
 

 

 

 

2a FASE- GCO 

1. Um composto A, de fórmula molecular C7H12, é opticamente ativo. Ao se 

realizar um processo de hidrogenação catalítica, sendo consumidos dois 

equivalentes de hidrogênio molecular eletroliticamente puro, forma-se o 

composto B, de fórmula molecular C7H16 que é opticamente ativo. Do processo 

de ozonólize do composto A, são obtidos dois fragmentos, sendo um deles o 

ácido acético. O outro fragmento, composto C, que foi identificado como um 

ácido carboxílico opticamente ativo, de fórmula C5H10O2. Represente as 

estruturas dos compostos A, B e C. 

2. Azidobenzenos são compostos muito versáteis e muito utilizados em reações 

estereoespecíficas. Uma das formas de síntese é partindo de uma amina 

aromática, como mostrado abaixo. Forneça o mecanismo da reação da 

conversão da anilina no azidobenzeno.  

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

3. O ciclohepteno sofre uma reação de ozonólize em meio aquoso na presença 

de zinco formando um composto B. O composto B, por sua vez em uma solução 

diluída de hidróxido de potássio, com posterior aquecimento, forma o composto 

C. Escreva o mecanismo da reação do composto B com a solução alcalina para 

a formação do composto C bem como a estrutura do composto B e C. 

 

04. O potencial normal da célula seguinte é 0,23 V a 15°C e 0,21 V a 35°C      

                                Pt/H2(g)/HCl(aq)//AgCl(s)/Ag(s) 

a) Escreva a reação global da célula galvânica. 

b) Calcule o rH° e o rS° para a reação da célula, assumindo que estas 

quantidades permanecem inalteradas no intervalo de 15 °C a 35 °C.  

c) Calcule a solubilidade do AgCl em água a 25 °C. Considere o E° em relação 

ao EPH para Ag+/Ag como sendo igual a 0,80 V a 25 °C. 

 

05. 100,0 gramas de brometo de sódio são tratados com ácido nítrico 

concentrado de densidade 1,39 g/mL e pureza de 70%. A mistura foi aquecida 
até a reação se completar. Calcule: 

a) O volume de ácido necessário para que a reação se complete; 

b) A massa de bromo obtida; 

c) Volume de NO2 medido a 1,00 atm e 25°C. 

Dados : M(NaBr) = 102,9 g/mol     M(HNO3) = 63 g/mol 

 



06. Suponha que uma amostra de cobre puro seja colocada em um béquer e a 

seguir sejam adicionados os reagentes abaixo, em quantidades 

estequiométricas, esperando-se o tempo suficientemente para que em cada 

passo ocorra a liberação total de gás ou formação total de precipitado, conforme 

o caso: 

I – Adiciona-se ácido nítrico diluído 

II – Borbulha-se gás sulfídrico até a saturação da solução, filtrando-se em 

seguida e descartando a solução 

III – acrescenta-se ácido nítrico concentrado, filtra-se e descarta-se a solução. 

IV - Adiciona-se solução sulfocrômica ao precipitado. 

Escreva todas as reações envolvidas balanceando as equações e identificando 

as formulas químicas dos reagentes e dos produtos obtidos em cada etapa.  

 


