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Instruções gerais

• Esta prova tem 9 problemas.

• Utilize apenas uma caneta e uma calculadora não programável.

• O exame tem uma duração de 5 horas.

• Comece o exame apenas qual lhe for dada a ordem para tal.

• Todos os resultados devem ser apresentados a caneta na área designada para o efeito nas folhas
de resposta. Se necessário, utilize o verso das folhas do exame para rascunho. Respostas escritas
fora das caixas de resposta não serão pontuadas!

• Apresente todos os cálculos relevantes. A pontuação total só será dada a respostas corretas em
que os passos intermédios se encontrem descritos.

• Será avisado pelo vigilante 30 minutos antes do final do exame.

• Tem de parar de escrever imediatamente quando for dada a ordem de parar. Continuar a escrever
levará à anulação do exame.

• A versão oficial do exame, em inglês, está disponível sob pedido apenas para esclarecimentos.

• Não está autorizado(a) a sair do local do exame sem permissão. Se precisar de alguma assistência
(calculadora avariada, casa de banho, etc), levante a mão e aguarde pelo vigilante.

• Em questões de escolhamúltipla, assinale a sua resposta com um ✓ na [ ] à esquerda sua escolha.

Exemplo:

(Suponha que queria escolher a opção (A) de entre as restantes )

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

BOA SORTE!

PRT-3 T-0 G-2



Theory

G0-3
Portuguese (PRT) (Portugal)

Problemas e Informações sobre Pontuação

Nº Título Pontuação Total % da Pontuação Total
1 Testagem Visual Rápida de Ácidos Nucleicos da COVID-19 14 9
2 Cromo em Tempos Antigos e Modernos 21 11
3 Captura e Transformação de Dióxido de Carbono. 42 14
4 Uma Nova Aventura para o Enxofre de Outrora 45 16
5 Interconversão entre Óxidos de Nitrogénio 45 15
6 Fosfinas 36 7
7 Moléculas Orgânicas e a Vida 32 9
8 Um Catalisador Quiral Espirocíclico Fantástico 36 10
9 Síntese Total da Capitulactona 44 9

Total 100
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Constantes Físicas e Equações

Constante de Avogadro: 𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1

Constante Universal dos Gases Ideais: 𝑅 = 8.31446 J mol−1 K−1

Pressão Padrão: 𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa
Pressão atmosférica padrão: 𝑝atm = 1 atm = 1.01325 bar = 1.01325 × 105 Pa
Zero da escala de Celsius: 273.15 K
Constante de Faraday: 𝐹 = 9.6485 × 104 C mol−1

Constante de Planck: ℎ = 6.626 × 10−34 J s
Massa do eletrão: 𝑚𝑒 = 9.109 × 10−31 kg
Velocidade da luz: 𝑐 = 2.998 × 108 m s−1

pi: 𝜋 = 3.141592653589793

Energia de um fotão: 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Equação dos gases ideais: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
Primeira lei da termodinâmica: Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
Entalpia H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
Variação da entropia: Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
Energia livre de Gibbs: 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

Δ𝐺 = Δ𝐺−⊖− + 𝑅𝑇 ln𝑄
Quociente da reação: 𝑄 = [C]𝑐[D]𝑑

[A]𝑎[B]𝑏Para uma reação a[A] + b[B] −−⇀↽−− c[C] + d[D]

Equação de Nernst: 𝐸 = 𝐸−⊖− − 𝑅𝑇
𝑛𝐹 ln𝑐red

𝑐ox

Equação da isotérmica de Langmuir: 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
Equação de Arrhenius: 𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇

Leis integradas das velocidades:
Ordem zero: [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
Primeira ordem: ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
Segunda ordem:

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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Tempo de meia-vida paraum processo de primeira ordem: 𝑡1/2 = ln2
𝑘

Tempo de meia-vida para um processo de segunda ordem: (A + A ⟶ B): 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Equação de Lambert–Beer: 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
Trabalho eléctrico: 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
Quantidade de carga eléctrica: 𝑄 = 𝐼𝑡
Volume da esfera: 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

Área de superfície da esfera 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Tabela Periódica
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Roda das cores

a: vermelho b: laranja c: amarelo d: verde e: azul f: violeta
1: Se uma substância absorve aqui 2: aparece com esta cor.

Figure 0.1

PRT-3 T-0 G-7



PRT-3 T-1 C
Ana Francisca Silva Armada

Theory
Rapid and Visual Nucleic Acid

Testing for COVID-19
Cover sheet

Please return this cover sheet together with all the related question sheets.

PRT-3 T-1 C-1



Theory

Q1-1
Portuguese (PRT) (Portugal)

Testagem visual rápida de ácidos nucleicos da COVID-19

9% do total
Questão 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Total
Cotação 1 1 4 4 4 14

Pontuação

São urgentemente necessários métodos simples e rápidos para detecção precoce de COVID-19. Um dos
métodos promissores é a detecção assistida por nanopartículas de ouro. Nanopartículas de ouro são
largamente usadas como meio de visualização para tiras de teste devido ao seu grande coeficiente de
extinção molar (absortividade molar). A aparência colorida das nanopartículas de ouro é fortemente
associada ao seu tamanho e forma. De forma geral, quanto maior a nanopartícula de ouro mais aver-
melhada é a sua cor. Uma vez agregadas, a sua cor muda de vermelho para azul.

Quando a superfície do ouro é modificada com dois tipos de fragmentos de ácido nucleico de uma só
cadeia (a e b), as nanopartículas agregam-se na presença do ácido nucleico alvo (a’e b’). Istomuda a cor
da solução de vermelho para azul em algunsminutos (como indicado abaixo). Com base neste princípio,
os ácidos nucleicos alvo colhidos de uma amostra com coronavírus conseguem ser detectados.

Dispersas (Vermelho) Agregadas (Azul）
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1.1 Indique a região da banda de absorção das nanopartículas de ouro dispersas
com a letra apropriada (a-f como indicado na roda das cores da Figura 0.1 nas
Instruções Gerais).

1.0 pt

1.2 Indique a mudança no espectro de absorção das nanopartículas de ouro
aquando da agregação:
Comparando com o comprimento de onda de absorção das nanopartículas de
ouro dispersas, o comprimento de onda absorvido pelas nanopartículas agre-
gadas...
(a) aumenta
(b) diminui
(c) não muda

1.0 pt

As nanopartículas de ouro são compostas por átomos de ouro que estão tão empacotados quanto em
ouro sólido (densidade 𝜌 = 19.3g cm−3).

