
Questão 1

1) [Ca2+] = 0,1254 mol L-1 (esse valor corresponde ao volume de titulante igual a 30,00 mL, os
valores calculados quando se considerou os volumes de 30,10 mL, 30,20 e 30,30 mL também foram
aceitos).

2) O EDTA é um ácido tetraprótico. O íon cálcio reage com a forma desprotonada do EDTA. Logo,
a mudança do pH interfere diretamente no equilíbrio que envolve o EDTA e, consequentemente, na
concentração da forma desprotonada de EDTA de modo que o controle do pH é fundamental para a
formação de um complexo estável e assim seja possível determinar de maneira quantitativa os íons
cálcio por meio da titulação com EDTA. Além disso, é necessário o uso de uma solução tampão
porque a própria reação do cálcio com a forma desprotonada do EDTA resulta na formação de íons
hidrogênio, o que alteraria o pH do meio interferindo assim na determinação quantitativa do analito.

3) A faixa de viragem do indicador negro de eriocromo T na titulação de cálcio com o EDTA ocorre
antes do ponto de equivalência, de modo que ele, sozinho, não é o mais adequado para esse tipo de
titulação. O magnésio forma um complexo com o negro de eriocromo T, de cor vermelha, que é
mais estável que o complexo formado pelo cálcio com o mesmo indicador. Por sua vez, o cálcio
forma com o EDTA um complexo mais estável que o complexo formado entre magnésio e EDTA.
Assim, enquanto houver cálcio na solução problema, esta apresentará coloração vermelha, pois o
EDTA reage  preferencialmente  com  o  cálcio.  Quando  todo  o  cálcio  for  consumido,  o  EDTA
adicionado irá reagir com o magnésio e a forma não complexada do indicador, que é azul, será
produzida, indicando o final do processo de titulação.

Nesta questão, caso o(a) estudante indicasse que a solução do complexo de magnésio e o negro de
eriocromo fossem responsáveis pela mudança de coloração, indicando o ponto de viragem, sem
explicar porque isso ocorria, ele(a) recebeu 2,0 pontos.



Questão 2

1) Reações:
Ag+(aq) + Cl-(aq) ⇌ AgCl(s)
AgCl(s) + 2NH4OH(aq) ⇌ [Ag(NH3)2]+(aq) + Cl-(aq) + 2H2O(l)
Pb2+(aq) + 2Cl-(aq) ⇌ PbCl2(s)
PbCl2(s) ⇌ Pb2+(aq) + 2Cl-(aq) (ou escrever que o produto PbCl2 é solúvel a quente)
Hg2

2+(aq) + 2Cl-(aq) ⇌ Hg2Cl2(s)
Hg2Cl2(s) + 2NH4OH(aq) → Hg(l) + Hg(NH2)Cl(s) + NH4

+(aq) + Cl-(aq) + 2H2O(l)

Penalização por ausência de estado físico e balanceamento incorreto. 
Setas  de  equilíbrio  ou  de  reação  direta  são  igualmente  aceitas,  assim  como reação  iônica  ou
completa.

2)

Penalização por descrever os procedimentos sem mostrar o fluxograma.



Questão 3

1) Reações:

2MnO4
-(aq) + 16H+(aq) + 10Cl-(aq) → 2Mn2+(aq) + 5Cl2(g) + 8H2O(l)

Cl2(g) + 2OH-(aq) → Cl-(aq) + ClO-(aq) + H2O(l)

ClO-(aq) + H2O2(aq) → Cl-(aq) + O2(g) + H2O(l)

Espécies: 
a, d e e) Cl-, NOX = -1
b) Cl2, NOX = 0
c) ClO-, NOX = +1 

Penalização por ausência de estado físico e balanceamento incorreto. 
Uso de reação iônica ou completa é igualmente aceita.

2)
0,19 mol de MnO4

-; 0,61 mol de HCl
2MnO4

-:16H+; HCl é reagente limitante produzindo 4,7 L Cl2

(outras estequiometrias baseadas na reação utilizada pelo aluno no 1º item foram consideradas)

3)
0,02 mol fótons por litro de Cl2

Energia de 1 mol de fótons: 188 kJ
Energia luminosa gerada por 1 L de Cl2: 3,7 kJ

4)
Teoria dos Orbitais Moleculares pois mostra que o estado fundamental do oxigênio é o tripleto por 
existirem elétrons desemparelhados. Logo o estado singleto é um estado excitado e seu decaimento 
para o estado tripleto libera energia.

Escrever apenas Teoria dos Orbitais Moleculares recebe pontuação de 1 ponto. 
Explicações utilizando diagramas de orbitais moleculares com elétrons desemparelhados foram 
consideradas corretas.



Questão 4

1) O comprimento de onda máximo é utilizado, pois garante uma maior sensibilidade nas medidas,
uma vez que a absorbância registrada é a maior possível para uma dada concentração da espécie.
Além disso, utilizar a altura máxima do pico favorece uma maior reprodutibilidade à medida, uma
vez que haverá menores desvios em relação à lei de Beer.
As respostas com as duas explicações acima garantem o total de 4 pontos, sendo cada explicação
equivalente a 2 pontos. Explicações incompletas ou com acertos parciais equivalem a 1 ponto.

