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1. Escreva o nome e o símbolo das unidades do SI, das seguintes grandezas: comprimento,

volume,  massa,  densidade,  quantidade  de  matéria,  força,  pressão,  energia,  temperatura  e

tempo.

2. Qual grandeza representa cada uma das seguintes unidades:  a) litro;  b) atmosfera;  c)
milímetro de mercúrio; d) caloria; e) elétron-volt; f) angstron? Como converter cada uma das

unidades para SI?

3. Faça as seguintes conversões de unidades: a) 3,58×10−10 m para pm; b) 255 nm para m;

c) 1,22 fm para cm; d) 1,70×10−6 pm3 para dm3; e) 1,00 km3 para L; f) 37 µL para m3; g) 3,54 eV

para J; h) 2,56×10−19 J para kJ mol−1; i) 0,36 aJ para eV.

4. Embora tenha sido superado nos dias de hoje, o modelo atômico de Bohr foi o primeiro

a explicar satisfatoriamente o átomo de hidrogênio. No estado de mais baixa energia, Bohr

considerou que o elétron gira ao redor de núcleo com raio definido pela fórmula (raio de

Bohr):

a0=
ε0h ²

πmee ²
Substitua as constantes físicas e matemáticas e calcule o valor de a0 em metro e em picometro.

5. A energia do átomo monoeletrônico é dada pela fórmula:

En=−
mee4

8ε0
2h2

Z2

n2

a) Substitua as constantes físicas e calcule o valor do fator mee48−1ε0
−2h−2 em joule, attojoule e

elétron-volt. b) Calcule as energias para n=1, 2, 3 e 4 para o átomo de hidrogênio. c) Idem, para

He+. d) Para o mesmo número quântico n, qual átomo possui maior energia: H ou He+? Qual a

razão desta diferença?

6. Escreva a configuração eletrônica no estado fundamental dos átomos com os seguintes

números atômicos: a) 3; b) 5; c) 7; d) 11; e) 13; f) 29; g) 41; h) 73.

7. Qual é o número de elétrons na camada de valência dos seguintes átomos, no estado

fundamental? a) H; b) He; c) C; d) F; e) Ne; f) Na; g) Al; h) S; i) As; j) Sr.

8. Com auxílio da Tabela Periódica, identifique: a) configuração eletrônica da camada de

valência no estado fundamental do estanho;  b) elemento com configuração da camada de

valência no estado fundamental 5s25p3;  c) grupo da Tabela Periódica com elementos com 7

elétrons na camada de valência; d) configuração eletrônica da camada de valência no estado

fundamental  do  elemento  de  número  atômico  43;  e) número  de  elétrons  da  camada  de

valência do estrôncio.
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9. Escreva fórmulas de Lewis das seguintes moléculas diatômicas: a) H2; b) O2; c) N2; d) F2;

e) C2
2−; f) O2

2−; g) Br2; h) HI; i) CO; j) ICl; k) CN−; l) NO+.

10.Escreva fórmulas de Lewis dos seguintes compostos de hidrogênio (os hidrogênios são

átomos periféricos na molécula): a) H2S; b) PH3; c) CH4; d) HCl; e) GeH4.

11.Escreva fórmulas de Lewis das seguintes moléculas em que carbono é o átomo central:

a) CCl2F2; b) HCN; c) CO2; d) CH2O; e) CCl2O; f) CO3
2−; g) HCO2

−.

12.Radicais  são  moléculas  com  um  ou  mais  elétrons  desemparelhados,  portanto  não

obedecem a Regra do Octeto. Os radicais geralmente são muito reativos, combinando-se entre

si  para  formar  compostos  mais  estáveis.  a) Escreva  as  fórmulas  de  Lewis  dos  seguintes

radicais (o ponto indica o elétron desemparelhado): ·CH3; ·OH e ·Cl.  b) Para cada radical da

questão (a), combine-o consigo mesmo ou com os demais radicais para formar um composto e

escreva a fórmula de Lewis resultante.