1.3 Calcule quantos átomos de ouro (𝑁 ) existem numa nanopartícula esférica de
ouro com um diâmetro de 30.0nm.

4.0 pt

A síntese de nanopartículas de ouro depende da reacção redox entre o tetracloroaurato(III) de hidrogé-
nio (HAuCl4 ·3H2O,MW = 394) e substâncias redutoras (como o citrato de sódio). 5.2mg de HAuCl4 ·3H2O
foram completamente convertidos em nanopartículas esféricas uniformes com um diâmetro de 30 nm
num reactor de 100 mL. A absorvância da solução resultante foi medida por um espectrómetro UV-Vis a
530 nm tendo o valor de 0,800.

1.4 Calcule o coeficiente de extinção molar (absortividade molar) das nanopartícu-
las de ouro na solução resultante a 530nm por mol de nanopartículas de ouro.
O percurso óptico da célula é de 1 cm. Se não tiver obtido o número de átomos
(𝑁 ) na questão 1.3 use 𝑁 = 1.00 × 105.

4.0 pt

Para a quantificação colorimétrica do ácido nucleico alvo é usado o método de adição de padrão. A
amostra original da zaragatoa foi dividida em duas porções iguais. Depois da adição das soluções de
análise e água (de acordo com a tabela abaixo), a absorvância de cada uma da duas soluções resultantes
foi medida a 600nm separadamente.

Nº Volume Volume de solução Volume de solução Volume Absorvância
de amostra de nanopartículas padrão com 2, 00 𝜇𝑔 ⋅ 𝑚𝐿−1 de água

/mL modificadas com de ácidos nucleicos /mL
ácidos nucleicos /mL /mL

1 0,10 0,80 0,00 0,00 0,400
2 0,10 0,80 0,10 0,00 0,900
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1.5 Calcule a concentração dos ácidos nucleicos virais na amostra original. 4.0 pt
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Testagem Visual Rápida de Ácidos Nucleicos da COVID-19

9% do total
Questão 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Total
Cotação 1 1 4 4 4 14

Pontuação

1.1 (1.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d) [ ] (e) [ ] (f)

1.2 (1.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c)

1.3 (4.0 pt)

𝑁 = ______________________________
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1.4 (4.0 pt)

𝜀 = ______________________________ Lmol−1 cm−1

1.5 (4.0 pt)

CX =______________________________𝜇gmL−1
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Cromo em Tempos Antigos e Modernos

11% do total
Questão 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Total
Cotação 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21

Pontuação

(A fotografia provém do Museu do Palácio)

Porcelana vidrada de preto é uma porcelana chinesa especial popular nas dinastias Tang e Song (há
cerca de 1000 anos). As peças de cerâmica contêm óxidos de ferro como corante principal que eram
misturados com outros óxidos de metais de transição para modificar a cor para tons ruivos, castanhos
ou negros. Actualmente, a porcelana preta ainda é popular na China.
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O vidrado preto típico é composto por óxidos contendo ferro com uma estrutura de espinela. Óxidos do
tipo espinela têm a fórmula genérica AB2O4 e a estrutura consiste numa rede cúbica compacta de iões
O2−. No meio desta os catiões A ocupam um oitavo dos interstícios tetraédricos e os catiões B ocupam
metade dos interstícios octaédricos (Figura 2.1a).

Figure 2.1 Illustração da estrutura da espinela

A célula unitária da estrutura de espinela pode ser dividida em 8 subunidades cúbicas. As linhas a trace-
jado na Figura 2.1.b representam as arestas internas destas subunidades. Quatro das subunidades são
do tipo I e outras quatro são do tipo II. Detalhes de subunidades adjacentes são mostrados na Figura
2.1.c.

2.1 Quantos catiões há do tipo A e do tipo B em cada célula unitária? 2.0 pt
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A espinela do vidrado cerâmico preto pode ser produzida calcinando Fe2O3e Cr2O3em certas propor-
ções numa atmosfera redutora (reacção I). Quando o Fe2O3e o Cr2O3são misturados numa proporção
demassas de 63, 6 ∶ 36, 4, estes transformam-se completamente num composto estequiométrico. O pro-
duto tem uma estrutura de espinela em que os sítios tetraédricos A são ocupados apenas por catiões de
ferro.

2.2 Na reacção I, que elemento é reduzido? 1.0 pt

2.3 Calcule o número de iões Fe3+ e Cr3+ nos sítios B de uma célula unitária. 6.0 pt

Para além da dopagem no vidrado cerâmico preto, pigmentos de cromo são usados em pintura e im-
pressão devido à abundância de cor com origem nos diferentes estados de oxidação do cromo, como
por exemplo +2, +3 e +6. O pigmento verde-cromo (Cr2O3) pode ser convertido numa série de outros
compostos (D–G) no processo mostrado a seguir, onde E, F e G são amarelo, laranja e vermelho, respec-
tivamente.

2.4 Escreva a fórmula química de E. 1.0 pt

2.5 Escreva a equação da reacção F ⟶ G. 2.0 pt

2.6 Indique qual dos seguintes reagentes pode ser H.
 
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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A valência variável do cromo é importante tanto na produção de pigmentos como para catálise. Por
exemplo: um catalisador de Phillips típico para a polimerização de etileno consiste em óxido de cromo
depositado sobre um material poroso como uma sílica amorfa. A espécie tetracoordenada Cr(VI) é o
centro do pré-catalisador (1), que é proposto que se reduza rapidamente por uma carga inicial de eti-
leno a uma espécie (2) hexacoordenada de Cr(II). Propõe-se que 2 catalise então a polimerização das
moléculas de etileno.

2.7 A reacção de 1 com o etileno pode ser seguida pelo espectro de UV-Vis, que
mostra absorção de luz por 1 a 21500 cm−1 e por 2 a 16700 cm−1, na região do
visível. Escolha as respectivas cores de 1 e 2.
(A) laranja e incolor
(B) laranja e azul
(C) azul e laranja
(D) azul e incolor

1.0 pt

2.8 Assumindo que o ião Cr(II) em 2 está localizado num campo cristalino octaé-
drico com uma energia de desdobramento Δ𝑜 de 16000 cm−1, desenhe a con-
figuração dos electrões d do Cr(II) no ião 2 e calcule a energia de estabilização
do campo cristalino (CFSE) para o Cr(II) no ião 2. (Nota: a energia de empare-
lhamento P para o Cr(II) em 2 é de 23500 cm−1).

5.0 pt

2.9 Compostos/iões de coordenação exibem paramagnetismo quando contêm
electrões desemparelhados. Este momento magnético (𝜇) de catiões de me-
tais de transição é calculado pela função 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B , onde 𝑛 é o número
de electrões desemparelhados. Calcule o momento magnético em termos de
𝜇B para o Cr(II) em 2.

