Professora Sonia

FASM 2020 - MEDICINA - Primeiro Semestre
FACULDADE SANTA MARCELINA
01. A queima de magnésio metálico produz uma luz branca intensa, que é vista na queima de
alguns fogos de artifício. Nessa queima, o magnésio se combina com oxigênio e com nitrogênio,
conforme as equações:
2Mg  O2  2MgO
3 Mg  N2  Mg 3N2

a) Utilizando o modelo atômico de Bohr, represente, por meio de uma seta, no diagrama
apresentado no campo de Resolução e Resposta, como ocorre a transição eletrônica que resulta na
emissão de luz. Apresente o número total de elétrons no MgO.
Diagrama apresentado no campo de Resolução e Resposta:

b) A queima de uma amostra de 1,68 g de magnésio puro resultou em uma massa de 2,4 g de
óxido de magnésio. Calcule a massa de nitreto de magnésio obtida nessa queima, considerando a
queima de 100 % da amostra de magnésio.
Resolução:
a) De acordo com o modelo atômico de Bohr, a transição eletrônica que resulta na emissão de luz
ocorre de “fora” para “dentro” na representação da figura, ou seja, da “órbita” de maior energia
para a “órbita” de menor energia.
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Número total de elétrons no MgO Mg 2 O2 : vinte (20).
Mg (Z  12)  12 elétrons
Mg 2   10 elétrons
O (Z  8)  8 elétrons
O2   10 elétrons

b) Cálculo da massa de magnésio presente na amostra que reagiu com o gás oxigênio:
Mg  24, 3
MgO  24,3  16,0  40, 3
2 Mg  O2  2MgO
2  24, 3 g
mMg
mMg 

2  40,3 g
2,4 g

2  24,3 g  2,4 g
 1,447 g
2  40,3 g



Cálculo da massa de magnésio m'Mg



presente na amostra que reagiu com o gás nitrogênio:

mamostra  mMg  m'Mg
1,68 g  1,447 g  m'Mg
m'Mg  1,68 g  1,447 g  0,233 g

Cálculo da massa de nitreto de magnésio obtida na reação com o gás nitrogênio:
Mg 3N2  3  24,3  2  14,0  100,9
3 Mg  N2  Mg 3N2
3  24,3 g
0,233 g
mMg3N2 

100,9 g
mMg3N2
0, 233 g  100,9 g
 mMg 3N2  0,32249 g  0,32 g
3  24,3 g

02. Três substâncias incolores, 1, 2 e 3, foram colocadas em diferentes frascos fechados com
rolhas e armazenados em uma estufa a 40 ºC. Ao serem retiradas as rolhas, uma das substâncias
entrou imediatamente em ebulição.

Fórmula molecular
Massa molar (g/mol)
Ponto de fusão (oC)
Ponto de ebulição (oC)
Momento dipolar (D)
Pressão de vapor a 300 K (mmHg)

Substância 1
C3H8O

Substância 2
C4H10O

Substância 3
C5H12

58
 95
56
2,91
186

74
116
68
1,15
460

72
130
36
0,007
400

a) Cite a substância que apresenta maior solubilidade em água. Qual das substâncias entra em
ebulição quando a rolha é retirada?
b) Considere a constante universal dos gases igual a 62,3 mmHg .L .mol –1 .K –1 e a constante de
Avogadro igual a 6  1023 mol –1. Sabendo que um recipiente fechado de volume igual a 1 litro
contém 50 % de seu volume preenchido pela substância 3 a 300 K, calcule o número de moléculas
dessa substância existente na fase gasosa do recipiente.
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Resolução:
a) Substância que apresenta maior solubilidade em água: substância 1  C3H8O , pois apresenta o
maior valor de momento dipolar, ou seja, é a substância mais polar entre as três apresentadas
(2,91 D).
Quando a rolha é retirada na temperatura de 40 ºC, a substância 3  C5H12  entra em ebulição,
pois apresenta ponto de ebulição igual a 36 ºC, ou seja, menor do que 40 ºC.
b) Cálculo do número de moléculas dessa substância existente na fase gasosa do recipiente:
Pvapor (300 K)  400 mmHg
Vrecipiente  1 L
R  62,3 mmHg .L . mol –1 .K –1
Pvapor 

