Professora Sonia

FAMEMA 2019 - MEDICINA
FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 1. A tabela apresenta propriedades físicas da propanona e do metanol.

Considere uma solução preparada pela adição de 31,6 g de metanol a 85,8 g de propanona.

a) Qual o tipo de ligação intramolecular existente na propanona e no metanol? Qual o nome da
interação intermolecular que justifica o fato de o metanol, apesar de ter menor massa molar,
apresentar maior ponto de ebulição que a propanona?

b) Calcule a concentração, em g/L, de metanol na solução preparada, considerando o volume total
da solução.

Resolução:
a) Tipo de ligação intramolecular existente na propanona e no metanol: ligação covalente.
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Nome da interação intermolecular que justifica o fato de o metanol, apesar de ter menor massa
molar, apresentar maior ponto de ebulição que a propanona: ligação de hidrogênio ou ponte de
hidrogênio.
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b) Cálculo da concentração de metanol na solução preparada com a adição de 31,6 g de metanol a
85,8 g de propanona:
msolução  mme tan ol  mpropanona  31,6 g  85,8 g
msolução  117,4 g


mme tan ol
31,6 g
31,6


(título ou porcentagem em massa)
msolução
31,6 g  85,8 g 117,4

d me tan ol  0,79 g .mL1  790 g .L1
C  d
31,6
C
 790 g .L1
117,4
C  212,6 g /L

Outro modo de resolução desconsiderando a variação de volume após a mistura (método
mais impreciso, pois na prática ocorre contração de volume quando os compostos são
misturados):

d propanona  0,78 g  mL1  780 g  L1
mpropanona  85,8 g
d propanona 
Vpropanona 

mpropanona
Vpropanona
mpropanona
d propanona



85,8 g
 0,11 L
780 g  L1

d me tan ol  0,79 g  mL1  790 g  L1
mme tan ol  31,6 g
d me tan ol 

mme tan ol
Vme tan ol

Vme tan ol 

mme tan ol
31,6 g

 0,04 L
d me tan ol
790 g  L1

Vtotal  Vpropanona  Vme tan ol  0,11 L  0,04 L  0,15 L

Cme tan ol 

mme tan ol 31,6 g

 210,67 g  L1
Vtotal
0,15 L
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Questão 2. A figura representa as etapas de produção de NaC  s  a partir das substâncias Na  s 
e C 2  g  .

a) Em qual das etapas representadas na figura uma substância simples passa por mudança de
estado físico? Qual o nome dessa mudança de estado?

b) Calcule o valor de X. Classifique a reação de produção de NaC  s  com base na variação da
energia envolvida no processo.

Resolução:
a) Uma substância simples (formada por um único tipo de elemento químico) passa por mudança
de estado físico na etapa 1.
O nome dessa mudança de estado é sublimação na qual o sódio no estado de agregação sólido
passa para o estado de agregação gasoso.
Sub lim ação

Na (s)  Na (g)

b) Cálculo do valor de X:
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 348,6 kJ   787,0 kJ    495,8 kJ   122,0 kJ    107,3 kJ   X
 


Etapas 4 e 5

Etapas 1, 2 e 3 invertidas

X  1135,6 kJ  725,1 kJ
ΔH  X   410,5 kJ
 410,5 kJ  0  Re ação exotérmica.

Questão 3. A eliminação do excesso de gás carbônico do ar pode ser feita pela passagem desse ar
por um filtro contendo cal sodada, uma mistura de NaOH e Ca(OH)2 que reage com o gás
carbônico de acordo com a sequência de reações:
1 : CO2  H2O  H2CO3
2 : H2CO3  2NaOH  Na 2CO3  2H2O
3 : Na 2CO3  Ca  OH2  CaCO3  2NaOH

a) Qual dos reagentes envolvidos na sequência de reações não terá sua massa alterada ao final do
processo? Indique em qual etapa ocorre uma reação de neutralização.

b) Um filtro foi pesado antes e depois da passagem de 448 litros de ar pelo seu interior, medidos
nas CNTP, registrando-se aumento de 10 g de sua massa seca. Calcule a porcentagem em volume
de CO2 presente nesse ar.

Resolução:

a) O NaOH (hidróxido de sódio) não terá a sua massa alterada ao final do processo, pois será
recuperado na etapa 3.
H2CO3  2 NaOH  Na 2CO3  2 H2O

Re agente

Na 2CO3  Ca(OH)2  CaCO3 

2 NaOH



Pr oduto
(recuperado)

Etapa onde ocorre uma reação de neutralização: etapa 2  ácido  base  .
Neutralização

H2CO3  2 NaOH 
 Na 2CO3  2 H2O



 

 
Ácido

Base

Sal

Água
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b) O aumento da massa se deve à formação de 10 g de carbonato de cálcio  CaCO3  .
CO2  H2O  H2CO3
H2CO3  2 NaOH  Na 2CO3  2 H2O
Na 2CO3  Ca(OH)2  CaCO3  2 NaOH
Global

CO2  Ca(OH)2  CaCO3
22,4 L

100 g

VCO2

10 g

22,4 L  10 g
100 g
 2,24 L

VCO2 
VCO2

Var  448 L
%V 

VCO2
Var



2,24 L
448 L

%V  0,005  0,5  102
%V  0,5 %

Questão 4. A figura apresenta a fórmula estrutural e a variação da cor do indicador azul de
bromotimol em função do pH.

Esse

indicador



foi

utilizado



em



uma

A H   10 –8 mol /L , B OH–   10 –9 mol /L
 



aula



de

laboratório



e C H   10 –7 mol /L
 

onde



três

soluções

foram avaliadas em

relação ao seu caráter ácido-base.

a) Considerando o produto iônico da água Kw  H   OH–   10 –14 , preencha a tabela presente
  

no campo de Resolução e Resposta, associando as soluções às cores assumidas pelo indicador.
Campo de Resolução e Resposta:
Solução

Cor do indicador

A
B
C
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b) Dê o nome da função orgânica que tem o oxigênio ligado diretamente ao anel aromático do
indicador. Indique com um asterisco, na estrutura presente no campo de Resolução e Resposta, o
carbono quiral existente na molécula do azul de bromotimol.
Campo de Resolução e Resposta:

Resolução:
a) Kw  H   OH   1014  H   OH   107 mol /L (neutralidade).
  

  

H   OH   107 mol /L
  

pH   log H 
 
pH   log107
pH  7 (neutralidade)



A H   108 mol L
 



pH   log108
pH  8
8  7,6  Azul



B OH   109 mol L





pOH   log OH 


pOH   log109
pOH  9
pH  pOH  14
pH  9  14
pH  5
5  6  Amarela



C H   107 mol L
 



pH   log H 
 
pH   log107
pH  7
6  7  7,6  Verde
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Tabela preenchida:
Solução

Cor do indicador

A

Azul

B

Amarela

C

Verde

b) Nome da função orgânica que tem o oxigênio ligado diretamente ao anel aromático do indicador:
fenol.

A molécula de azul de bromotimol não apresenta carbono quiral ou assimétrico (carbono ligado a
quatro ligantes diferentes entre si). Observe a representação plana dada a seguir.
(ligantes iguais)

HO
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