13.O  composto  NO2 (nitrogênio  central)  é  um  radical  livre  por  possuir  um  elétron

desemparelhado. Nesta molécula é impossível escrever uma fórmula de Lewis em que todos

os átomos tenham a configuração de gás nobre (octeto completo). a) Escreva fórmula de Lewis

de  NO2 em que  o  elétron  desemparelhado localize-se  no  nitrogênio.  b) Idem,  mas  com  o

elétron desemparelhado no oxigênio. c) À baixa temperatura, um par de NO2 tende a se ligar

entre si através dos átomos de nitrogênio, formando o dímero N2O4.  Escreva a fórmula de

Lewis do N2O4. d) Dentre as fórmulas de (a) e (b), qual seria a mais coerente com a observação

feita em (c)?

14.Se  a  regra  do  octeto  fosse  obedecida  sem  exceções,  não  deveria  haver  compostos

neutros  de  gases  nobres.  Acreditou-se  que  não  existiam  tais  compostos  até  1962,  quando

Bartlett demonstrou que o xenônio reagia com PtF6. Desde então, vários compostos de gases

nobres foram sintetizados,  como KrF2,  XeF4 e  XeF6.  a) Por que compostos  de gases  nobres

contrariam a regra do octeto? b) Escreva as fórmulas de Lewis de KrF2, XeF4 e XeF6.

15.Embora contrarie a regra do octeto, átomos com números atômicos maiores podem

acomodar mais do que 8 elétrons na camada de valência. Escreva as fórmulas de Lewis dos

seguintes compostos hipervalentes e determine o número de elétrons de valência do átomo

central. a) ClF3; b) SeF4; c) PCl5; d) SF6; e) IF7; f) XeF8
2−.

16.a) Escreva duas fórmulas de Lewis possíveis para o SO2, em que os átomos de oxigênio

estão  ligados  ao  enxofre.  b) Conhece-se  experimentalmente  que  as  duas  ligações  S–O  são

equivalentes. Por que cada uma das fórmulas do item (a), isoladamente, é contraditória ao fato

experimental? Como conciliar a teoria com o experimento? 

17.Embora seja possível escrever fórmula de Lewis do sulfato (SO4
2−, com enxofre central)

em  que  todos  os  átomos  tenham  octeto  de  elétrons  na  camada  de  valência,  pode-se

representar fórmulas com enxofre hipervalente e uma ou duas ligações duplas.  a) Escreva a

fórmula  de  Lewis  do  sulfato  contemplando o  octeto  para  todos  os  átomos.  b) Idem,  com
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hipervalência no enxofre e ligação dupla entre enxofre e um dos oxigênios.  c) Ibidem, mas

com ligações duplas entre enxofre e dois dos oxigênios. 

18.A  regra  do  octeto  geralmente  não  funciona  para  elementos  do  bloco  d  (metais  de

transição d), mas em alguns casos pode ser utilizado. Escreva as fórmulas de Lewis para os

seguintes casos, incluindo os elétrons de orbitais d como sendo de valência: a) MnO4
−; b) OsO4;

c) Cr2O7
2− (considere a forma O3Cr-O-CrO3); d) MoO4

2−.

19.A eletronegatividade mede a tendência do átomo atrair um par de elétrons para si.

Quando a diferença de eletronegatividade entre os átomos for próxima de 0, a ligação pode ser

considerada 100% covalente e apolar. Quanto maior for a diferença essa diferença, mais o par

de  elétrons  se  aproxima  do  átomo  mais  eletronegativo,  aumentando  o  caráter  iônico  da

ligação que se torna covalente polar. Acima de um certo limite (Δχ=1,7 na escala de Pauling) a

ligação se torna predominantemente iônica.  Calcule a  diferença de eletronegatividade dos

átomos e classifique a ligação em covalente apolar, covalente polar e iônica para as moléculas:

a) HF; b) CsF; c) SiO2; d) CuO; e) PbCl2; f) AsF5.

20.TiCl3 é  um sólido cristalino roxo solúvel  em água e outros solventes polares,  mas é

insolúvel em solventes apolares. Sua temperatura de fusão é de 425°C e de ebulição é de 960°C.