Vrecipiente
2

 nR  T

1L
 n  62,3 mmHg .L .mol –1 .K –1  300 K
2
400 mmHg  0,5 L

400 mmHg 
n

62,3 mmHg .L .mol –1 .K –1  300 K

n  0,01 mol
Número de moléculas  6  1023  0,01  6  1021 moléculas

03. Uma mistura de CaCO3 (s ) e CaSO4 (s ), dois sais insolúveis em água, foi tratada com ácido
clorídrico, HC, observando-se a ocorrência de uma efervescência e a formação de um sal solúvel
em água. Em seguida, o sistema resultante foi adicionado a um recipiente com água destilada,
formando uma solução eletrolítica e um precipitado. Após agitação dessa solução, realizou-se a
filtração da mistura resultante, conforme ilustra a figura.

a) Escreva a fórmula molecular do gás formado na reação do HC com a mistura inicial. Escreva a
fórmula molecular do sal solúvel obtido após a filtração.
b) Por que a solução formada pela adição de H2O é eletrolítica? Qual tipo de ligação é rompido na
formação dessa solução?
Resolução:
a) Fórmula molecular do gás formado na reação do HC com a mistura inicial: CO2 .
H CO

3
2

CaCO3 (s )  2HC(aq)  H2O( )  CO2 (g)  CaC 2 (aq)

CaSO4 (s )  2HC(aq)  H2SO4 (aq)  CaC 2 (aq)

Sal solúvel: CaC 2 .
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b) A solução formada é eletrolítica, pois possui íons livres.
Tipo de ligação rompido na formação dessa solução: ligação iônica.
CaCO3 (s )  2HC(aq)  H2O( )  CO2 (g)  Ca 2  (aq)  2C  (aq)
CaSO4 (s )  2HC(aq)  2H (aq)  SO24  (aq)  Ca 2  (aq)  2C  (aq )

04. A excreção de amônia  NH3  pelos peixes se dá por difusão branquial. A amônia produzida
pelo catabolismo (degradação) de determinadas moléculas atravessa a membrana das brânquias e
se dissolve na água. Por isso, excesso de amônia nos viveiros de peixes pode provocar
autointoxicação, pois os peixes produzirão amônia, mas não conseguirão excretá-la.
A amônia, cuja concentração é influenciada pelo pH, é muito solúvel em água. Em solução aquosa,





a amônia produz o íon amônio NH 4 .
a) Escreva a fórmula estrutural da amônia. Apresente a geometria do íon amônio.
b) Equacione a reação que representa a formação do íon amônio. Considerando a constituição
orgânica dos seres vivos, cite o tipo de molécula que, ao sofrer catabolismo, produz amônia.
Resolução:
a) Fórmula estrutural da amônia:

..

N

H

H

ou

N
H

H

H
H

Geometria do íon amônio: tetraédrica.
H
N

+

H

H
H

b) Equação da reação que representa a formação do íon amônio:
NH3  H2O  NH4  OH

Tipo de molécula que, ao sofrer catabolismo, produz amônia: proteína ou aminoácido.
Resumidamente, no catabolismo (hidrólise das proteínas) ocorre a formação de amônia  NH3  .

05. A reação de esterificação é uma técnica para obtenção de substâncias importantes na
indústria alimentícia, uma vez que os ésteres são componentes de muitos flavorizantes, como o de
maçã, produzido pela reação entre o ácido acético e o etanol:
 CH3COOCH2CH3 (aq )  H2O ( )
CH3COOH (aq )  CH3CH2OH (aq ) 

Considere que 1 mol de CH3COOH e 1 mol de CH3CH2OH foram misturados em um recipiente,
adicionando-se em seguida água até formar 1 litro de solução. Após o sistema atingir o equilíbrio,
verificou-se a formação de 0,6 mol de CH3COOCH2CH3 .
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a) Equacione a ionização do CH3COOH. Escreva a equação que representa a constante de
ionização  K i  do CH3COOH.
b) Calcule a concentração de CH3COOH no sistema em equilíbrio. Considerando que, nas
condições do experimento, o grau de ionização do CH3COOH é 0,25 %, calcule o pH do sistema
em equilíbrio.
Resolução:
a) Equacionamento da ionização do CH3COOH :
 H  CH3COO ou CH3COOH  H2O 
 H3O  CH3COO
CH3COOH 

Equação que representa a constante de ionização  K i  do CH3COOH :
H   CH3COO 

Ki    
CH3COOH

H3O   CH3COO 
 

Ki  
CH3COOH

ou

b) Cálculo da concentração de CH3COOH no sistema em equilíbrio:
 1CH3COOCH2CH3 (aq )  1H2O ( )
1CH3COOH (aq )  1CH3CH2OH (aq ) 
1 mol
1L
x

