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Com base nas semi-reações abaixo:

Questão 1
As soluções aquosas de carbonato de sódio e nitrato de prata reagem para formar carbonato de prata sólido e uma solução de nitrato de sódio. Uma solução
contendo 6,50 g de carbonato de sódio é misturada com uma solução contendo
7,00 g de nitrato de prata. Quantos gramas de carbonato de sódio, nitrato de
prata, carbonato de prata e nitrato de sódio estão presentes ao final da reação?

Questão 2
A hidrazina (N2H4) e o tetróxido de dinitrogênio (N2O4), cujas fórmulas estruturais
são apresentadas abaixo, têm ampla aplicação na propulsão de foguetes espaciais, pois, quando misturados produzem uma violenta reção de combustão.
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hidrazina

Questão 3

O=N─N=O
│

│

O O
tetróxido de nitrogênio

a) Considerando que os produtos dessa reação são nitrogênio gasoso e água na
forma de vapor, escreva a correspondente equação química balanceada .
b) Considerando que N2H4 e N2O4 são gasosos, calcule a quantidade de energia
(em kJ) produzida nesta reação, por mol de N2O4 consumido.
Dados das entalpias médias de ligaçao, DH/kJ.mol-1
Ligação

DH/kJ.mol-1

Ligação

DH/kJ.mol-1

N-H

359,8

N-O

230,1

N-N

159,0

N=O

405,8

NΞN

945,6

O-H

464,4

CH3OH + 2 H+ + 2 e- → CH4 + H2O

Eo = 0,59 V

O2 + 4 H+ + 4 e- → 2 H2O

Eo = 1,23 V

Responda as seguintes questões:
a) Admitindo que esta reação seja realizada em uma célula eletroquímica, indique os eletrodos (catodo e anodo) onde cada semi-reação deve ocorrer.
b) Escreva a equação balanceada que representa a obtenção do metanol a partir
de metano e oxigênio. E explique se essa reação é exotérmica ou endotérmica.
c) Qual o potencial Eo gerado nessa reação?
d) Mostre que essa transformação trata-se de uma reação de oxido-redução,
identificando os agentes oxidante e redutor.

Questão 4
Misturas gasosas são uma realidade no nosso dia a dia. O ar que respiramos, o
gás que utilizamos para cozinhar em nossos fogões, para resfriar nossos alimentos em geladeiras e várias outras utilizações. O químico tem que estar habilitado
a lidar com cálculos numéricos que envolvem os gases. Considere que em um
recipiente de 50 L a 127 ºC, temos 3,3 g de anidrido carbônico (CO2), 4,2 g de
anidrido sulfuroso (SO2) e 3,4 g de gás sulfídrico (H2S). Calcule:
a)
b)
c)
d)

A pressão total da mistura gasosa
Sua composição percentual em massa
Sua composição percentual em volume
A massa molecular média da mistura

DADOS: R = 0,082 atm . L/mol . K
Questão 5
A efedrina (vide estrutura) é uma amina simpaticomimética similar aos derivados sintéticos da anfetamina e CAUSA UMA FORTE DEPENDÊNCIA. É um potente estimulante do sistema nervoso central (SNC), melhorando os reflexos,
aumentando a oxigenação do sangue e diminuindo a sensação de fadiga, sendo
por isso, considerada uma substância dopante e, portanto, de uso proibido para
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atletas. Essa substância foi detectada no exame anti-dopping realizado no jogador da Argentina, Diego Armando Maradona, na Copa do Mundo de 1994, o
que resultou no seu afastamento daquela competição e posterior suspensão.

Sobre a efedrina escreva:
a) a fórmula molecular;
b) um nome sistemático (IUPAC);
c) os nomes dos grupos funcionais presentes em sua molécula;
d) o número de estereoisômeros (incluindo a própria efedrina);
e) o produto da reação de desidratação.
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