Professora Sonia

Universidade Anhembi Morumbi 2021 – MEDICINA
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 1. O ácido fosfórico  H3PO4  é um insumo essencial para produção de fertilizantes e seu
consumo no Brasil é elevado. Em um trabalho de pesquisa foi apresentada uma rota alternativa
para a produção desse ácido, esquematizada a seguir.

Nesse trabalho, os autores relataram que, ao utilizar 500 mL de solução aquosa de ácido clorídrico
15 %  HC  , ocorreu a solubilização total do cálcio (Ca) e do fósforo (P) presentes em 100 g de
concentrado fosfático, obtendo-se duas substâncias em fase aquosa e o resíduo na fase sólida.

a) Desprezando as impurezas do reagente de partida e considerando que o concentrado fosfático é
constituído de fosfato de cálcio sólido, Ca 3  PO4 2 , escreva a equação química balanceada da
reação que ocorre no processo químico representado no esquema.

b) Calcule a concentração, em mol/L, da solução aquosa de HC indicada no esquema. Apresente
os cálculos efetuados.
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Resolução:

a) Equação química balanceada da reação que ocorre no processo químico representado no
esquema (desprezando as impurezas do reagente):
Concentrado fosfático (rocha fosfática)  Ca 3  PO4 2
Esquema
Concentrado fosfático  HC(aq) 
 H3PO4 (aq)  CaC 2 (aq)

Então:
Esquema
Ca 3  PO4 2 (s)  HC (aq) 
 H3PO4 (aq)  CaC 2 (aq)

Balanceando, vem :
1Ca 3  PO4 2 (s)  6HC (aq)  2H3PO4 (aq)  3CaC 2 (aq)

b) As informações indicadas no esquema devem ser utilizadas na resolução.
Cálculo da concentração, em mol/L, da solução aquosa de HC indicada no esquema:
HC (aq) 15 % (teor em massa) 
d  1,0

15
 0,15
100

g
g
 1,0
 1000 g /L
mL
10 3 L

A partir destas informações, vem:
H  1,01; C  35,5 (vide tabela periódica fornecida na prova)
HC  1,01  35,5  36,51
MHC  36,51 g  mol 1
C  τd
C  0,15  1000

g
L

C  150 g  L1
C  HC   MHC
150 g  L1  HC   36,51 g  mol1

HC 

150 g  L1
 4,10846 mol /L
36,51 g  mol 1

HC  4,1 mol /L
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Questão 2. A tomografia por emissão de pósitrons (PET) é utilizada no exame diagnóstico para
detecção de tumores. O radionuclídeo mais usado para essa técnica é o
110 minutos. Na equação de decaimento do

 

de um pósitron β

18

18

F, com meia-vida de

F há formação de um radionuclídeo X e a emissão

 

e de um neutrino (ν). A aniquilação do pósitron com um elétron e –

do meio

resulta na emissão de radiação gama (γ), permitindo o mapeamento dos tecidos tumorais. O
esquema de decaimento do

18

F para o radionuclídeo X está representado a seguir.

a) Considerando que a atividade inicial de um radiofármaco marcado com

18

F é 200 MBq,

determine a atividade da amostra, em percentagem (%) e em MBq, após decorrer o tempo de
330 minutos.

b) Escreva a equação de decaimento do

18

F para o radionuclídeo X, de acordo com o texto.

Identifique o radionuclídeo X.

Resolução:

a) Determinação da atividade da amostra, em percentagem (%) e em MBq:
Atividade inicial  200 MBq
Tempo total  330 min utos

 

Tempo de meia vida t 12  110 min utos

 

Tempo total  número de meias  vidas  Tempo de meia vida t 12
T  n  t 12
330 min  n  110 min
n

330 min
 3 (3 períodos de semide sin tegração)
110 min
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Cálculo da atividade da amostra em porcentagem e MBq:
110 min
110 min
110 min
100 % 
50 % 
25 % 
12,5 %

Atividade da amostra em porcentagem (após 330 min utos)  12,5 %
110 min
110 min
110 min
200 MBq 
100 MBq 
50 MBq 
25 MBq
Atividade da amostra em MBq (após 330 min utos)  25 MBq

b) De acordo com o texto, na equação de decaimento do

18

F há formação de um radionuclídeo X e

  e de um neutrino (ν). Então:

a emissão de um pósitron β

De acordo com a Tabela Periódica forecida na prova F possui Z  9.
Radionuclídeo :
18
9F

 ZA X 

18

F

0
1β

18
9F

 00 ν (equação de acordo com o texto)

18  A  0  0
A  18
9  Z 1 0
Z  9 1  8
A
ZX

:

18
8X

De acordo com a Tabela Periódica forecida na prova : Z  8  O; Oxigênio  .
18
9F



18
8O

Núclideo X :



0
1β

 00 ν (equação)

18
8 O.