2.0 pt
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Cromo em Tempos Antigos e Modernos

11% do total
Questão 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Total
Cotação 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21

Pontuação

2.1 (2.0 pt)

A ∶ ________ B ∶ ________

2.2 (1.0 pt)

2.3 (6.0 pt)
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2.4 (1.0 pt)

2.5 (2.0 pt)

2.6 (1.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

2.7 (1.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)
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2.8 (5.0 pt)

CFSE = ______________________________cm−1

2.9 (2.0 pt)

𝜇 = __________𝜇B

PRT-3 T-2 A-3



PRT-3 T-3 C
Ana Francisca Silva Armada

Theory
Capture and Transformation of

Carbon Dioxide
Cover sheet

Please return this cover sheet together with all the related question sheets.

PRT-3 T-3 C-1



Theory

Q3-1
Portuguese (PRT) (Portugal)

Captura e Transformação de Dióxido de Carbono.

14% do total
Questão 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Total
Cotação 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42

Pontuação

As alterações climáticas são dos desafios mais críticos da actualidade. O aumento da concentração do
CO2 na atmosfera foi reconhecido como o principal motivo para o aquecimento global. O estudo da
captura e transformação do CO2 tem atraído uma atenção considerável.

A tecnologia de captura directa do ar (DAC, direct air capture) almeja capturar CO2 directamente da at-
mosfera. O método convencional de DAC consiste em lavagens com soluções alcalinas de hidróxidos
(tipicamente NaOH), onde o CO2 é absorvido até se atingir pH≈10 (passo 1). O absorvente usado é re-
generado adicionando hidróxido de cálcio ao sistema (passo 2). O precipitado branco A recolhido no
passo 2 decompõe-se a 700 °C, dando origem a CO2 e a outro composto B (passo 3). Finalmente, o hi-
dróxido de cálcio pode ser regenerado pela reidratação de B. Este processo é altamente dispendioso
energeticamente. (𝐻2𝐶𝑂3: 𝐾a1 = 4.5 × 10−7, 𝐾a2 = 4.7 × 10−11 )

3.1 Escreva as fórmulas de A e B, respectivamente. 2.0 pt

3.2 Escreva as equações acertadas de todas as reações possíveis dos passos 1 a 3.
Uma solução de NaOH foi usada como absorvente

5.0 pt

Recentemente, foi desenvolvido um processo eletroquímico para a regeneração da solução alcalina
usada na lavagem do ar no processo DAC. Assim, o CO2 pode ser recolhido com pureza adequada para
armazenamento ou utilização. O processo baseia-se num sistema eletroquímico de reciclagem de H2
(HRES), mostrado na Figura 3.1.
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Figure 3.1 Esquema da configuração experimental.

A célula electroquímica contém três compartimentos: o compartimento do ânodo (A), um comparti-
mento de acidificação (B) e o compartimento do cátodo (C). Estes compartimentos são separados por
duas membranas de permeabilidade seletiva: M1 e M2. Quando operado, os protões produzidos no
ânodo pela oxidação de H2 são transportados para o compartimento de acidificação ao qual é adicio-
nada a solução de lavagem usada (Na2CO3 e NaHCO3). A diminuição do pH da solução leva à conversão
do carbonato a hidrogenocarbonato (reacção 1) e hidrogenocarbonato a ácido carbónico (reacção 2).
Quando a solução fica saturada pelo CO2 dissolvido (solubilidade: 0.033mol L−1 ), uma diminuição adi-
cional do pH leva à libertação de CO2 gasoso (reacção 3). O H2 gerado no cátodo é introduzido perto do
ânodo e a solução produzida no cátodo pode ser reutilizada como absorvente na DAC.

3.3 Escreva as reacções dos eléctrodos no ânodo (A) e no cátodo (C), respectiva-
mente.

2.0 pt

3.4 Escreva as equações acertadas para as reacções 1–3 na zona de acidificação (B). 3.0 pt

3.5 Escolha todos o(s) item(s) que descrevam correctamente o movimento de ca-
tiões durante a operação do sistema.
(a) Os iões H+ permeiam através deM1 de A para B.
(b) Os iões H+ permeiam através deM2 de B para C.
(c) Os iões Na+ permeiam através deM1 de B para A.
(d) Os iões Na+ permeiam através deM2 de B para C.
(e) Tanto iões H+ como iões Na+ podem permear através deM1 eM2.

2.0 pt

A célula funciona num estado estacionário quando a corrente que a travessa é de 2.00 A e o fluxo de
solução (0.050 mol L−1 Na2CO3 e 0.10 mol L−1 NaHCO3) para a região B é de 10.0 mLmin−1. O pH no
compartimento do ânodo é mantido a 1 neste estado estacionário.

3.6 Calcule a taxa de formaçãodeCO2 gasoso (mmolmin−1) no estado estacionário. 8.0 pt
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Os ZIF (zeolitic imidazolate frameworks), uma subclasse de MOF (metal-organic frameworks), são ma-
teriais promissores para a captura de CO2. As estruturas dos ZIF assemelham-se às dos zeólitos. Eles
formam estruturas 3D com iões metálicos coordenados tetraedricamente (ex.: Zn2+, Co2+) e com imi-
dazolatos (Im−) a fazer ponte entre eles. Como base conjugada do imidazol (HIm), o anião imidazolato
liga-se aos catiões metálicos (M) pelos seus dois átomos de nitrogénio. O facto do ângulo M-Im-M ser
similar ao ângulo Si-O-Si (145°), que é o preferido em zeólitos (como mostrado abaixo), levou à síntese
de um grande número de ZIF com topologias zeolíticas tetraédricas.

O ZIF-8 é representativo da sua classe e adopta uma estrutura do tipo sodalite (SOD), como mostrado
na Figura 3.2. O ZIF-8 (inicialmente chamado de MAF-4) foi sintetizado pela primeira vez por cientistas
chineses Xiao-Ming Chen et al através da reacção Zn2+ com 2-metilimidazole (CH3(C3N2H3), HmIm). O
ZIF-8 cristalisa no sistema cúbico e, assumindo uma fase livre de solvente, o parâmetro de célula é 𝑎 =
1.632 nmcomumdiâmetro de poro efectivo de 1,16 nm (mostrado pela esfera virtual dentro da estrutura
da Figura 3.2d).
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Figure 3.2 Topologia da SOD e estrutura do ZIF-8
(a) Topologia da gaiola de SOD;
(b) Gaiola de SOD no ZIF-8 formada por Zn2+ (no centro de cada tetraedro)

e imidazolatos (átomos de H omitidos por clareza);
(c) Estrutura da SOD com a célula unitária mostrada pelo quadrado ao meio;
(d) As esfera virtuais realçam alguns dos poros do ZIF-8.

Nota: aos responder às questões seguintes, se desejar, poderá usar ”HmIm” e ”mIm” para representar
o 2-metilimidazole e o 2-metilimidazolato, respectivamente.

