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1. Dadas as moléculas de tetracloreto de carbono, clorofórmio e diclorometano, identifique em cada 
uma delas todos os elementos de simetria existentes. 

2. Esboce  os  possíveis  isômeros  para  complexo  com  coordenação  octaédrica  com  dois  ligantes 
monodentados diferentes de fórmula [MA4B2]z (z é a carga do complexo). Identifique os elementos de 
simetria presentes em cada isômero.
3. Esboce  os  possíveis  isômeros  para  complexo  com  coordenação  octaédrica  com  dois  ligantes 
monodentados diferentes de fórmula [MA3B3]z (z é a carga do complexo). Identifique os elementos de 
simetria presentes em cada isômero.

4. Mostre, através de desenhos esquemáticos, que não é possível haver isomeria para complexos com 
coordenação tetraédrica com somente dois ligantes monodentados diferentes. Identifique os elementos de 
simetria presentes na molécula. 
5. Um complexo, para ter isomeria óptica, não deve possuir nenhum eixo de rotação imprópria Sn. O 
centro de inversão i é equivalente a um eixo S2 e um plano de simetria σ é equivalente a S1. Com base 
nestas informações, diga se pode haver isomeria óptica para complexos com: a) coordenação octaédrica 
com  dois  ligantes  monodentados  diferentes;  b) coordenação  tetraédrica  com  diferentes  ligantes 
monodentados; c) coordenação quadrada com diferentes ligantes monodentados.

6. Faça um esboço das energias dos orbitais d com base na Teoria do Campo Ligante para complexos 
com  geometria  tetraédrica,  octaédrica,  bipirâmide  de  base  quadrada  com  um  dos  eixos  de  ligação 
alongado e plana quadrada. 
7. Descreva como varia a força do campo ligante em complexos de metais de transição em relação: a) 
ao estado de oxidação do metal; b) à posição do metal na Tabela Periódica; c) à natureza do ligante (série 
espectroquímica); d) ao número de ligantes presentes. 

8. Discuta sucintamente os fatores que favorecem ou se opõem à configuração de spin baixo para um 
complexo de metal de transição. 
9. Escreva a configuração eletrônica (na forma t2g

n eg
m ou en t2

m), os valores de Energia de Estabilização 
do Campo Ligante (EECL, em unidades Dq ou ΔO/ΔT) e o número de elétrons desemparelhados para: a) 
[FeF6]3–; b) [Fe(CN)6]3–; c) [Fe(CN)6]4–; d) [Co(NH3)6]3+; e) [Cr(NH3)6]3+; f) [Ru(NH3)6]3+; g) [PtCl6]2–; h) 
[FeCl4]– (tetraédrico); i) [CoCl4]2– (tetraédrico).

10. Considere os valores de entalpias de retículo cristalino dos seguintes óxidos metálicos: ΔH(CaO)= 
=–3460  kJ  mol–1;  ΔH(TiO)=–3878  kJ  mol–1;  ΔH(VO)=–3913  kJ  mol–1;  ΔH(MnO)=–3810  kJ  mol–1; 
ΔH(FeO)=–3921 kJ mol–1; ΔH(CoO)=–3988 kJ mol–1; ΔH(NiO)=–4071 kJ mol–1.  a) Por que é esperada 
uma  tendência  de  que  o  valor  das  entalpias  reticulares  diminuam  ao  longo  do  período  da  Tabela 
Periódica? b) Qual é a razão das aparentes irregularidades encontradas em alguns óxidos?
11. Explique o que é o efeito Jahn-Teller. Preveja as configurações eletrônicas do metal em que este 
efeito ocorre mais fortemente, e as em que este efeito não ocorrem. 

12. O  complexo   [Cu(H2O)6]2+ não  é  um  octaedro  perfeito,  pois  duas  das  ligações  Cu–O  têm 
comprimento de 238 pm, e as demais têm 195 pm. As ligações mais longas ocorrem com duas moléculas 
de água em posição trans entre si. Procure explicar esta observação.  
13. Esboce um diagrama de energia de orbitais moleculares para complexos octaédricos, considerando 
apenas ligações σ. Identifique quais orbitais estarão preenchidos com elétrons dos ligantes, e em quais são 
colocados elétrons do metal. Qual a relação deste diagrama com a Teoria do Campo Ligante?

14. Esboce qual seria o efeito das ligações π nos orbitais moleculares do complexo. Racionalize através 
deste diagrama as posições na série espectroquímica dos seguintes ligantes: fluoreto, água e carbonila. 
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