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Questão 1
Para cada um dos seguintes compostos:
• Dissulfeto de carbono
• Tricloreto de fósforo
• Tetrafluoreto de estanho
• Monóxido de dicloro
Escreva a fórmula molecular
Desenhe a estrutura de Lewis
Dê a hibridação do átomo central
Preveja a geometria molecular

Questão 2
Um técnico dispõe de um frasco de ácido nítrico, em cujo rótulo está
escrito:
• Concentração = 60% em massa
• Densidade = 1,48 g.mL-1
a. Escreva a fórmula do ácido nítrico
b. Escreva a equação química correspondente à neutralização do ácido
nítrico pelo hidróxido de cálcio
c. Determine a concentração em mol.L-1 do ácido nítrico contido no frasco
d. Que volume desse ácido nítrico seria necessário para preparar 500 mL
de uma nova solução de ácido nítrico de concentração 2 mol.L-1.
e. Que volume de uma solução de hidróxido de sódio de concentração 20
g.L-1 seria necessário para neutralizar 20 mL da solução de ácido nítrico
preparada no item anterior (item d)?

Questão 3
Um processo industrial usado para remover ácido sulfídrico do gás natural consiste em reagi-lo com dióxido de enxofre, conforme a equação
química (não balanceada) abaixo:
		
H2S(g) + SO2(g) → S(s) + H2O(g)
a) Reescreva a equação química acima balanceada
b) Que volume de SO2(g) , medido a 1 atm e 25 °C, é necessário para
produzir 1 kg de enxofre?
c) Em uma reação iniciada com 100 g de cada um dos reagentes acima,
que reagente sobrará, considerando que um deles é consumido totalmente?
d) Que massa do reagente em excesso sobrará ao final da reação?

Questão 4
Em um mistura dos gases N2O4 e NO2 em equilíbrio, representado pela
equação química abaixo, à temperatura de 0 ºC e pressão de 1 atm, as
pressões parciais desses gases são, respectivamente, 0,8 atm e 0,2 atm.
			
			
N2O4(g)
2 NO2 (g)
a) Calcule a constante de equilíbrio expressa em pressões, Kp.
b) Calcule a constante de equilíbrio expressa em concentrações, Kc.
c) Calcule o ΔHº para o equilíbrio acima, a partir dos dados de entalpias
padrões de reação a 273,15 K, dados a seguir:
N2(g) + 2 O2(g)
2 NO2(g)		
ΔHº = + 78,31 kJ/mol
N2(g) + 2 O2(g)
N2O4(g)		
ΔHº = + 9,67 kJ/mol
d) Um aumento da temperatura levará a uma maior ou menor dissociação de N2O4?
e) Calcule as pressões parciais de ambos os gases, após um novo equilíbrio ser atingido ao se comprimir a mistura à metade do volume original,
mantendo-se a temperatura constante.
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Questão 5
O paracetamol, um dos analgésicos mais consumidos no mundo, pode
ser preparado através da seguinte sequência de reações:

a) Escreva os nomes dos compostos A, B, C, D e E
b) Escreva um nome sistemático (IUPAC) para o paracetamol
Conforme mostrado no esquema acima, o reagente usado na etapa 2
dessa sequência de reações foi o KOH e na etapa 4 foi H2, Pd/C.
c) Quais reagentes foram usados nas etapas 1, 3, 4 e 5
_______________

Dado: R = 0,082 L atm mol-1 K-1
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