3.7 Escreva a fórmula de estrutura de uma única gaiola de sodalite. 2.0 pt

PRT-3 T-3 Q-4



Theory

Q3-5
Portuguese (PRT) (Portugal)

3.8 Escreva a composição da célula unitária do ZIF-8. 2.0 pt

3.9 Calcule em m2 a área de superfície interna (𝑆) dos poros de 1 g de ZIF-8 (como
modelados pelas esferas virtuais da figura). Se não encontrou a fórmula de
composição da célula unitária, use 3500 como o seu peso formular.

5.0 pt

3.10 Calcule a porosidade (𝑅) do ZIF-8 (𝑅 é o rácio do volume poroso para o de vo-
lume total do material) e o volume poroso de 1 g de ZIF-8 (𝑉𝑝 em cm3).

7.0 pt

O ZIF-8 pode também actuar como catalisador promovendo a conversão de CO2 em produtos de valor
acrescentado. Uma das rotas mais promissoras para a fixação do CO2 é a preparação de carbonatos
cíclicos via cicloadição. Apresenta-se um exemplo desta reacção a seguir:

Apresenta-se de seguida umaproposta domecanismode conversão do CO2 em carbonato cíclico através
do ZIF-8:
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3.11 Se o ZIF-8 fornecer sítios ácidos no processo catalítico anterior, complete o es-
quema reaccional escolhendo os intermediários razoáveis a partir das seguin-
tes espécies:

Escolha, respectivamente, o intermediário correspondente a I e II.

2.0 pt

O ZIF-8 mostra uma estabilidade térmica relativamente elevada. Contudo, um estudo recente mostra
que a sua estrutura é destruída quando colocado num ambiente acídico aquoso. A coexistência de CO2
e H2O com o ZIF-8 resulta na formação de ZnCO3.

3.12 Escreva a equação acertada da reacção do ZIF-8 com CO2 e H2O. 2.0 pt
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Captura e Transformação de Dióxido de Carbono.

14% do total
Questão 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Total
Cotação 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42

Pontuação

3.1 (2.0 pt)

A: ____________________ B: ____________________

3.2 (5.0 pt)

passo 1:

passo 2:

passo 3:
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3.3 (2.0 pt)

A:

C:

3.4 (3.0 pt)

reação 1:

reação 2:

reação 3:

3.5 (2.0 pt)

[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d) [ ] (e)
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3.6 (8.0 pt)

𝑟(CO2) = ____________________mmolmin−1

3.7 (2.0 pt)

3.8 (2.0 pt)
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3.9 (5.0 pt)

𝑆 = ______________________________m2

3.10 (7.0 pt)

𝑅 = ______________________________; 𝑉𝑝 = ______________________________cm3

3.11 (2.0 pt)
I: [ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
II: [ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

3.12 (2.0 pt)
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Uma Nova Aventura para o Enxofre de Outrora

16% do total
Questão 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Total
Cotação 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45

Pontuação

O enxofre é conhecido e usado desde há muito tempo. Actualmente, é largamente usado na indústria
química e farmacêutica como matéria-prima barata.

A pirite (FeS2) é utilizada como matéria prima na produção industrial de enxofre. Aquecendo pirite na
presença de uma quantidade restrita de ar, o rendimento de enxofre elementar é, teoricamente, de
100% sendo o único subproduto um óxido preto magnético (Fe3O4).

4.1 Escreva a equação química acertada que descreve a conversão apresentada
acima.

2.0 pt

Para além do enxofre, uma pequena quantidade de SO2é gerada como subproduto no processo real.
Esta reação pode ser monitorizada medindo a quantidade SO2 gerado. O seguinte protocolo é usado
para monitorização:

Minério em bruto é aquecido num forno tubular. O SO2 gerado é absorvido por uma solução de NaOH
2 mol L−1. No final da reação, a solução resultante é transferida para um balão volumétrico de 500 mL
e diluída com água destilada. 25,00 mL desta solução diluída são adicionados a um frasco de iodo con-
tendo 50,00 mL de uma solução padrão de 0,05122 mol L−1 I2. e 5 mL de H2SO4 a 20%. Depois de
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manter o frasco de iodo no escuro durante 5 min, a solução é titulada com uma solução padrão de
0,1012 mol L−1 Na2S2O3. QUando a cor da solução fica castanho pálido adicionam-se 3 mL de indicador
de amido a 0,5%. A titulação é continuada até que a cor azul desaparece.

4.2 Escreva as equações acertadas das reacções envolvendo I2 namedição descrita
acima.

4.0 pt

4.3 Num ensaio foram recolhidos 17.6g de enxofre elementar a partir da pirite. A
análise dos subprodutos gasosos de acordo com o procedimento acima resul-
tou no consumo de 18.47mL de solução padrão de Na2S2O3. Assumindo que
nenhuma outra espécie de enxofre foi produzida, calcule a percentagem de
enxofre da pirite que foi perdida como subproduto.

4.0 pt

A bateria de lítio-enxofre é um sistema de armazenamento de energia bastante atraente pois a sua
densidade energética teórica excede aquela das baterias de iões de Li convencionais. A reação global
para uma bateria de lítio-enxofre pode ser simplificada da seguinte forma: 16 Li + S8 −−→ 8 Li2S. O
enxofre serve de cátodo e o lítio metálico é o material ativo do ânodo durante a descarga.

4.4 Escreva as equações acertadas para as reações que acontecem durante a des-
carga no cátodo (a) e no ânodo (b).

3.0 pt

4.5 Calcule a rácio entre amassa domaterial activo do cátodo e o dematerial activo
do ânodo, de acordo com a reacção global da bateria.

1.0 pt

Uma bateria de iões de lítio (LIB) que possua uma diferença de potencial de 3,8 V e uma capacidade útil
de 3110 mAh fornece energia suficiente a um telemóvel para mostrar vídeos continuamente durante
22h quando completamente carregada.

4.6 Se a LIB for substituída por umabateria ideal de lítio-enxofre, que temumadife-
rença de potencial operacional de 4,2V e contém23gde enxofre comomaterial
activo disponível para reagir estequiometricamente durante a descarga, calcule
quantas horas de vídeo contínuo é que esta nova bateria permite visualizar no
mesmo telemóvel depois de uma carga completa.

5.0 pt

O enxofre elementar existe geralmente comomoléculas de S8. Em baterias de lítio-enxofre reais o S8 não
é diretamente reduzido a Li2S durante a descarga. O que acontece é uma série de reações que geram
vários polissulfuretos de lítio solúveis (Li2Sn, n = 3 − 8). Estes polissulfuretos de lítio poderiam difundir-
se para o ânodo e corroê-lo, levando a uma perda de material ativo dos elétrodos. Este fenómeno é
denominado de ”efeito lançadeira”.

4.7 Escreva a equação acertada da reação de corrosão do ânodo pelos polissulfu-
retos de lítio solúveis (Li2Sn) produzindo Li2S.

