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Trabalho de Exercício-prova

Instruções

Será  atribuído,  para  cada aluno,  um composto químico  para  responder  às  questões

deste Trabalho. Em cada questão, deve-se referenciar as fontes dos dados que forem

citadas  e  utilizadas.  Os  resultados  numéricos  deverão  estar  acompanhados  da

respectiva unidade. Os valores de massa atômica deverão ter no mínimo 4 algarismos

significativos.

Questões

1. Escreva a fórmula molecular do composto químico atribuído. 

2. Calcule a massa molar correspondente à fórmula da questão 1.

3. Calcule  a  massa  de  cada  um  dos  elementos  químicos  contidos  em  1  mol  do

composto.

4. Calcule a quantidade de matéria do composto químico numa amostra com massa

de 100 g.

5. Calcule a quantidade de matéria de cada um dos elementos químicos contidos na

mesma amostra da questão 4.

6. Converta os valores de quantidade de matéria obtidos na questão 5 para massa

em gramas, com a finalidade de obter a composição elementar percentual do composto

químico.

7. Considere um valor de massa m=X,YZ g (onde X, Y e Z são os 3 últimos algarismos

do seu registro acadêmico GRR). Supondo que uma massa  m do composto químico foi

dissolvido num solvente, cujo volume final foi definido ao se avolumar a solução num

balão volumétrico de 500 mL, qual seria a concentração final em mol L−1?

8. Elabore um texto sobre o composto químico descrevendo  a)  a sua obtenção ou

preparação; b) as suas possíveis aplicações na agricultura, pecuária ou indústria; c) sua

potencial toxidez, periculosidade e impactos ambientais e as medidas para minimizar

os riscos. 

Critérios de avaliação: o trabalho será avaliado com nota de 0 a 100, sendo que as

questões 1 a 7 valem 10 pontos cada e a 8 vale 30 pontos.



Universidade Federal do Paraná – Setor de Ciências Exatas – Departamento de Química
Setor de Ciências Agrárias – Curso de Agronomia

CQ206 – Química Geral – Turmas A e B – Prof. Flávio 

Trabalho de Exercício-prova

1. Sulfato de cobre pentaidratado 

2. Óxido de cálcio

3. Hidróxido de cálcio

4. Diidrogenofosfato de amônio

5. Monoidrogenofosfto de amônio
 

6. Molibdato de sódio diidratado 

7. Sulfato de cobalto(II) monoidratado

8. Sulfato de ferro(II) heptaidratado

9. Sulfato de magnésio heptaidratado 

10. Sulfato de magnésio monoidratado 

11. Sulfato de manganês monoidratado
 

12. Sulfato de zinco heptaidratado 

13. Sulfato de zinco monoidratado 

14. Sulfato de níquel hexaidratado 

15. Nitrato de níquel hexaidratado 

16. Sulfato de potássio

17. Sulfato de amônio

18. Nitrato de magnésio hexaidratado 

19. Fosfato de potássio (tribásico) 

20. Diidrogenofosfato de potássio

21. Monoidrogenofosfato de potássio 

22. Nitrato de cobalto(II) hexaidratado 

23. Nitrato de cobre (II) triidratado 

24. Etilenodiaminotetracetato tetrassódico 
(EDTA tetrassódico)

25. Cloreto de amônio

26. Cloreto férrico hexaidratado 

27. Tetraborato de sódio decaidratado (bórax) 

28. Ácido ortobórico 

29. Dióxido de cloro

30. Hipoclorito de sódio 

31. Nitrato de amônio 

32. Nitrato de potássio 

33. Nitrato de sódio 

34. Carbonato de cálcio 

35. Sulfato de cálcio diidratado 

36. Ácido peracético
 

37. Glicina

38. Ácido aspártico

39. Ácido glutâmico

40. Arginina


