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1. Na cabeça dos palitos de fósforo de segurança encontramos K2Cr2O7, MnO2, S8, FeO, Fe2O3,
vidro moído e cola. Determine o número de oxidação (NOX) dos metais de transição presentes
nas substâncias mencionadas.
2. O nióbio, Nb, é um metal encontrado nas superligas usadas na produção de motores de
aeroplanos, na propulsão de foguetes e em vários materiais supercondutores pois garante
estabilidade térmica a estes compostos. Sua produção em escala industrial é feita a partir da
niobite, a primeira etapa do processo é a reação do óxido com fluoreto de hidrogênio.
𝑁𝑏 𝑂 + 10 𝐻𝐹 → 2 𝐻 [𝑁𝑏𝑂𝐹 ] + 3 𝐻 𝑂
O nióbio é difícil de distinguir de um outro metal com propriedades químicas e físicas
semelhantes que apresenta 6 níveis de energia. Represente o símbolo deste elemento.
Classifique o ácido usado como reagente (lado esquerdo da reação) quanto à sua força. Em
seguida, determine o número de oxidação do nióbio no produto formado após a primeira etapa
do processo industrial.
3. Observe o esquema abaixo, utilizado em um experimento para ilustrar diversos fenômenos
químicos.

Ao ligar o bico de Bunsen, para realizar um aquecimento suave, o enxofre funde, no balão A; após
algum tempo, uma névoa branca surge no interior do balão B, sendo então o aquecimento desligado. Logo
após o surgimento da névoa branca, a solução de NaOH sofre uma mudança de coloração. Sobre o
fenômeno observado, responda:
a) A queima do enxofre produz dois diácidos oxigenados. Em um deles o enxofre apresenta Nox
+4 e no outro, Nox +6. Apresente a estrutura desses ácidos.
b) Qual a coloração da solução contida no balão B antes de depois da fusão do enxofre? Por que
há a mudança de cor? Fenolftaleína: 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒍𝒐𝒓 − 𝒑𝑯 < 𝟖, 𝟑. 𝑹𝒐𝒔𝒂 − 𝒑𝑯 ≥ 𝟖, 𝟑.

4. O desenvolvimento da Tabela Periódica culminou na disposição sistemática dos elementos em
grupos de acordo com características similares entre si. Os elementos metálicos pertencentes ao
Grupo 1 incluem rubídio, lítio, frâncio, potássio, sódio e césio, os quais exibem diferentes
reatividades. Quando pequena quantidade de cada elemento do Grupo 1 é adicionada a um frasco
contendo água pura, ocorre uma reação química cuja velocidade e liberação de calor são
proporcionais à reatividade dos referidos, metais. Baseado nas propriedades químicas desses
elementos metálicos, responda ao item a seguir.

Sabe-se que a adição de elementos metálicos do Grupo 1 promove alteração do pH da água pura
devido a formação de seu hidróxido. Essa alteração pode ser comprovada mediante o uso de
indicadores ácido-base. O quadro a seguir apresenta alguns indicadores ácido-base com suas
respectivas faixas de viragem, em função do pH.

Desconsiderando a possível reação do indicador ácido-base no meio com produtos da reação,
indique, entre os indicadores ácido-base relacionados no quadro, qual deles permite comprovar a
mudança de pH após a adição de elementos do Grupo 1 em água pura. Justifique sua resposta.

5. O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador do caráter ácido (pH entre 0 e 7)
ou básico (pH entre 7 e 14) de diferentes soluções. Misturando-se um pouco de suco de repolho
e da solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores, segundo sua natureza ácida ou
básica, de acordo com a escala adiante.

Algumas soluções foram testadas com esse indicador, produzindo os seguintes resultados:
Material
Cor
I.
II.
III.

Amoníaco

Verde

Leite de Magnésia

Azul

Vinagre

Vermelho

Leite de Vaca
Rosa
IV.
De acordo com esses resultados, as soluções I, II, III e IV têm, respectivamente, caráter?

6. As informações abaixo foram extraídas do rótulo da água mineral de determinada fonte.

Indicadores ácido-base são substâncias que, em soluções aquosas, apresentam cores diferentes
conforme o pH da solução.
O quadro abaixo fornece as cores que alguns indicadores apresentam à temperatura ambiente.

Suponha que uma pessoa inescrupulosa guardou garrafas vazias dessa água mineral,
enchendo-as com água de torneira (pH entre 6,5 e 7,5) para serem vendidas como água
mineral. Tal fraude pode ser facilmente comprovada pingando-se na “água mineral fraudada”,
à temperatura de 25°C, gotas de qual(is) indicador(es) ácido-base? Justifique sua escolha.
7. Qual das substâncias abaixo provoca um brilho mais intenso na lâmpada, se adicionada à
água?

(a)
(b)
(c)
(d)

HCN.
H3PO4.
HCO4.
CH3COOH.

