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1. Um grupo de alunos sintetizou sulfato de tetra-aminocobre (II) mono-hidratado, (Cu(NH3)4]S04 · 

H20 (s) (M=245,8 g/mol). Os alunos começaram por triturar e pesar 7,30 g de sulfato de cobre (li) 

penta-hidratado, CuS04 · 5 H2 O (s) (M = 249,7 g/mol), que contém 20% (m/m) de impurezas, que 

dissolveram completamente em cerca de 5 cm3 de água. Adicionaram depois solução aquosa de 

amoníaco, NH3(aq), em excesso, à solução de sulfato de cobre. A reação de síntese pode ser 

traduzida por: 

 𝐶𝑢𝑆𝑂4  •  5 𝐻2 𝑂(𝑎𝑞)  +  4 𝑁𝐻3(𝑎𝑞) →  𝐶𝑢(𝑁𝐻3)4]𝑆𝑂4  •  𝐻 2𝑂(𝑠) +  4 𝐻2 𝑂( 𝑙) 

 

1.1. O grupo obteve 5,12 g de sólido. Determine o rendimento da síntese efetuada. (25 pontos) 

 

1.2. Os cristais de sulfato de cobre (ll) penta-hidratado devem ser inicialmente reduzidos a pó num 

almofariz, antes de se efetuar a pesagem deste reagente. Apresente uma razão justificativa deste 

procedimento experimental. (15 pontos) 

 

1.3. Para obter os cristais de sulfato de tetra-aminocobre (II) mono-hidratado é necessário separá-

los da solução sobrenadante. Qual a sequência dos procedimentos para efetuar aquela separação. 

(15 pontos) 

 

1.4. Após a cristalização do sal complexo há que separar. Sabendo que os cristais que se obtêm 

nesta síntese são muito finos, indique o tipo de filtração mais adequado. (10 pontos) 

 

1.5. O rendimento da reação de síntese poderá depender: (10 pontos) 

 

(A) da massa de cristais de sulfato de tetra-aminocobre perdida na filtração.  

(B) do volume de solução aquosa de amoníaco adicionado em excesso.  

(C) das quantidades iniciais dos reagentes.  

(D) do volume de água utilizado para dissolver completamente o sulfato de cobre.  

 

1.6. Na reação de síntese considerada, é adicionada uma solução de etanol e os cristais são lavado 

com o mesmo. Justifique a utilização do etanol. (10 pontos) 

 

2. Com o objetivo de determinar a concentração de uma solução de ácido clorídrico, HCl(aq), um 

grupo de alunos titulou 50,00 cm3 dessa solução com uma solução padrão de hidróxido de sódio, 

NaOH(aq), de concentração 1,00 ×10-1 mol dm-3. A reação que ocorre pode ser traduzida por: 

 

NaOH(aq)  +  HCl(aq)  →  NaCl(aq) + H2O(l) 

 

Os alunos gastaram 24,60 cm3 da solução padrão de NaOH até ao ponto final da titulação. 

 

2.1. Qual é o instrumento que deve ser utilizado para, de forma regular e controlada, adicionar ao 

titulado pequenos volumes da solução padrão de NaOH? (10 pontos) 
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2.2. Calcule a concentração, em mol dm-3, da solução de HCl. Comece por calcular a quantidade 

de NaOH adicionada até ao ponto final da titulação. Apresente todas as etapas de resolução. (20 

pontos) 

 

2.3. Depois de terem realizado a 

titulação e determinado a concentração 

da solução de ácido clorídrico, o 

professor disse aos alunos que a 

solução de HCl que tinham utilizado era 

uma solução padrão. Na figura, está 

representada a curva teórica da 

titulação de 50,00 cm3 dessa solução 

padrão de  HCl com uma solução 

padrão de NaOH 1,00 × 10-1 mol dm-3. 

Na curva, está assinalada a zona de 

viragem do indicador de ácido-base 

verde de bromocresol. 

 

2.3.1. Calcule o erro relativo, em percentagem, cometido pelos alunos na medição do volume de 

titulante gasto até ao ponto final da titulação. (15 pontos) 

 

2.3.2. Com base na informação fornecida na figura, justifique a seguinte afirmação. O indicador 

verde de bromocresol pode ser utilizado para assinalar o ponto de equivalência da titulação em 

causa. (20 pontos) 

 

3. O poder redutor de diversos metais pode ser comparado a partir dos resultados de algumas 

experiências simples. Para comparar o poder redutor dos metais manganês (Mn), ferro (Fe), prata 

(Ag) e chumbo (Pb), adicionou-se um pequeno pedaço de cada um destes metais a várias soluções 

aquosas, cada uma contendo iões positivos de um desses mesmos metais, em concentrações 

semelhantes. A tabela seguinte apresenta os resultados obtidos.  

 

 
 

3.1. Indique, justificando, qual dos metais tem maior poder oxidante. (20 pontos) 

3.2. Escreva as semi-equações de oxidação e redução para a reação que ocorreu entre o ferro e o 

chumbo. (15 pontos) 

3.3. Calcule a variação do número de oxidação da prata e do ferro na reação que ocorre entre os 

dois. (15 pontos) 

FIM - BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS!  


