Professora Sonia

São Judas 2020 – MEDICINA – Primeiro semestre
Universidade São Judas Tadeu

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 01. O sarampo voltou a circular no Brasil e é uma doença infecciosa grave, causada por
um vírus, que pode ser fatal. A única maneira de se evitar o sarampo é por meio da vacina.
(www.saude.gov.br. Adaptado.)

Um dos excipientes usados na composição da vacina contra sarampo é o sorbitol, composto
orgânico também empregado como antiumectante na indústria alimentícia por ter forte interação
com moléculas de água.
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a) A qual função orgânica pertence o sorbitol? Escreva o nome da principal interação
intermolecular responsável pela propriedade do sorbitol mencionada no texto.

b) Escreva a equação balanceada da reação de combustão completa do sorbitol.

Resolução:
a) Função orgânica do sorbitol: álcool  C  OH .
Principal interação intermolecular do sorbitol com a água: ligações de hidrogênio ou pontes de
hidrogênio, devido à presença dos grupos OH.

b) Equação balanceada da reação de combustão completa do sorbitol:
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Questão 02. Um frasco de 240 mL de um medicamento contém 15,6 g de hidróxido de alumínio,
A  OH3 . Esse medicamento é indicado para aliviar sintomas de azia por neutralizar o excesso de

ácido clorídrico, HC, do estômago.

a) Escreva a equação química balanceada e o nome do sal produzido na reação de neutralização
total do A  OH3 com HC.

b) Calcule o volume, em mL, desse medicamento que contém 0,05 mol de hidróxido de alumínio.

Resolução:
a) Equação química balanceada da reação de neutralização total do A  OH3 com HC :
Neutralização
completa
A  OH3  3 HC 
 3 H2O  AC 3

Nome do sal produzido  AC 3  : cloreto de alumínio.

b) Um frasco de 240 mL de um medicamento contém 15,6 g de hidróxido de alumínio, então:
V  240 mL
m A OH  15,6 g
3

A  OH3  27  3  16  1  78
MA OH  78 g  mol 1
3

nA OH 
3

m A OH
MA OH

3



3

15,6 g
78 g  mol 1

nA OH  0,2 mol
3

 A  OH 3  

nA OH

3

V
0,2 mol  0,1 
 A  OH 3  

 mol / mL
240 mL  120 
 0,1 
1 mL

 mol de A  OH3
 120 
VA OH

3

0,05 mol de A  OH3

1 mL  0,05 mol
 0,1 

 mol
 120 
VA OH  60 mL
3
VA OH 
3
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Questão 03. Em um experimento de laboratório, um grupo de alunos registrou a temperatura (T2)
da solução resultante logo após a dissolução de cloreto de amônio em água destilada a 25 ºC (T1).
O gráfico representa a curva de solubilidade deste sal em água.

a) De acordo com o experimento, o que se pode prever sobre o valor da temperatura T2 em relação
ao valor da temperatura T1? Classifique o processo de dissolução realizado no experimento quanto
ao calor envolvido na dissolução.

b) Calcule a massa de sal, em gramas, que pode ser cristalizada ao se resfriar para 50 ºC uma
solução saturada a 90 ºC que contém 200 g de água.

Resolução:
a) De acordo com o gráfico quanto maior a temperatura, maior a massa de soluto dissolvida, ou
seja, ocorre absorção de calor para a dissolução do soluto, consequentemente a temperatura do
meio diminuirá, então, conclui-se que T2 será menor do que T1.
Como ocorre absorção de calor (curva ascendente) conclui-se que a dissolução é endotérmica.

b) Cálculo da massa de sal cristalizada:
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90 oC :
70 g de soluto

100 g de água

msoluto

200 g de água

msoluto 

70 g  200 g
 140 g
100 g

50 o C :
50 g de soluto
msoluto
msoluto 

100 g de água
200 g de água

50 g  200 g
 100 g
100 g

msoluto  m90 oC  m50 oC
msoluto  140 g  100 g
msoluto  40 g (massa de sal cristalizada)

Questão 04. A pressão que 20 L de gás carbônico exercem a 300 K em um frasco é 6,0 atm.
Determinada quantidade deste gás foi borbulhada em água destilada contida em um recipiente e o
equilíbrio químico estabelecido nesse sistema é representado pela equação:
 H2CO3  aq  
 H  aq   HCO3–  aq 
CO2  g   H2O    

a) Para o sistema em equilíbrio, explique o efeito da adição de uma solução de NaOH na dissolução
do gás carbônico.

b) Utilizando o valor da constante de gases ideais R  0,08 atm  L  K –1  mol –1, calcule a massa de
CO2 contida originalmente no frasco.

Resolução:
a) Com a adição de NaOH (base), o equilíbrio será deslocado para a direita e a dissolução do gás
carbônico aumentará, pois os íons OH presentes no meio consumirão os íons H .
Deslocamento

Deslocamento

para a direit
para a direita

 H2CO3  aq  

 H  aq 
CO2  g   H2O    





Aumento de
dissolução

 HCO3–  aq 

Di min uição de
concentração

b) Cálculo da massa de CO2 contida originalmente no frasco:
P  6,0 atm
V  20 L
T  300 K
R  0,08 atm  L  K –1  mol –1
CO2  12  2  16  44; MCO2  44 g  mol 1
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P  V  nR  T
PV 

mCO2
MCO2

R T

6,0 atm  20 L 
mCO2 

mCO2
44 g  mol

1

 0,08 atm  L  K –1  mol –1  300 K

6,0 atm  20 L  44 g  mol 1
0,08 atm  L  K –1  mol –1  300 K

mCO2  220 g
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