TiCl4 é  um líquido incolor  com temperatura  de ebulição de  136°C e  dissolve-se  em vários

solventes  apolares  como  o  tolueno.  Com  base  nas  propriedades  observadas,  discuta  se  a

ligação entre titânio e cloro é covalente ou iônica no TiCl3 e no TiCl4.

21.a) Calcule as massa molares de: Xe, O3; S8; CaCl2; Na2S; Hg2Cl2; Mg(ClO4)2; Al2O3; (NH4)2S;

[Co(NH3)6][Fe(CN)6];  Na3[Fe(CN)5(NH3)].3H2O;  (CH3)2C=CHCH2CO2CH3;  C6H5OH.  b) Calcule  a

massa correspondente a: 2,35 mol de Na2S; 0,072 mol de K3[Fe(CN)6]; 2,44×106 mol de O3.  c)
Calcule a quantidade de matéria correspondente a: 1,028 g de S8; 5,05 kg de Hg2Cl2; 0,033g de

C6H5OH.

22.Calcule os seguintes volumes, em litros, mililitros e metros cúbicos: a) volume de 35,2 g

de alumínio, de densidade 2,70 g cm−1;  b) volume de 35,2 g de mercúrio, de densidade 13,5 g

mL−1;  c) volume de solução de AgNO3 0,052 mol L−1, que contenha 0,00025 mol do soluto;  d)
volume de solução de Cu(NO3)2 0,0500 mol L−1 que contenha 1,27 g do soluto; e) volume de

solução de Zn(NO3)2 0,25 mol L−1 que contenha 1,25 mol de NO3
−.

23.Calcule os seguintes valores, expressos nas unidades entre parêntesis: a) massa molar

(g mol−1) do CaCl2; b) quantidade (mol) de 5,00 kg de cloreto de cálcio; c) concentração

(mol L−1) de 2,22 g de cloreto de cálcio, dissolvido em 100 mL de solução aquosa;  d)
volume (L) de solução 0,1181 mol L−1 de cloreto de cálcio que contenha 0,023 mol do

soluto; e) volume (L) de 0,023 mol de cloreto de cálcio sólido, cuja densidade é de 2,15

g cm−3.
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24.Considere a reação de precipitação do iodeto de chumbo: 

Pb(NO3)2(aq) + NaI(aq) → PbI2(s) + NaNO3(aq). 

a) Efetue o balanceamento da equação química.  b) Calcule a quantidade máxima de

precipitado que pode ser obtida, a partir de 0,96 mol de nitrato de chumbo.  c) Calcule

a quantidade máxima de precipitado que pode ser obtida,  a partir  de 1,36 mol de

iodeto de sódio. d) Calcule a quantidade máxima de precipitado que pode ser obtida,

reagindo-se 0,96 mol de nitrato de chumbo e 1,36 mol de iodeto de sódio. Qual é o

reagente limitante neste caso?

25.O ácido sulfúrico pode precipitar sulfato de bário, segundo a reação:

 H2SO4(aq) + Ba(NO3)2(aq) → BaSO4(s) + HNO3(aq). 

a) Efetue  o  balanceamento  da  equação química.  b) Ao  se  reagir  50,0  mL de  uma

solução 1,50 mol L−1 de ácido sulfúrico com 50,0 mL de uma solução 0,500 mol L−1 de

Ba(NO3)2, qual é a massa esperada do precipitado, se todo o bário for precipitado? c)
Qual é a concentração de ácido nítrico formado pela reação da questão (b)? d) Qual é a

concentração do ácido sulfúrico que resta após a reação da questão (b)?

26.Dada  a  seguinte  reação  química:  Hg2
2+(aq)+Cl−(aq)  → Hg2Cl2(s).  a) Faça  o

balanceamento  da  equação  química.  b) Calcule  a  quantidade  (em  mol)  do  Hg2Cl2

formado, quando se misturam 1,0 mol de íon Hg2
2+ com 2,0 mol de Cl−. c) Idem, quando

se misturam 2,0 mol de Hg2
2+ com 2,0 mol de Cl−.  d) Idem, quando se misturam 0,50

mol de Hg2
2+ com 2,0 mol de Cl−. e) Converta as quantidades de matérias dos itens (b),

(c) e (d) em massas.
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