2.0 pt

A fim de suprimir o ”efeito lançadeira”, as espécies de polissulfureto num electrólito têm sido estudadas
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extensivamente. O Li2S6 é uma das espécies intermediárias mais importantes:

2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

Um estudo teórico demonstrou que dois confórmeros com energias comparáveis, Li2S6(I) e Li2S6(II)
coexistem em 1,2-dimetoxietano (DME), um solvente eletrólito comum em baterias de lítio-enxofre. A
figura que se segue descreve a dissociação do Li2S6 em DME:

Equilíbrios químicos de Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 e LiS•

3 em DME
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Tabela 4.1 Energias de Gibbs de dissociação (kJmol−1) de diferentes reacções em DME (298,15 K, 1 bar)
Δ𝐺−⊖−

d1 (I) Δ𝐺−⊖−
d1 (II) Δ𝐺−⊖−

d2 Δ𝐺−⊖−
dr (I) Δ𝐺−⊖−

dr (II)
20,68 18,92 100,55 45,13 43,37

4.8 Usando os dados da Tabela 4.1, calcule o rácio entre as concentrações de equi-

líbrio dos dois confórmeros em DME (298,15K,1bar), [Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] .

4.0 pt

4.9 Usando os dados da Tabela 4.1, calcule a constante de dissociação aparente do
Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−

6 em DME (rm298, 15 𝐾, 1 𝑏𝑎𝑟).
5.0 pt

4.10 Ordene as seguintes concentrações por ordem decrescente: [Li2S6], [LiS−
6 ],

[S2−
6 ], [LiS•

3] em DME.
4.0 pt

4.11 O potencial padrão de redução do lítio metálico em água a 298,15 K e 1 bar é:

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3.040 V

As energias de Gibbs de solvatação padrão de
Li+(g) gasoso para Li+(sol) em diferentes solventes:

Li+(H2O) Li+(DME)
Δ𝐺−⊖−/kJmol−1 −116.9 −114.6

Calcule o potencial padrão de redução do elétrodo de lítio metálico em DME.

6.0 pt

Vários estudos demonstraramque a força electromotriz de uma bateria de lítio-enxofre pode ser aumen-
tada substituindo o DME por dimetilsulfóxido (DMSO). Assim, as formas dos polissulfuretos em DMSO
também atraem a atenção dos investigadores.

Numa experiência, adicionou-se uma quantidade de Li2S e 4.81mg de pó de enxofre a 10,00mL de
DMSO. A mistura foi aquecida e agitada até à completa dissolução dos reagentes (ignore a variação de
volume). Suponha que só os seguintes iões polissulfureto estão presentes no DMSO: S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，
S2−
6 ，S2−

7 ，S2−
8 . O rácio entre as concentrações de equilíbrio das espécies de contendo enxofre eram as

seguintes:

[S•−
3 ] ∶ [S42−] ∶ [S52−] ∶ [S62−] ∶ [S72−] ∶ [S82−] = 17,50 ∶ 1,00 ∶ 4,50 ∶ 55,00 ∶ 5,00 ∶ 0,75

4.12 Calcule a massa original 𝑚 (em mg) de Li2S adicionado ao DMSO. 5.0 pt
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Uma Nova Aventura para o Enxofre de Outrora

16% do total
Questão 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Total
Cotação 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45

Pontuação

4.1 (2.0 pt)

4.2 (4.0 pt)

4.3 (4.0 pt)

______________________________%

PRT-3 T-4 A-1



Theory

A4-2
Portuguese (PRT) (Portugal)

4.4 (3.0 pt)

(a)

(b)

4.5 (1.0 pt)

rácio entre massas:______________________________

4.6 (5.0 pt)

______________________________h
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4.7 (2.0 pt)

4.8 (4.0 pt)

[Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] = ______________________________
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4.9 (5.0 pt)

𝐾−⊖−
d1 = ______________________________

4.10 (4.0 pt)

(1)____________ > (2)____________ > (3)____________ > (4)____________
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4.11 (6.0 pt)

𝐸−⊖−(Li+(DME)/Li) = ______________________________V

4.12 (5.0 pt)

𝑚(Li2S) = ______________________________mg
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Interconversão entre Óxidos de Nitrogénio

15% do total
Questão 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Total
Cotação 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45

Pontuação

Os óxidos de nitrogénio (N2O,NO,NO2,N2O4, etc. —usualmente denominados de NOx) são um dos
principais poluentes do ar, responsáveis pela degradação da camada do ozono, chuva ácida, smog
fotoquímico e efeito estufa. Assim, a emissão e conversão de NOx tem que ser controlada rigorosa-
mente para melhorar a qualidade do ar. Investiguemos a oxidação de NO a NO2 segundo a reação
2NO + O2 ⟶ 2NO2.

Parte A

O entendimento atual da reação de oxidação de NO a NO2 na atmosfera propõe o seguinte mecanismo:

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

As reações (1) e (2) e o inverso da reação (1) são reações elementares. A reação (1) é uma reação de
pré-equilíbrio com uma constante de equilíbrio 𝐾𝑐1, definida em concentração. A reação (2) é o passo
limitante da reação global, e a sua constante de velocidade é 𝑘2.

5.1 Deduza a expressão de velocidade de reação para a reação global 2NO+O2 ⟶
2NO2 em função de [NO], [O2], 𝐾𝑐1 e 𝑘2.

4.0 pt

𝐾𝑐1 depende da temperatura aproximadamente de acordo com a equação ln𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 ) (𝑀 e
𝑁 são constantes). A variação de 𝑘2 com a temperatura segue a equação de Arrhenius com o factor
pré-exponencial 𝐴2 e a energia de ativação aparente 𝐸𝑎,2. Assuma que 𝐸a,2 e 𝐴2 são independentes da
temperatura.

5.2 Deduza as expressões para o fator pré-exponencial (𝐴+) e para a energia de
ativação aparente (𝐸𝑎+ ) da reação 2NO + O2 ⟶ 2NO2 em função de 𝑀 , 𝑁 , 𝐴2
e 𝐸𝑎,2.

4.0 pt
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A constante aparente da velocidade de reação (𝑘+) da reação global é 6.63× 105 L2mol−2min−1 a 600K,
e a sua energia de ativação aparente é 1.20 kJmol−1.

5.3 Calcule a constante de velocidade da reação (em L2mol−2min−1) a 700 K. 2.0 pt

As entalpias de formação padrão (ΔfH−⊖−
m ) e entropias padrão (S−⊖−

m ) a 298,15 K são as seguintes:

NO(g) O2(g) NO2(g)
Δf𝐻−⊖−

m (kJmol−1) 91,3 33,1
𝑆−⊖−
m (J K−1mol−1) 210,8 205,2 240,1

Considere as variações de entropia e entalpia de reação padrão da reação 2NO + O2 ⟶ 2NO2 como
independentes da temperatura. Todos os gases são considerados como ideais para as questões que se
seguem.