Questão 3. A equação representa o equilíbrio químico da ionização da água, em que Kw é a
constante de equilíbrio do produto iônico da água.

 H   aq   OH–   aq  Kw.
H2O    

 



Analise a tabela que apresenta os valores de Kw em função da temperatura.

T (oC)

Kw

0

1,0  10 –15

25

1,0  10 –14

50

5,5  10 –14

100

5,5  10 –13

(Daniel C. Harris. Análise química quantitativa, 2001.)

a) Classifique a ionização da água quanto ao calor de reação envolvido no processo. Justifique sua
resposta de acordo com os dados da tabela apresentada.
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b) Determine, apresentando os cálculos, o pH de uma amostra de água pura líquida
super  resfriada a 0 ºC.

Resolução:

a) Classificação da ionização da água quanto ao calor de reação envolvido no processo:
endotérmica.
Justificativa:
T

 C :
o

0  25  50  100

Kw : 1,0  10 15  1,0  10 14  5,5  10 14  5,5  1013

De acordo com a tabela fornecida, quanto maior a temperatura, maior Kw. Isto significa que a
reação direta absorve calor (reação endotérmica), ou seja, o processo é favorecido pela elevação da
temperatura.

b) Determinação do pH de uma amostra de água pura líquida super-resfriada a 0 ºC:
De acordo com a tabela fornecida no enunciado da questão a 0 ºC o valor de Kw é igual a
1,0  10 –15 , então:
 1H  aq   1OH–  aq 
1H2O    
S

Kw  1,0  1015

S

Kw  H   OH– 
Kw  S  S
Kw  S2
1,0  1015  S2
 15 


2 

S  1,0  1015  10

 10 7,5

S  H   10 7,5 mol /L
pH   log H 
pH   log107,5
pH  7,5
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Questão 4. O resveratrol  C14H12O3  é um composto natural encontrado nas uvas que se mostrou
eficaz na prevenção e terapia de várias doenças. A fórmula estrutural de um de seus isômeros está
representada na figura.

a) Escreva o tipo de isomeria presente na molécula do resveratrol e o nome da função orgânica
característica do grupo funcional presente na estrutura desse composto.

b) A partir da combustão completa de 5 mol de resveratrol, escreva a equação química balanceada
da reação e calcule o volume, em litros, de gás carbônico coletado a 300 K e 1,4 atm. Utilize
R  0,08  atm  L  K –1  mol –1.

Resolução:
a) Tipo de isomeria presente na molécula do resveratrol: geométrica Cis-Trans.

OH

H

H
HO

HO

H

H
Trans
OH

OH
Cis
OH

Nome da função orgânica característica do grupo funcional presente na estrutura desse composto:
Fenol.
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CH
H
HO

C

CH
C
HC

HC

C
Fenol
CH

C

C

C

CH

H

OH

CH

C
Fenol
OH

b) Equação química balanceada da combustão completa do Resveratrol:
C14H12O3  O2  CO2  H2O
Balanceando, vem :
31
O2  14 CO2  6 H2O
2
Para 5 mol de C14H12O3 :

1C14H12O3 

5 C14H12O3 

155
O2  70 CO2  30 H2O
2

Cálculo do volume, em litros, de gás carbônico coletado:
T  300 K
P  1,4 atm
R  0,08  atm  L  K –1  mol –1
nCO2  70 mol
P  V  nR  T
P  VCO2  nCO2  R  T
1,4 atm  VCO2  70 mol  0,08  atm  L  K –1  mol –1  300 K
70 mol  0,08  atm  L  K –1  mol –1  300 K
1,4 atm
 1200 L

VCO2 
VCO2
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Dado:
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