
Lista de Exercícios – 2º TVC QUI 162 

 

1) O corante Cristal Violeta apresenta o espectro de absorção 
na região do UV-VIS mostrado ao lado. 

No colorímetro disponível no laboratório, estão disponíveis 
fontes de comprimento de onda de 500, 600 e 700 nm. Qual 

o comprimento de onda mais adequado para quantificar 
uma amostra contendo o Cristal Violeta? Justifique sua 
resposta. 

 

2) No laboratório, soluções padrão de CuSO4 (coloração azulada) foram preparadas nas seguintes 
concentrações: 

Solução Concentração 
(mol L-1) 

1 0,10 
2 0,20 
3 0,30 
4 0,40 
5 0,50 

 

3) No experimento de cromatografia em camada delgada realizado para a separação dos pigmentos 
presentes no pimentão vermelho, observou-se que os carotenos apolares foram eluídos com 
facilidade pela fase móvel e os pigmentos mais polares se distanciaram pouco do ponto de 
aplicação da amostra. Proponha uma modificação no experimento realizado de forma a inverter 
esse comportamento, isto é, com os carotenos com retenção menor que os pigmentos polares. 

 

4) No experimento de cianotipia, preparamos um composto inorgânico sensível à luz, o 
(NH4)3[Fe(C2O4)3] – tris(oxalato)ferrato(III) de amônio. A reação fotoquímica é descrita abaixo. 
Nesta reação, qual espécie sofre redução e qual espécie sofre oxidação? 

 

 

5) Considere os procedimentos realizados de a-e, obtendo uma escala de padrões para o FeCl3. 
a) 10 mL de uma solução 250 mgL-1 de FeCl3 foi transferida para o tubo (1); 
b) Posteriormente, foi transferida para uma proveta uma alíquota de 2,5 mL da solução do 

tubo (1) e adicionou-se água destilada até completar 10 mL da proveta; adicionou-se essa 
solução da proveta ao tubo (2); 

c) Transferiu-se 5,0 mL desta solução do tubo (2) para uma proveta, completou com água 
destilada para 10 mL e adicionou ao tubo (3); 

d) Foi coletada uma alíquota de 7,5 mL da solução do tubo (3), adicionado a proveta, o 
volume completado para 10 mL com água destilada e adicionou-se ao tubo (4); 

e) Repetiu-se o procedimento d para os tubos (5) e (6), sempre partindo-se do tubo anterior. 
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Verificou-se que a amostra a ser analisada apresenta coloração 
azulada mais intensa que a solução de número 4, porém menos 
intensa que a 5. Descreva um procedimento para estimar a 
concentração desta solução usando as soluções preparadas como 
padrões. 



 
Qual a concentração em mg/L e mol/L da solução do tubo 
162,20 gmol-1. 

 

6) O corante artificial vermelho 
industrializados. O gráfico abaixo representa a curva de calibração para soluções
corante em água. 

 
a) Uma amostra de um isotônico que contém “allura” teve absorbância = 0,350 referente ao 

corante. Qual a concentração do corante presente no Isotônico (em mg L
496,42gmol-1. 

b) A curva de calibração foi obtida partindo
de “allura”. Qual o volume da solução estoque para se obter 10 mL das soluções diluídas 
37,5; 18,75; 9,375 e 7,500 

c) Descreva os passos para se obter uma curva

 

7) Em um experimento de cromatografia em camada delgada dua
separadamente com hexano (fase móvel) em duas placas idênticas contendo uma camada de 
sílica gel como fase fixa. Depois de revelar

 

 

Qual a concentração em mg/L e mol/L da solução do tubo 5? Considere MMFeCl

O corante artificial vermelho “Allura” – CI16035 está presente em diversos alimentos 
O gráfico abaixo representa a curva de calibração para soluções

Uma amostra de um isotônico que contém “allura” teve absorbância = 0,350 referente ao 
corante. Qual a concentração do corante presente no Isotônico (em mg L

A curva de calibração foi obtida partindo-se de uma solução estoque de 0,075 mmol L
de “allura”. Qual o volume da solução estoque para se obter 10 mL das soluções diluídas 
37,5; 18,75; 9,375 e 7,500 mol L-1 de “allura”? 
Descreva os passos para se obter uma curva-padrão. 

Em um experimento de cromatografia em camada delgada duas substâncias, A e B, foram elu
separadamente com hexano (fase móvel) em duas placas idênticas contendo uma camada de 

a. Depois de revelar as placas, obteve-se o seguinte resultado:

De acordo com o resultado obtido, responda:

a) Qual a substância mais polar?
b) A cromatografia em camada delgada, usando 

sílica gel como fase fixa e hexano como fase 
móvel pode ser um método 
separar uma mistura que contenha as 
substâncias A e B? Justifique.

c) A substância B é um composto puro? 
Explique. 