1 mol
1L
x

1 x

1 x



0

0

x

x

0,6 mol
1L



0,6 mol
1L

(início)
(durante)
(equilíbrio)

Então :
 1CH3COOCH2CH3 (aq )  1H2O ( )
1CH3COOH (aq )  1CH3CH2OH (aq ) 
1 mol
1L
0,6 mol

1L

1 mol
1L
0,6 mol

1L

0,6 mol
1
1L




0,6 mol
1
1L




0,4 mol/L

0,4 mol/L

0

0

(início)



0,6 mol
1L



0,6 mol
1L

(durante)



0,6 mol
1L



0,6 mol
1L

(equilíbrio)

CH3CH2OH  0,4 mol / L
Cálculo do pH do sistema em equilíbrio:
Grau de ionização do CH3CH2OH  0,25 %
0,4 mol /L

100 %

H 
0,25 %
 
H   0,4 mol /L  0,25 %  0,001  103 mol /L
 
100 %
pH   log H 
 
pH   log103
pH  3
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06. Uma peça de alumínio de 100 g foi mergulhada em uma solução de NaOH para a realização de
um experimento de cálculo de taxa de corrosão. O alumínio reage com o NaOH conforme a
equação:
2 A  2NaOH  6 H2O  2Na  A  OH4   3 H2

A tabela apresenta o volume de gás hidrogênio produzido em função do tempo de reação, nas
CATP:
Tempo (min)
V H2  mL 

0
0

10
15

20
30

30
45

40
60

50
75

60
90

a) Utilizando o gráfico apresentado no campo de Resolução e Resposta, esboce uma curva que
represente a produção do mesmo volume de hidrogênio em função do tempo se o pedaço de
alumínio for substituído por alumínio em pó. Qual é o efeito do aumento da temperatura sobre a
velocidade de formação do gás hidrogênio?
Gráfico apresentado no campo de Resolução e Resposta:

b) Considerando o volume molar nas CATP igual a 25  103 mL / mol, calcule a velocidade de
consumo do alumínio, em mol/min, no intervalo de 0 a 60 minutos.
Resolução:
a) Uma curva que represente a produção do mesmo volume de hidrogênio em função do tempo se
o pedaço de alumínio for substituído por alumínio em pó deverá apresentar um inclinação maior
do que a curva original, pois a velocidade da reação será maior com o aumento da superfície de
contato do reagente (alumínio em pó).

O efeito será o aumento da velocidade em consequência da elevação da temperatura.
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b) Cálculo da velocidade de consumo do alumínio (mol/min) no intervalo entre 0 e 60 min:
Tempo (min)
V H2  mL 
vH2 

0
0

60
90

90 mL  0 mL
mL
 1,5
60 min 0 min
min

2 A  2NaOH  6 H2O  2Na  A  OH4   3 H2
3  25  103 mL

2 mol
n A
n A 

1,5 mL
2 mol  1,5 mL
3  25  103 mL

nA  4,0  105 mol
Velocidade  4,0  10 5 mol / min

07. O álcool isopropílico é obtido industrialmente a partir da reação de hidrogenação da
propanona, conforme a equação:

A tabela a seguir apresenta a energia de ligação entre alguns átomos que formam as moléculas
envolvidas no processo.
Ligação
C H
C C
CO
C O
H H

Energia de ligação (kJ/mol)
413
347
745
358
436

a) O que ocorre com o rendimento da reação quando a temperatura do sistema é aumentada? O
que ocorre com o rendimento da reação quando a pressão do sistema é aumentada?
b) Com base na equação fornecida e na tabela de energia de ligação, calcule o valor da energia
necessária para romper 1 mol de ligações O – H.
Resolução:
a) Quando a temperatura é aumentada, o rendimento da reação direta diminui, pois esta é
exotérmica  H  0  .
Quando a pressão do sistema aumenta, o rendimento da reação direta aumenta, pois ocorre
deslocamento para a direita, ou seja, no sentido do menor volume ou menor número de mols.
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 1H3C  CH(OH)  CH3 (g)
1H3C  CO  CH3 (g)  1H2 (g) 




1 vol

1 vol  1 vol


 1 vol
2 vol 

PV  k
P  V  k (deslocamento no sentido do menor volume : direita.

b) Com base na equação fornecida e na tabela de energia de ligação, vem:

O)  E(H  H)   E(C  H)  E(C  O)  E(O  H)  H
  E(C  


 


"Quebra "

"Formação "

H   745  436 kJ   413  358  E(O  H) kJ
53 kJ   745  436 kJ   413  358  E(O  H) kJ
E(O  H)   53  1181  771 kJ
E(O  H)   463 kJ / mol

08. Em uma empresa de revestimentos metálicos por eletrodeposição, existem dois tanques
ligados em série onde são realizadas galvanizações com crômio e com cobalto. A figura representa
um esquema dessa eletrólise em série.