5.4 Calcule a constante de equilíbrio termodinâmico (𝐾−⊖−
𝑝 ) desta reação a 600K. 4.0 pt

5.5 Calcule a variação da energia interna padrão Δr𝑈−⊖−
m (em kJmol−1) desta reação

a 600K.
3.0 pt

Foi observado experimentalmente que a velocidade da reação 2NO2 ⟶ 2NO + O2 é independente da
concentração de NO e O2.

5.6 Deduza a expressão para a velocidade desta reação (a constante de velocidade
aparente pode ser usada diretamente como 𝑘−) e calcule o valor de 𝑘− aparente
a 600 K. (Se não conseguiu calcular o valor de 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) na questão 5.4, use
𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) = 350.0)

8.0 pt

O gás NO2 é introduzido num recipiente de volume fixo que é mantido a 600K e é permitido que atinja
o equilíbrio. 20% do reagente é convertido em NO e O2. Todos os gases são considerados como ideiais.

5.7 Calcule a pressão total desta reação no equilíbrio. (Se não conseguiu calcular o
valor de 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) na questão 5.4, use 𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = 350.0)

4.0 pt

Parte B

A exaustão industrial é a principal fonte de NOx. Uma das abordagem utilizadas para reduzir a sua emis-
são é a oxidação de NO aNO2 e subsequente absorção do NO2 por um absorvente apropriado. Contudo,
a baixa concentração de NO nos gases de exaustão industrial faz com que a sua oxidação espontânea na
atmosfera seja demasiado lenta para cumprir os padrões ambientais necessários. Assim, são utilizados
catalisadores sólidos para acelerar este processo; a oxidação de NO procede na superfície de um cata-
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lisador específico (CatX) através do mecanismo que se segue (o local de adsorção é denominado como
Site).

O2(g) + 2Site
kS+1−−⇀↽−−kS−1

2O-Site (S1)

𝑟S+1 = 𝑘S+1 [O2] 𝜃2
𝑣 𝑟S−1 = 𝑘S−1𝜃2

O

NO(g) + Site
kS+2−−⇀↽−−kS−2

NO-Site (S2)

𝑟S+2 = 𝑘S+2[NO]𝜃𝑣 𝑟S−2 = 𝑘s−2𝜃NO

NO(g) + O-Site
kS+3−−→ NO2-Site (S3)

𝑟S+3 = 𝑘S+3[NO]𝜃O

NO2-Site
kS+4−−⇀↽−−kS−4

NO2(g) + Site (S4)

𝑟S+4 = 𝑘S+4𝜃NO2
𝑟S−4 = 𝑘S−4 [NO2] 𝜃𝑣

Assuma que as adsorções de NO, NO2 and O (proveniente da dissociação de O2) ocorrem numamonoca-
mada da superfície, e que estas espécies são adsorvidas pelo mesmo tipo de locais ativos da superfície.
A fração de cobertura (𝜃, definido como o número de locais de adsorção ocupados a dividir pelo número
de locais de adsorção totais) é representada como 𝜃NO, 𝜃NO2

e 𝜃O. Assim, a fração de locais de adsorção
não ocupados (𝜃v) é 𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2

− 𝜃O. Assuma que todos os processos de adsorção e desadsorção
são muito mais rápidos que a reação (S3).

5.8 Deduza a expressão para 𝜃v em função de [NO], [O2], [NO2] e as constantes de
velocidade das involvidas nas reações (S1)−(S4).

6.0 pt
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5.9 Escolha a expressão correta para a velocidade da reação 2NO(g) + O2(g) −−→
2NO2(g) no princípio da reação. Assuma que a concentração e adsorção de
NO2 são desprezáveis.
 
 
(A) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2 
 
(B) 𝑟S+ = 0.5𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2 
 
(C) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)[NO][O2]0.5

1 + 𝑘S+1[O2]/𝑘S−1 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2 
 
(D) 𝑟S+ = 𝑘S+4𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5/𝑘S−4

1 + 𝑘S+1([O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

4.0 pt

Para alguns catalisadores a reação de superfície não ocorre por (S3) mas sim por de uma via alternativa:

NO-Site + O-Site
kS+5−−→ Site + NO2-Site (S5)

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

Este é o passo limitante da reação global.

Um catalisador (CatY) foi utilizado para promover a reação 2NO + O2 ⟶ 2NO2. Quando a temperatura
e concentração de NO são constantes, a velocidade inicial da reação varia com a concentração de O2 de
acordo com o seguinte gráfico:
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5.10 Indique qual destes mecanismos é consistente com a curva apresentada.
(A) S3
(B) S5
(C) Não pode ser determinado

6.0 pt
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Interconversão entre Óxidos de Nitrogénio

15% do total
Questão 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Total
Cotação 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45

Pontuação

5.1 (4.0 pt)

𝑟+ = _______________________________________

5.2 (4.0 pt)

𝐴+ = ______________________________, 𝐸𝑎+ = ______________________________

PRT-3 T-5 A-1



Theory

A5-2
Portuguese (PRT) (Portugal)

5.3 (2.0 pt)

𝑘+(700K) = ______________________________L2mol−2min−1

5.4 (4.0 pt)

𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = ______________________________
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5.5 (3.0 pt)

Δr𝑈−⊖−
m = ______________________________kJmol−1

5.6 (8.0 pt)

𝑟− = ______________________________, 𝑘−(600K) = ______________________________
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5.7 (4.0 pt)

𝑝total = ______________________________kPa
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5.8 (6.0 pt)

𝜃v = ______________________________
 

5.9 (4.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

5.10 (6.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C)
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Fosfinas

7% do total
Questão 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Total
Cotação 3 6 8 5 6 3 5 36

Pontuação

As fosfinas são compostos de fósforo análogos a aminas. O átomo de fósforo também tem um par de
eletrões de valência não compartilhado, que lhes confere basicidade de Lewis ou nucleofílicidade. Ao
contrário das aminas terciárias, as fosfinas quirais com três substituintes diferentes, como por exemplo
a P1, podem ser isoladas como enantiómeros puros. Fosfinas quirais são frequentemente utilizadas
como ligandos quirais em catálise com metais de transição.

6.1 Atribua a configuração absoluta de P1 utilizando a nomenclatura R/S. 3.0 pt

O crescimento rápido da organocatálise nas últimas duas décadas levou à descoberta de um grande
número de sínteses catalisadas por fosfinas nucleofílicas. Dentro destas, destaca-se a reação de ciclo-
adição de Lu (3+2), desenvolvida pelo cientista chinês Xiyan Lu. Por exemplo, a trifenilfosfina é capaz
de catalisar a reação entre o alenoato de etilo (1) e o acrilato de metilo (2) para formar dois derivados
ciclopenteno: 3 (maioritário) e 4 (minoritário).

