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QUI143 – Química dos elementos 
1ª Lista de Exercícios 

Hidrogênio: 

1. Por que somente os elementos mais eletropositivos formam hidretos salinos? 

2. Classifique os hidretos a seguir como salino, molecular ou metálico:  

KH NH3 YH2 HBr TiH1,7 CaH2 

      

3. Dos compostos da questão anterior, qual(is) apresenta(m) as características abaixo: 

a. Sólido e baixa condutividade elétrica 

b. Sólido e condutividade elétrica elevada 

c. Volátil 

d. Possui íons H- 

e. Possui íons H+ 

f. Os átomos de hidrogênio encontram-se em cavidades intersticiais 

g. Possui propriedades magnéticas 

4. Escreva equações balanceadas para a reação do hidrogênio com os elementos 

abaixo e classifique os produtos segundo as classes dos hidretos:  

a. Nitrogênio  

b. Flúor  

c. Sódio  

d. Bário 

5. Escreva equações químicas balanceadas para as reações entre:  

a. Hidreto de sódio e água 

b. Hidreto de bário e água  

6. O hidrogênio pode comportar-se tanto como agente oxidante ou redutor. Escreva 

reações químicas que representem os respectivos comportamentos.  

7. Qual ligação é mais forte, H – O em H2O ou H – D em D2O? 

8. Como se explica a diferença do ponto de ebulição entre H2O e D2O?  

9. Por que as reações com H2 geralmente são lentas? 

10. Descreva as diferenças (se houver) entre o orto- e para-hidrogênio em termos de: 

a. Estrutura,  

b. Momento magnético protônico,  

c. Abundância em 0K e em temperatura ambiente. 
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Metais alcalinos: 

11. Por que os elementos do Grupo 1 são:  

a. Monovalentes  

b. Formadores de compostos essencialmente iônicos  

c. Agentes redutores fortes  

12. Por que os metais alcalinos têm os menores valores para a primeira energia de 

ionização nos respectivos períodos, enquanto que para a segunda energia de 

ionização os valores são extremamente altos? 

13. Os íons de metais alcalinos são incolores. Por que o KCl é branco enquanto o 

KMnO4 é violeta intenso?  

14. Por que as energias de ionização diminuem quando passamos do Li ao Cs? 

15. Caso ocorra um incêndio causado pelo Sódio, você o apagaria com água?  

16. Quais são os produtos quando cada um dos metais do grupo 1 reage com o 

oxigênio?  

17. Escreva as equações químicas para as reações entre a água e:  

a. Óxido de lítio  

b. Peróxido de sódio 

c. Superóxido de potássio 

18. Em qual(is) reação(ões) da questão 16 ocorre oxirredução? 

19. O lítio é o menor íon do Grupo 1. Seria de esperar que ele tivesse a maior 

mobilidade iônica e, portanto, as soluções de seus sais deveriam ter uma maior 

condutividade que soluções de sais de césio. Explique por que isso não ocorre.  

Metais alcalinos terrosos: 

20. Por que os elementos do grupo 2 são menores que os correspondentes elementos 

do grupo 1? 

21. Por que os metais alcalinos terrosos são menos reativos que os metais alcalinos? 

22. Por que compostos trivalentes de metais alcalinos terrosos nunca são formados?   

23. O que significa dizer que o Magnésio é passivado e não reage com a água fria? 

Escreva as equações químicas balanceadas da reação que envolve a passivação do 

Mg e da reação do metal com água quente. 

24. Que átomo, entre os elementos da família dos metais alcalinos terrosos tem o menor 

raio? Justifique.  
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25. Por que o Berílio tem uma maior tendência de formar compostos covalentes que os 

demais elementos do grupo?  

26. Faça um esboço das estruturas do BeCl2 monomérico, dimérico (BeCl2)2 e 

polimérico (BeCl2)n. Qual a hibridação do átomo de Be em cada situação? 

27. A solubilidade dos compostos de metais alcalinos terrosos na maioria das vezes 

diminui indo do Mg2+ ao Ba2+, exceto para os fluoretos e hidróxidos, quando a 

solubilidade aumenta. Descreva como a solubilidade varia em termos da variação da 

energia de hidratação e da energia reticular.  

28. Todos os metais alcalinos terrosos formam óxidos, mas o bário forma peróxido em 

excesso de oxigênio. Escreva as equações químicas balanceadas para a formação 

do óxido de bário e peróxido de bário. 

29. Por que a dureza temporária da água pode ser eliminada por fervura, enquanto que 

a dureza permanente, não? 

Estrutura dos metais e ligas metálicas: 

30. Quais são as estruturas cristalinas mais comuns dos metais? 

31. Por que não se pode fazer uma racionalização simples da densidade dos metais 

alcalinos terrosos enquanto propriedade periódica? 

32. Qual a diferença entre ligas substitucional e intersticial? 

33. Quais condições favorecem a formação de ligas substitucionais e intersticiais?  

34. Qual a diferença entre o ferromagnetismo e o antiferromagnetismo?  

A ligação metálica 

35. Descreva (faça um esquema) a formação da ligação metálica no Li, considerando a 

teoria do orbital molecular.  

36. Utilizando a teoria do orbital molecular, descreva por que os maiores pontos de 

fusão para os metais de transição são localizados no meio do bloco d.  

37. Faça a representação de um condutor, um semicondutor e um isolante, mostrando 

os níveis ocupados, desocupados e o nível de Fermi.  

38. Como você explica o fato da condutividade elétrica de um semicondutor aumentar 

com o aumento da temperatura?  

39. O que significa designarmos um condutor como sendo do tipo “p” e do tipo “n”? Faça 

a representação destes semicondutores mostrando as bandas de valência e de 

condução. 
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40. Identifique nas opções apresentadas a seguir os semicondutores do tipo “p” ou “n”: 

a. Si dopado com P  

b. Si dopado com Al  

41. Qual você esperaria ser melhor condutor de eletricidade, o germânio ou o germânio 

dopado com arsênio? Justifique a sua resposta usando a teoria de bandas.  

42. Consulte o diagrama de Latimer abaixo para responder às seguintes questões: 

 

a. Calcule os valores dos potenciais-padrão de redução E°1 ,E°2 e E°3, em volts. 

b. Quais espécies podem sofrer desproporcionamento? 

c. Qual espécie é a mais estável em solução aquosa? 

d. Qual a tendência do Cr(II), reduzir-se a Cr(0) ou oxidar-se a Cr(III)? 

e. É mais fácil o Cr(III) ser reduzido a Cr(II) ou ser oxidado a Cr (IV)? 

 

 