(https://brilliant.org. Adaptado.)

Trabalhando com uma corrente elétrica de intensidade constante, verificou-se que na solução de
Cr3  ocorreu a deposição de 3,12 g de crômio metálico e na solução de cobalto ocorreu a
deposição de 5,31 g desse metal.
a) Escreva a semirreação que representa o desgaste do eletrodo de crômio. O que acontece com a
concentração de íons metálicos nas soluções durante a eletrodeposição?
b) A partir dos dados fornecidos sobre a eletrodeposição, determine o número de oxidação do íon
cobalto utilizado nesse processo.
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Resolução:
Oxidação
 Cr3   3 e .
a) Semirreação que representa o desgaste do eletrodo de crômio: Cr0 

Cr 3   3 e 
A concentração de íons metálicos nas soluções durante a eletrodeposição permanece constante.

b) Numa eletrólise em séria a carga nas duas cubas será a mesma.
1 mol e   1 Faraday
Cr  52,0
Deposição
Cr3  (aq)  3 e 
Cr(s)
3F
52,0 g

Q
Q

3,12 g

3F  3,12 g
 0,18 F
52,0 g

Co  58,9
Re dução
Coq   q e 
 Co0
qF
58,9 g

0,18 F
0,18 F  58,9 g
qF 
5,31 g

5,31 g

q  1,99  2
q 2
Número de oxidação do íon cobalto  2.

09. O chumbo-210 é um nuclídeo utilizado para a determinação da data de deposição de
sedimentos, que sofre decaimento segundo a sequência:
210
82 Pb

emissão 

emissão 

emissão 

 X  Y  Z (estável)

A atividade do chumbo-210 decai conforme o gráfico:

a) Identifique os isótopos X e Z formados no decaimento do chumbo-210.
b) Determine o tempo de meia-vida do chumbo-210. Considerando que uma amostra de sedimento
de 90 anos de idade contenha 2 ppm de chumbo-210, determine a quantidade inicial desse
nuclídeo na amostra.
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Resolução:
a) Isótopo X: Bismuto.
Isótopo Z: Chumbo.
emissão 

210
82 Pb



0
1



A
ZX

210  0  A
A  210
82  1  Z
Z  82  1  83
A
ZX

210
83 Bi



210
83 Bi

(Bismuto; vide tabela periódica fornecida)

emissão 



0
1



A'
Z'Y

210  0  A '
A '  210
83  1  Z '
Z '  83  1  84
A'
Z' Y



210
84 Po

210
84 Po

(Polônio; vide tabela periódica fornecida)

emissão 



4
2



A ''
Z '' Z

210  4  A ''
A ''  210  4  206
84  2  Z ''
Z ''  84  2  82
A ''
Z '' Z



206
82 Pb

(Chumbo; vide tabela periódica fornecida)

b) Tempo de meia-vida do chumbo210: 22,5 anos.

1 meia  vida

22,5 anos

n
90 anos
1 meia  vida  90 anos
n
 4 meias  vidas
22,5 anos
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22,5 anos

mo 

mo
mo
m
m
22,5 anos
22,5 anos
22,5 anos

 o  o
2
4
8
16

mo
 2 ppm
16
mo  16  2 ppm
mo  32 ppm (Quantidade inicial)

10. O brassinolídeo é um hormônio esteroide utilizado para promover o crescimento de plantas.
Sua fórmula estrutural é representada pela figura:

a) Quais funções orgânicas estão presentes em uma molécula de brassinolídeo?
b) Indique o número de carbonos quirais existentes na parte acíclica da molécula de brassinolídeo.
Indique o número de carbonos quaternários existentes na molécula de brassinolídeo.
Resolução:
a) Funções orgânicas presentes em uma molécula de brassinolídeo: álcool e éster.

b) Número de carbonos quirais ou assimétricos (átomos de carbonos ligados a quatro ligantes
diferentes entre si) existentes na parte acíclica da molécula de brassinolídeo: quatro (4).
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Número de carbonos quaternários (átomos de carbonos ligados a quatro outros átomos de
carbono): dois (2).
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