Cicloadição de Lu (3+2):

PRT-3 T-6 Q-1
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De acordo com o mecanismo proposto, a reação (3+2) de Lu é uma reação formal de cicloadição . Ini-
cialmente, o catalisador de trifenilfosfina participa numa reação de adição nucleofílica ao alenoato de
etilo 1 para formar o intermediário zwiteriónico A. Este intermediário subsequentemente cicliza com o
acrilato de metilo 2 através das dois rotas possíveis apresentadas no esquema. Na rota da esquerda, o
ileto de fósforo B gerado in situ é convertido no intermediário C através de uma transferência de protão.
O C sofre uma reação de eliminação para formar o produto maioritário 3 e regenerar o catalisador de
fosfina. Na rota da direita forma-se o ileto de fósforo B’ que também se converte reversivelmente no
intermediário C’ por transferência de protão. C’ sofre eliminação para formar o produto minoritário
4 e regenerar o catalisador de fosfina.

Mecanismo:
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6.2 Desenhe as duas principais estruturas de ressonância que constituemo híbrido
de ressonância A (o grupo éster não se considera envolvido na ressonância). A
estereoquímica não será avaliada.

6.0 pt

6.3 Desenhe as estruturas dos intermediários B’ e C’. (A estereoquímica não será
avaliada).

8.0 pt

Sob condições semelhantes, o alenoato de etilo 1 e o fumarato de dietilo 5 são convertidos no produto
de cicloadição 6.
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6.4 Desenhe a estrutura do composto 6 (a estereoquímica não será avaliada). 5.0 pt

A reação de cicloadição de Lu (3+2) assimétrica pode ser catalisada por catalisadores quirais de fosfina.
Por exemplo, o alenoato de etilo 1 e o acrilato de metilo 2 reagem, na presença da fosfina biciclica quiral
P2, para formar um produto de cicloadição 3 enantio-enriquecido (80% e.e.).

Cicloadição de Lu (3+2) assimétrica:

Equação para o cálculo do e.e.:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = quantidade do enantiómero maioritário

𝑛minor = quantidade do enantiómero minoritário

6.5 Indique quais são os centros quirais na fosfina P2 utilizando asteriscos. (Nota:
serão deduzidos pontos na questão por cada asterisco incorreto nunca sendo
a pontuação final negativa)

6.0 pt

6.6 Indique o rácio 𝑛major/𝑛minor do produto 3. 3.0 pt

A reação de cicloadição de Lu (3+2) é uma ferramenta versátil em síntese orgânica. Esta foi utilizada na
síntese do (-)-hinesol, um componente importante da planta da medicina tradicional chinesa Chang Zhu
(Atractylodes lancea var Chinensis). Através de catálise com PPh3, a ciclohexanona quiral 7 ciclizou com
o alenoato de terc-butilo 8 para formar o produto maioritário 9 e três produtos minoritários 10, 11 e
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12. Os produtos minoritários 10-12 são todos isómeros do 9. O composto 9 pode ser posteriormente
transformado no (–)-hisenol ao fim de vários passos de síntese.

6.7 Dos compostos que se seguem, escolha o que NÃO É um dos produtos minori-
tários 10‒12.

5.0 pt
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Fosfinas

7% do total
Questão 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Total
Cotação 3 6 8 5 6 3 5 36

Pontuação

6.1 (3.0 pt)

____________

6.2 (6.0 pt)
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6.3 (8.0 pt)

B’ (4,0 pts) C’ (4,0 pts)

6.4 (5.0 pt)

6
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6.5 (6.0 pt)

6.6 (3.0 pt)

____________

6.7 (5.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

PRT-3 T-6 A-3



PRT-3 T-7 C
Ana Francisca Silva Armada

Theory
Organic Molecules in Life

Cover sheet

Please return this cover sheet together with all the related question sheets.

PRT-3 T-7 C-1



Theory

Q7-1
Portuguese (PRT) (Portugal)

Moléculas Orgânicas e a Vida

9% do total
Questão 7.1 7.2 7.3 Total
Cotação 12 8 12 32

Pontuação

A síntese de péptidos e proteínas de elevada complexidade é um dos grandes desafios da química. A 17
de setembro de 1965, cientistas chineses sintetizaram pela primeira vez insulina bovina cristalina , um
marco importante na síntese de proteínas e na exploração dos segredos da vida.

Selo emitido pela ocasião do 50th aniversário (2015) da primeira síntese de insulina cristalina
bovina.

O acoplamento de grupos ácido carboxílico com grupos amina para formar ligações amida é uma das
reações mais elementares na síntese de péptidos e proteínas. A alenona 2 é capaz de ativar o ácido
carboxílico 1 para formar o intermediário 3. Este último reage posteriormente com a amina 4 para
formar a amida 5 com rendimentos elevados, bem como o subproduto 6.
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De modo semelhante, através da sua estrutura de ressonância maioritária (7) (não é considerado qual-
quer envolvimento do grupo Ts), a N-etinil-N-metil-p-toluenosulfonamida (MYTsA) pode ativar ácidos
carboxílicos da mesma forma que a alenona 2.

7.1 Desenhe as estruturas do composto 7, intermediário 9 e composto 12. (Mostre
inequivocamente a estereoquímica de todos os centros estereogénicos)

12.0 pt

O aumento do tamanhoda cadeia peptídica leva a umamaior dificuldade na formação de ligações amida.
Assim, os métodos de condensação convencionais não pode ser aplicados à síntese de proteínas. Para
a primeira síntese de insulina cristalina bovina foi desenvolvido ummétodo baseado na química da acil-
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hidrazina 13quepermitia a formaçãoda ligação amida entre dois péptidos. Como indicadonas equações
que se seguem, o composto 15 reage com 16 na presença de trietilamina para formar 17.

Nota: P1, P2 =péptidos

7.2 Desenhe as estruturas dos compostos 15 e 16. 8.0 pt

Para além da síntese de novo, é também possível modificar proteínas existentes. Existem diversos sí-
tios ativos na superfície de uma proteína, tais como grupos amino, tiol e carboxilo. Os grupos nucle-
ofílicos tiol são o alvo preferencial quando a proteína é tratada com reagentes eletrofílicos como a N-
fenilmaleimida 18 via uma reação de adição de Michael.

Propõe-se uma reação entre o reagente 19 e o grupo tiol da proteína 20, sob condições levemente bási-
cas (pH = 7.5), para gerar o intermediário neutro 21 que sofre um ataque do ião hidróxido para formar o
composto 22. Este último encontra-se em equilíbrio com a forma acíclica 23, subsequentemente reage
comoutramolécula de proteína 20. O produtomaioritário resultante encontra-se tanto na forma acíclica
24 como na forma cíclica 25, num equilibro semelhante ao encontrado entre 22 e 23.
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7.3 Desenhe as estruturas do intermediário 21 e dos compostos 24 e 25. Não é
necessário representar a estereoquímica.