? Considere MMFeCl3 = 

CI16035 está presente em diversos alimentos 
O gráfico abaixo representa a curva de calibração para soluções-padrão deste 

Uma amostra de um isotônico que contém “allura” teve absorbância = 0,350 referente ao 
corante. Qual a concentração do corante presente no Isotônico (em mg L-1)? MMallura = 

se de uma solução estoque de 0,075 mmol L-1 
de “allura”. Qual o volume da solução estoque para se obter 10 mL das soluções diluídas 

s substâncias, A e B, foram eluídas 
separadamente com hexano (fase móvel) em duas placas idênticas contendo uma camada de 

se o seguinte resultado: 

De acordo com o resultado obtido, responda: 

Qual a substância mais polar? 
A cromatografia em camada delgada, usando 
sílica gel como fase fixa e hexano como fase 
móvel pode ser um método viável para 
separar uma mistura que contenha as 
substâncias A e B? Justifique. 
A substância B é um composto puro? 



8) Em relação à prática de Cianotipia, responda: 
a) Em que consiste? 
b) Nas reações que ocorrem entre os íons complexos, qual é a espécie que se reduz? 

 

9) O azul de metileno (AM) é um composto heterocíclico com forte absorção na região do visível, o 
que confere sua coloração azul intensa em solução. Esse composto é utilizado na química como 
indicador redox e na biologia como corante para coloração de bactérias. Com o intuito de 
determinar a concentração do AM em uma solução-problema, um aluno preparou uma série de 
soluções do corante seguido o procedimento abaixo: 

 
Tubo 1 – 1,0 mL de uma solução aquosa 0,1% (m/v) de AM 
e o volume completado para 10 mL com água. 
Tubo 2 a 5 –7,5 mL do tubo anterior e o volume completado 
para 10 mL com água 
 
Com base nesses dados e no espectro de absorção do AM ao 
lado, responda: 

 
a) Qual comprimento de onda, em um colorímetro 

com medição em 430, 470, 565 e 635 nm, será o 
mais apropriado para medir a absorbância das 
soluções preparadas? Justifique sua resposta.  

b) Calcule a concentração de AM nos tubos 1 a 5 em mg L-1. 

c) O aluno obteve os valores de absorbância da tabela ao lado. Monte uma curva de 
absorbância utilizando esses valores e descreva de que forma o 
aluno poderá determinar a concentração de AM na solução-
problema utilizando-a. 

d) Calcule o valor de transmitância (%) da solução do tubo 4. 

 

 

10) Visando acompanhar o progresso de uma reação química, uma aluna decidiu utilizar a técnica de 
cromatografia em camada delgada. Para tanto, ela aplicou sobre uma fina camada de sílica gel 
depositada sobre um slide de vidro os reagentes A e B separadamente, e posteriormente a mistura 
reacional, conforme mostrado na figura abaixo. Os compostos foram eluidos com uma mistura de 
hexano/acetona 9:1 (v/v). Com base nessas informações e na figura responda: 

 
a) Indique a fase móvel e a fase estacionária utilizadas na técnica. 
b) Indique na figura da placa após eluição a mancha referente ao produto formado na 

mistura reacional. 
c) Coloque em ordem crescente de polaridade os reagentes A e B e o produto da síntese. 

Justifique sua resposta. 

Tubo Absorbância 
1 1,2 
2 0,90 
3 0,68 
4 0,50 
5 0,36 

Valores de absorbância das soluções de AM. 



d) De que forma o eluente deveria ser modificado de maneira a eluir mais eficientemente o 
reagente B?  

 

 

11) No início do desenvolvimento da fotografia, um papel ou plástico fotossensível chamado de 
filme era utilizado para criar uma imagem latente do alvo fotografado, que posteriormente era 
revelada através de uma série de processos químicos para obtenção da imagem final. O material 
fotossensível era composto por uma película contendo sais de prata(I) incolores que ao entrarem 
em contato com a luz produzia prata metálica (cor preta) segundo reação de oxirredução abaixo: 

AgCl                       Ag0 + Cl 

A técnica de cianotipia realizada no laboratório segue o mesmo princípio descrito acima, 
baseando-se nas reações abaixo: 

 

 

 

a) Indique as espécies que sofrem redução e oxidação nos dois processos descritos acima.  
b) Descreva como uma imagem é formada pelo processo de cianotipia. 

 

12) Calcule a concentração de uma solução de FeCl3 originada da seguinte diluição: Uma alíquota de 
6,0 mL é retirada de uma solução 0,10mol.L-1 e completada a 10 mL em um balão volumétrico 
Em seguida outra alíquota de 6,0 é retirada da última e completada a 10 mL novamente. Qual a 
concentração final? 

 

13) Qual o procedimento que se deve executar antes de se fazer uma coluna cromatográfica para se 
separar substâncias de uma mistura? 

 

14) Quais os números de oxidação dos íons de ferro nas seguintes espécies: K3[Fe(CN)6] , 
K4[Fe(CN)6] 

h 


