Professora Sonia

UNIMES 2017 - MEDICINA
UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS
01. O esquema e o quadro apresentados a seguir explicam um processo de obtenção de DNA de
folhas de um vegetal.

Etapa

Procedimento

Finalidade

1

Pulverizar o tecido vegetal em um almofariz contendo N2
líquido.

Romper as paredes
celulares.

2

Adicionar ao vegetal em pó detergente e solução de pH
8,0. Aquecer a mistura 65 ºC por 20 minutos.

Liberar o DNA.

3

Adicionar clorofórmio: álcool isoamílico 24:1 (v/v).

4

Agitar cuidadosamente.

5

Centrifugar e separar a fração aquosa.

6

Coletar a fração aquosa.

7

Adicionar álcool isopropílico a – 20 ºC à fração aquosa.

8

Centrifugar.

9

Lavar o precipitado com etanol 70 % (v/v).

Separar os ácidos nucleicos
das proteínas e dos
polissacarídeos.

Precipitar o DNA.

Purificar e obter o DNA
sólido.
(www.biotecnologia.com.br. Adaptado.)
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a) O procedimento descrito na etapa 1 dever ser definido como uma moagem ou uma extração?
Justifique sua resposta.
b) Explique, à luz das interações intermoleculares, por que a adição de álcool isopropílico (C3H8O),
conforme indicado na etapa 7, leva à precipitação do DNA.
Resolução:
a) Moagem ou maceração.
Na moagem o material é triturado, preferencialmente até a obtenção de um pó.
No caso descrito deseja-se conseguir o rompimento das paredes celulares.
b) Na etapa 7 o álcool isopropílico (CH3CH(OH)CH3 ) faz ligações de hidrogênio com a água presente
na fração aquosa separando-as do DNA que será precipitado.

02. Observe a fórmula estrutural do detergente utilizado na obtenção do DNA vegetal.

a) Escreva a fórmula molecular do brometo de cetil trimetil amônio. Quais tipos de ligações
químicas esse detergente apresenta?
b) Considerando os radicais funcionais característicos de substâncias orgânicas, indique a função
orgânica da qual deriva esse detergente.
Resolução:
a) Fórmula molecular do brometo de cetil trimetil amônio: C19H42NBr.
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Tipos de ligações químicas apresentadas: iônicas e covalentes (moleculares).
b) Função orgânica da qual deriva esse detergente: amina (terciária).
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03. Para a obtenção do DNA vegetal, uma solução de pH 8,0 será preparada diluindo-se 50 mL de
uma solução de fosfato monobásico de potássio (KH2PO4), de concentração igual a 27,2 g/L, em
um frasco de 200 mL.
a) Sabendo que a massa molar do KH2PO4 é igual a 136 g/mol, calcule a concentração, em mol/L,
da solução diluída de KH2PO4.
b) Suponha que, para se obter a solução de fosfato monobásico de potássio com pH 8,0, tenha
sido necessário adicionar NaOH 0,1 mol/L à solução do sal. Calcule o pH da solução de NaOH
utilizada.
Resolução:
a) Cálculo da concentração, em mol/L, da solução diluída de KH2PO4:
50 mL de solução (KH2PO4 )
c  27,2 g /L
MKH2PO4  136 g / mol
c  [KH2PO4 ]  MKH2PO4
27,2 g /L  [KH2PO4 ]  136 g / mol
[KH2PO4 ]  0,2 mol /L

Supõe-se diluição até 200 mL (volume do frasco), então:
M inicial  Vinicial  M final  Vfinal
0,2 mol /L  50 mL  M final  200 mL
M final 

0,2 mol /L  50 mL
200 mL

M final  0,05 mol /L  5  102 mol /L

b) Cálculo do pH da solução de NaOH utilizada:
pH  8  [H ]  10 pH  [H ]  10 8 mol /L
Em 1 L :
10 8 mol de H
0,1 mol de H

10 8 mol de OH
0,1 mol de OH

[OH ]  0,1 mol /L  101 mol /L
pOH   log[OH ]  pOH   log101
pOH  1
pH  pOH  14
pH  1  14
pH  13

04. Em um cilindro rígido, com capacidade para 5 L, foram armazenados 49 g de nitrogênio
líquido.
a) Sabendo que a temperatura do sistema era de 7 ºC e que R = 0,082 L·atm·K-1·mol-1, calcule a
pressão total, em atmosferas, exercida pelo nitrogênio no interior do cilindro.
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b) Analise a tabela.
Ligação
NN
NN
NN

Energia de ligação (kJ·mol-1)
160
420
950

Com base na tabela, calcule a variação de entalpia para a transformação a seguir, indicando se é
exotérmica ou endotérmica.
 N2 (g)
2N(g) 

Resolução:
a) Cálculo da pressão total, em atmosferas, exercida pelo nitrogênio no interior do cilindro:
T  273  7  280 K
V  5 L; R  0,082 atm.L.mol 1K 1
mN2 ( )  49 g
MN2  28 g / mol
nN2 

mN2 ( )
MN2



49 g
28 g / mol

Supondo total vaporização do nitrogênio líquido :
P V  nR  T
49 g
P 5 L 
 0,082 atm.L.mol1K 1  280 K
28 g / mol
P  8,036 atm  8 atm.

 N2 (g) :
b) Cálculo da variação de entalpia para 2N(g) 
Na formação da ligação química ocorre liberação de calor.
 1 N  N(g)  calor
2N(g) 

950 kJ

H  950 kJ / mol
Transformação exotérmica (H  0).
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