12.0 pt
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Moléculas Orgânicas e a Vida

9% do total
Questão 7.1 7.2 7.3 Total
Cotação 12 8 12 32

Pontuação

7.1 (12.0 pt)

7 (4.0 pts) 9 (4.0 pts) 12 (4.0 pts)

7.2 (8.0 pt)

15 (4.0 pts) 16 (4.0 pts)
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7.3 (12.0 pt)

21 (4.0 pts) 24 (4.0 pts) 25 (4.0 pts)
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Um Fantástico Catalisador Quiral Espirocíclico

10% do total
Questão 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Total
Cotação 16 2 2 2 2 8 2 2 36

Pontuação

Os compostos quirais são fundamentais para a saúde humana. Mais de 50% dos medicamentos atual-
mente comercializados são enantiómeros puros demoléculas quirais. Contudo, a síntese assimétrica de
moléculas quirais continua a ser um grande desafio. O grupo do professor Qilin Zhou da Universidade
de Nankai (China) desenvolveu uma série de catalisadores quirais espirocíclicos de atividade elevada,
capazes de aumentar a eficiência de sínteses assimétricas. Estes catalisadores são amplamente usados
na indústria farmacêutica, e chegam a atingir 99,9% e.e. a uma proporção de apenas 0,00002% molar.
Esta descoberta ganhou o primeiro prémio no Concurso Nacional de Ciências Naturais, na China, em
2019.

Nota:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Parte A

O esquema que se segue representa a rota de síntese do ligando quiral SpiroPAP.
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Nota:

eq = equivalente

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Desenhe as estruturas 1, 2, 4, 5. (A estereoquímica não será avaliada) 16.0 pt

8.2 Das opções que se seguem, selecione a que corresponde a um reagente A que
NÃO PODE ser usado na transformação de 8 em 9.
 
(a) NaBH(OAc)3
 
(b) NaBH3CN
 
(c) NH2NH2,NaOH
 
(d) NaBH4

2.0 pt

O composto espirocíclico racémico 6 reage com o cloroformato de (–)-mentilo (10) para formar 11a e
11b, que podem ser separados por cromatografia de coluna. Os compostos 11a e 11b são sujeitos a
uma reação de hidrazinólise para obter (+)-6 e (–)-6 opticamente puros.
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Nota:

eq = equivalente

8.3 Escolha a opção correta.
(a) Os compostos 11a and 11b são um par de enantiómeros.
(b) Os compostos 11a and 11b são um par de diastereoisómeros.
(c) Os compostos 11a and 11b são um par de isómeros cis-trans.
(d) Os compostos 11a and 11b são um par de isómeros conformacionais.

2.0 pt

Parte B

O catalisador Ir-SpiroPAP foi preparado de acordo com o esquema que se segue, através da reação
entre o SpiroPAP e o complexo [Ir(cod)Cl]2(cod = cicloocta-1,5-dieno), em metanol e com atmosfera de
hidrogénio.
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Nota:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Escreva o número de oxidação do Ir no catalisador Ir-SpiroPAP. 2.0 pt

8.5 Escreva o número de eletrões de valência das orbitais d do Ir no catalisador
Ir-SpiroPAP.

2.0 pt

O catalisador quiral Ir-SpiroPAP foi utilizado na síntese assimétrica total do diterpeno 22, do tipo Muli-
nano, como apresentado no esquema que se segue.

8.6 Desenhe as estruturas 15 e 16, incluindo a estereoquímica apropriada. 8.0 pt
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8.7 Das opções que se seguem, selecione a melhor para fazer a transformação B:
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 Das opções que se seguem, selecione a melhor para fazer a transformação C:
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt
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Um Fantástico Catalisador Quiral Espirocíclico

10% do total
Questão 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Total
Cotação 16 2 2 2 2 8 2 2 36

Pontuação

Parte A

8.1 (16.0 pt)

1 (4.0 pts) 2 (4.0 pts)

4 (4.0 pts) 5 (4.0 pts)

8.2 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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8.3 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

Parte B

8.4 (2.0 pt)

____________

8.5 (2.0 pt)

____________

8.6 (8.0 pt)

15 (4.0 pts) 16 (4.0 pts)

8.7 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

8.8 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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Síntese Total da Capitulactona

9% do total
Questão 9.1 9.2 9.3 9.4 Total
Cotação 24 2 16 2 44

Pontuação

A planta Curculigo capitulata, nativa da região sul da China, é usada namedicina tradicional chinesa para
o tratamento de diversas enfermidades. A Capitulactona (1) foi isolada das raízes desta planta. A sua
estrutura com configuração absoluta definida foi determinada através de uma combinação de dados
espectroscópicos e da sua síntese total.

A síntese total de 1 começa com a iodação de um composto disponível comercialmente, o 4-
bromoveratrole (2), e prossegue até à formação do intermediário 12, de acordo com o esquema
que se segue.
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Nota:

cat = catalisador

eq = equivalente

9.1 Desenhe as estruturas dos compostos 3-5, 9 e 11. (Mostre inequivocamente a
estereoquímica de todos os centros estereogénicos)

24.0 pt
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A (R)-Epicloroidrina (7) foi preparada a partir do (+)-manitol (13) através da rota que se segue:

Nota:

eq = equivalente

conc = concentrado
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9.2 Escolha a opção correta para A a partir das condições que se seguem:
(a) Piridina
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) ZnCl2 anidro

2.0 pt

9.3 Desenhe as estruturas dos compostos 15, 16, 18 e 19. (Mostre inequivocamente
a estereoquímica de todos os centros estereogénicos)

16.0 pt

O diacetal 14 também pode ser preparado pela reação do (+)-manitol (13) com 2-metoxipropeno (23)
na presença de uma quantidade catalítica de ácido p-toluenosulfónico (TsOH). O esquema que se segue
representa uma reação modelo.

9.4 O mecanismo proposto para esta reação inclui a formação dos intermediários
chave (I-V) apresentados acima. Escolha, das opções que se seguem, a que
apresenta a ordem correta de formação destes intermediários ao longo da re-
ação.
(a) I, II, III, IV, V
(b) III, II, I, V, IV
(c) III, I, II, IV, V
(d) III, I, II, V, IV

2.0 pt
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Síntese Total da Capitulactona

9% do total
Questão 9.1 9.2 9.3 9.4 Total
Cotação 24 2 16 2 44

Pontuação

9.1 (24.0 pt)

3 (4.0 pts) 4 (4.0 pts)

5 (4.0 pts) 8 (4.0 pts)
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9.1 (cont.)

9 (4.0 pts) 11 (4.0 pts)

9.2 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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9.3 (16.0 pt)

15 (4.0 pts) 16 (4.0 pts)

18 (4.0 pts) 19 (4.0 pts)

9.4 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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