2) O valor médio de kexp é 0,06781 s-1. 
O valor com unidade correto fornece 3 pontos. O valor correto, porém sem a unidade fornece 2
pontos. Erro na ordem de grandeza do número desconta 2 pontos.

3) A reação é de primeira ordem com relação ao azul de metileno. Isto é justificado pela relação
linear entre o logaritmo da absorbância e o tempo, uma vez que a absorbância mantém relação
direta com a concentração, segunda a lei de Beer. A justificativa pela unidade utilizada na constante
não será aceita. Outras explicações serão analisadas.
Respostas  corretas  com  explicação  recebem  3  pontos.  Respostas  corretas  com  justificativa
equivocada recebem apenas 1 ponto.

4) A lei de velocidade será: v = kexp[AM] ou v = 0,06781*[AM], além disso serão aceitas as leis de
velocidade que expressem como expoente do [AM] aquela ordem citada no item anterior e/ou o
valor  de  kexp do  item  2,  evitando  assim  dupla  penalização.  As  respostas  que  expressam  v  =
kexp[HCl]x[AA]y[AM]  estão  equivocadas,  pois  o  valor  de  kexp já  contempla  os  valores  de
[HCl]x[AA]y. Diferentes situações serão analisadas.
Total  de  3  pontos  para  os  acertos.  Leis  sem  expressar  a  relação  matemática  de  velocidade  e
concentração estão incorretas. 

5) O valor médio de k' é 2,0215 L mol-1 s-1.
O valor com unidade correto fornece 3 pontos. O valor correto, porém sem a unidade fornece 2
pontos. Erro na ordem de grandeza do número desconta 2 pontos.

6) A reação é de primeira ordem com relação ao ácido ascórbico. Isto é justificado pela relação
linear entre a concentração do ácido ascórbico e kexp. Outras explicações serão analisadas.
Respostas  corretas  com  explicação  recebem  3  pontos.  Respostas  corretas  com  justificativa
equivocada recebem apenas 1 ponto.

7) A lei de velocidade será: v =k'[AM][AA] ou v =2,0215*[AM][AA], além disso serão aceitas as
leis de velocidade que expressem como expoente do [AA] aquela ordem citada no item anterior
e/ou  o  valor  de  k' do  item  5,  evitando  assim  dupla  penalização.  Diferentes  situações  serão
analisadas.
Total  de  3  pontos  para  os  acertos.  Leis  sem  expressar  a  relação  matemática  de  velocidade  e
concentração estão incorretas. 

8)  Na primeira parte  do experimento os  ácidos clorídrico e ascórbico são mantidos em grande
excesso  em  relação  ao  azul  de  metileno  sendo  que  as  variações  nas  suas  concentrações  são
desprezíveis. Desse modo a reação se processa em pseudo-primeira ordem.
Total de 3 pontos para o acerto e 1 ponto para explicações parciais.



Questão 5

1)

1 ponto para Ibuprofeno, 1 ponto para Paracetamol, 1 ponto para Ácido acetilsalicílico e 2 pontos
para as 3 outras estruturas.

2) Cromatografia (2 pontos) em camada delgada (1 ponto)

3) Fase estacionária: sílica
    Fase móvel: mistura de hexano e acetato de etila

4) O ibuprofeno percorre a maior distância, pois possui maior caráter hidrofóbico em virtude de
uma cadeia carbônica maior e a presença de apenas um grupo de caráter hidrofílico (carboxila),
tendo assim tem uma maior interação com a fase móvel que também possui caráter hidrofóbico
(mistura com baixo caráter polar). O paracetamol é o mais hidrofílico por ter uma cadeia carbônica
menor que a do ibuprofeno e a presença de dois grupos funcionais hidrofílicos (amida e fenol)
capazes  de  estabelecer  ligações  de  hidrogênio,  tendo  assim  uma  maior  interação  com  a  fase
estacionária  (polar).  O ácido acetilsalicílico tem o mesmo anel  benzênico do paracetamol,  mas
apenas um grupo capaz de estabelecer ligações de hidrogênio (carboxila) e assim tem um caráter
hidrofóbico intermediário, percorrendo uma distância intermediária.

Nesta questão, caso o(a) estudante tenha explicado a polaridade apenas dos fármacos ou apenas das
fases móvel e estacionária ele(a) recebeu 3,0 pontos.

5) O paracetamol, pois tendo percorrido a menor distância, apresenta o maior caráter hidrofílico e,
assim, maior solubilidade no principal constituinte da urina, que é a água.

Nesta questão,  caso o(a)  estudante tenha apenas indicado que o fármaco é o  paracetamol,  sem
explicar que ele é o mais solúvel em água, ele(a) recebeu 2,0 pontos.


