra de nióbio (Nb) :
Vágua  68 mL  58 mL  10 mL  10 cm3
dnióbio  8,57 g /cm3
1 cm3
10 cm3
mamostra

8,57 g
mamostra
de nióbio

de nióbio

 85,7 g

Determinação do valor total de massa para o conjunto proveta com água e amostra de nióbio na
situação 2:
mSituação 2  100,0 g  85,7 g
mSituação 2  185,7 g
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b) Determinação da quantidade máxima, em mol, de Nb produzido:
MNb2O5  266 g / mol
mNb2O5  1.330 kg  1.330  103 g
3 Nb2O5  10 A  6 Nb  5 A 2O3
3  266 g

6 mol

1.330  103 g
nNb 

nNb

1.330  103 g  6 mol
 10.000 mol
3  266 g

nNb  1,0  104 mol

Determinação da massa mínima, em kg, de A consumido:
MA  27 g / mol (vide classificação periódica fornecida)
3 Nb2O5  10 A 
 6 Nb  5 A 2O3
10  27 g
m A
m A 

6 mol
104 mol

10  27 g  104 mol
 45  104 g  450  103 g

6 mol
1 kg

m A  450 kg

03. A figura mostra faixas de pH do sangue humano, em que o intervalo de pH entre 7,35 e 7,45
corresponde à faixa normal do pH do sanguíneo.

Para manter o pH do sangue na faixa normal, o nosso organismo utiliza-se de tampões biológicos,
dentre eles o H2CO3 /HCO3 , cujo equilíbrio químico está representado na equação:
 H2CO3  aq  
 H  aq   HCO3  aq 
CO2  g   H2O    

a) Identifique a faixa do pH do sangue que corresponde ao quadro clínico de acidose metabólica.
Justifique sua resposta.
b) Na medicina, a solução aquosa de bicarbonato de sódio é utilizada em aplicações intravenosas
para o tratamento de quadros clínicos que necessitam de uma alteração específica de pH do
sangue. Analisando o equilíbrio químico apresentado, com base no princípio de Le Chatelier,
explique porque o pH sanguíneo aumenta após a administração intravenosa de solução de
bicarbonato de sódio em um indivíduo.
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Resolução:
a) Faixa do pH do sangue que corresponde ao quadro clínico de acidose metabólica: 6,85

7,35.

Nesta faixa estão incluídos valores de pH abaixo de sete, e isto significa que o meio (em condições

 H2CO3
 
padrão) está ácido ou que o equilíbrio CO2 g   H2O   
 aq   H  aq   HCO3 aq 
está deslocado para a direita.
b) Com base no princípio de Le Chatelier, com a administração intravenosa de solução de







bicarbonato de sódio NaHCO3  Na   HCO3 , a concentração de íons bicarbonato HCO3



aumenta e o equilíbrio desloca para a esquerda.
 H2CO3  aq  

 H  aq   HCO3  aq 
CO2  g   H2O    




Deslocamento
para a esquerda

Aumento de
concentração

Com o deslocamento do equilíbrio para a esquerda, a concentração de íons H diminui e o valor
do pH aumenta.

04. O Cataflam® é um medicamento utilizado no tratamento de inflamações de origem traumática
ou reumática e tem como princípio ativo o diclofenaco. A reação de esterificação do diclofenaco
com o metanol em meio ácido produz um composto orgânico X e um composto inorgânico Y,
conforme a equação:

Cl

NH
OH

Cl

+

CH 3OH

H2SO4

X+Y

Δ

O
diclofenaco
a) Escreva o nome da função orgânica que contém átomos de oxigênio e o nome da função
orgânica que contém átomos de nitrogênio na estrutura do diclofenaco.
b) Escreva as fórmulas dos compostos X e Y, produtos da reação apresentada.
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Resolução:
a) Nome da função orgânica que contém átomos de oxigênio na estrutura do diclofenaco: ácido
carboxílico.
Nome da função orgânica que contém átomos de nitrogênio na estrutura do diclofenaco: amina.
Cl

NH
Amina
OH

Cl

Ácido carboxílico
O

b) Fórmulas dos compostos X e Y provenientes da reação de esterificação mais comum:
Cl

CH
HC

CH

C

HC

HC

C
C

HC
NH

Cl

HC

C
C

C
HC

Cl
C

OH

CH2
C

C

CH

O

+ HO

CH3

H2SO4
Δ

H 2O

+

X

NH

Cl

C
HC
HC

CH

CH
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Y
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