
Assinale a alternativa que corresponda às afirmativas corretas. (MFe = 55,85g/mol)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eº= 0,799 V

E= 0,511 V

0,435=0,799 - 00592 log(1/[Ag
+
])

[Ag
+
]= 1,365E-05 mol/L

Solução saturada com o sólido => [Ag
+
]=[Cl

-
] 

Kps= [Ag
+
][Cl

-
] = [Ag

+
]
2

Kps= 1,86E-10 2,0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(A) I e II - alternativa correta

(B) II e III

(C) I, II e IV

(D) I e IV

(E) II e IV

Assim, a quantidade de matéria de Fe(II) é nFe = 0,0087x0,005x2x = 0,000087mol. A massa de Fe(II) na 

amostra é 0,000087x55,85x100/50 = 9,72 mg, que não corresponde ao valor indicado na embalagem.

Questão 2 (2 pontos) 

Ao introduzir um fio de prata em uma solução saturada com AgCl, registrou-se o potencial de 0,511 V 

contra o eletrodo padrão de hidrogênio (E = 0,000 V). Determine o Kps do AgCl.

III – A titulação de uma alíquota de 25,00 mL da solução amostra com uma solução de Ce
4+

0,0050

mol/L consumiria por volta de 10,7mL do titulante caso a quantidade de ferro seja aquela indicada na

embalagem.

IV – A titulação de uma alíquota de 50,00 mL da solução amostra com uma solução de Sn
2+

0,0050

mol/L consumiria por volta de 8,7mL do titulante caso a quantidade de ferro seja aquela indicada na

embalagem.

O procedimento de digestão oxidou todo o Fe(II) para Fe(III) , logo somente será possível analisar o 

ferro III com um titulante que seja um agente redutor , como por exemplo o Sn(II). A estequiometria de 

reação de Fe(III) com Sn(II) é 2:1. 

Questão 1 (3 pontos) 

Você  foi contratado para trabalhar no laboratório de uma indústria alimentícia e seu primeiro desafio foi 

propor um método simples para análise de ferro em leite em pó enriquecido com este elemento químico. 

Como você ainda não cursou Química Analítica Instrumental e o último conteúdo da disciplina Química 

Analítica F, que está “fresquinho” na cabeça, versa sobre oxirredução, fez com que optasse por fazer a 

análise por volumetria de oxirredução. Na embalagem do produto você leu que a quantidade de ferro 

elementar é 12mg/100g do leite e que o ferro é adicionado na forma de sulfato ferroso. Você lembrou-se 

de uma dica do professor de Analítica que dizia que a matéria orgânica precisava ser eliminada para 

evitar interferências e, então, fez uma digestão ácida fortemente oxidante de 100,0g de uma amostra 

de leite, aquecendo a solução em chapa até a fervura. Após a digestão e eliminação do excesso de 

solução digestora, a solução foi transferida para um balão de 100,0 mL, completando-se o volume com 

água destilada. Com base neste procedimento foram feitas algumas afirmativas:

I – O procedimento de digestão empregado oxidou todo ferro II para ferro III.

II – Para fazer a análise o titulante empregado deverá ser um agente redutor.



Va = 10,00 mL

Vt = 8,60 mL

Ct= 0,1395 mol/L

a) Determine a concentração da solução de I2.

1  I2 2 S2O3

Ca x Va Ct x Vt Ca= 0,0600 mol/L 2,0

b) Calcule o potencial após a adição de 2,00 mL do titulante.

2,00 mL titulante 1 I2 2 S2O3
2-

Eº= 0,620 V x 0,1205 x 2,00

[I2] = 0,0384 mol/L

[I
-
] = 0,0233 mol/L E= 0,675 V 2,0

c) Calcule o potencial após a adição de 2,00 mL de escesso do titulante.

2,00 mL titulante

Eº= 0,080 V 1 I2 2 S4O6
2-

[S2O3
2-
] = 0,0135 mol/L 0,05x10 x

[S4O6
2-
] = 0,0291 mol/L

E= 0,145 V 2,0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eº= 1,51 V

Eº= 0,77 V

n= 5

pH = 0,5

a) 1 MnO4
-

5 Fe
2+

Vt= 50,00 mL M= 151,92

0,0200 5,00 n Vb= 200,00 mL

nd= 5,00E-04 mol na alíquota

na= 2,00E-03 mol no balão

massa= 0,304 g 3,0

Para isso, uma cápsula da amostra foi dissolvida e o volume completado para 200,00 mL com água. A 

titulação foi realizada em pH 0,5 com alíquotas de 50,00 mL da solução da amostra e gastou-se, em 

média, 5,00 mL do titulante.

Questão 4 (6 pontos) 

Nas aulas práticas desta disciplina foi analisado um medicamento indicado para anemia ferropriva, o 

sulfato ferroso na forma de comprimidos. Outra forma de comercialização do medicamento consiste no 

sulfato ferroso anidro acondicionado em cápsulas. 

Para verificar se o medicamento está em conformidade com a bula, um analista da ANVISA, formando 

em Farmácia na UFMG em 2009, executou uma análise através da volumetria de 

oxirredução, utilizando-se uma solução de permanganato de potássio (KMnO4) de concentração 0,0200 

mol/L.

Assim, a solução padrão de iodo é preparada dissolvendo o I2 em solução com excesso de KI (para 

estabilizar o iodo na forma do íon I3
-
) e padronizando com uma solução de Na2S2O3. 

Considere, então, a padronização de 10,00 mL de uma solução de I2 na qual o volume gasto de uma 

Antes do PE

Após o PE

Questão 3 (6 pontos) 

Soluções de I2 são muito utilizadas em volumetria de oxirredução. No entanto, apesar do I2 sólido ter 

pureza elevada, ele sublima facilmente e não poderia ser usado como padrão primário. 

 
I2 + 2e

-
 ⇌ 2I

-
 

2S2O3
2-
 ⇌ S4O6

2-
 + 2e

- 

2S2O3
2-
+ I2⇌ S4O6

2
+ 2I

-
 

MnO4
-
 + 5e

-
 + 8H

+
⇌ Mn

2+
 + 4H2O 

5 Fe
2+

 ⇌
 
5 Fe

3+
 + 5 e

-
 

____________________________________ 

MnO4
-
 + 5 Fe

2+
+ 8H

+
⇌ Mn

2+
 + 5 Fe

3+
 + 4H2O 



b) Vtitulante= 10,00 mL

[MnO4
-
] = 0,00167 mol/L E = 1,51 - 0,01184 log(1/[H

+
]
8
)

[Mn
2+

] = 0,00167 mol/L

E = 1,463 V 2,0

c) E= 0,770 V

nFe = 2,50E-04

VMnO4 = nFe / (5 x CMnO4) = 2,50 mL ==> ou seja, metade do volume do PE.

1,0 se fizer os cálculos

0,5 se apenas indicar que é na metade do PE.

Para o potencial ser igual ao potencial eletródico padrão do par Fe(II)/Fe(III), a concentração destas 

duas espécies devem ser iguais. Isto acontecerá quando metade da quantidade inicial de ferro tiver 

reagido.


