Professora Sonia

FAMEMA 2018 - MEDICINA
FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 1. No transcorrer do ciclo hidrológico, a água sofre mudanças de estado físico, dentre
elas:
1. passagem do estado líquido para o estado gasoso;
2. passagem do estado sólido para o estado líquido.

a) Escreva o nome de cada uma dessas mudanças de estado nos espaços indicados no campo de
Resolução e Resposta.
Campo de Resolução e Resposta:
1. _____________________________________

2. _____________________________________

b) Escreva a fórmula eletrônica da água considerando sua geometria molecular. Cite o número
total de elétrons presente na molécula dessa substância.

Resolução:
a) Nome das mudanças de estado nos espaços indicados no campo de Resolução e Resposta:
1. No ciclo hidrológico a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso é denominada
evaporação (se aceita vaporização).
2. No ciclo hidrológico a Passagem da água do estado sólido para o estado líquido é denominada
fusão.

b) O oxigênio pertence ao grupo 16 e faz duas ligações covalentes e o hidrogênio pertence ao grupo
1 e faz uma ligação covalente.
Fórmula eletrônica da água considerando sua geometria molecular angular:

H

.. ..
.. O ..

H

Número total de elétrons presentes na molécula da água: 10.
1H :

1s1

1H :

1s1

8O :

1s

2









 1e  1e  2e  2e  4e  10 e

2p4 




2s

2



www.quimicaparaovestibular.com.br
contatoqpv@gmail.com

1

Professora Sonia
Questão 2. Considere a fórmula estrutural e as informações sobre o ácido tartárico.
OH

O

HO
OH
O
OH
ácido tartárico
massa molar  150 g / mol
solubilidade em água a 20 º C  139 g /100 mL de água

a) A adição de 100 g de ácido tartárico em 100 mL de água a 20 ºC resultará em solução saturada
ou insaturada? Justifique sua resposta.

b) Sabendo que a molécula do ácido tartárico apresenta dois átomos de hidrogênio ionizáveis,
escreva a equação que representa a neutralização completa do ácido tartárico com KOH. Calcule o
volume, em mililitros, de solução aquosa 0,5 mol/L de KOH necessário para neutralizar
completamente 3,0 g de ácido tartárico.

Resolução:
a) Como os 100 g de ácido tartárico adicionados em 100 mL de água a 20 oC estão abaixo dos
139 g que podem ser dissolvidos, conclui-se que a solução resultante será insaturada.

b) Equação que representa a neutralização completa do ácido tartárico com KOH :
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Cálculo do volume, em mililitros:
Mácido
nácido
nácido

tartárico

tartárico

tartárico

 150 g  mol1 ; mácido


mácido

tartárico

Mácido

tartárico

tartárico

3,0 g

150 g .mol1

nKOH  0,04 mol

KOH  0,5 mol.L1
KOH 

 0,02 mol

1 mol (ácido tartárico)
0,02 mol (ácido tartárico)
nKOH

 3,0 g

2 mol (KOH) (vide equação)
nKOH

0,02 mol  2 mol

 0,04 mol
1 mol
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n
 V  KOH
V
KOH

0,04 mol
 0,08 L
0,5 mol.L1

V  0,08 L  80  103 L
V  80 mL
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Questão 3. Considere a seguinte reação:
Cu  s   2Fe3  aq   Cu2  aq   2Fe2  aq 

a) Escreva as semirreações de oxidação (perda de elétrons) e de redução (ganho de elétrons)
correspondentes a essa reação.

b) Calcule a diferença de potencial-padrão (∆E0) correspondente a essa reação (utilize a tabela de
potenciais de eletrodo para esse cálculo). Classifique essa razão como espontânea ou nãoespontânea.

Resolução:
a) Semirreações:

Cu2 (aq)  2 e  Cu(s)
Fe3  (aq)  e  Fe2  (aq)

E   0,34 V 
 (vide tabela fornecida na prova)
E   0,77 V 

 0,77 V   0,34 V
Re dução

Cu2 (aq)  2 e 
 Cu(s)

(inverter)

Oxidação

Fe3  (aq)  e  Fe2  (aq)

(manter)

Então :
Oxidação

Cu(s)  Cu2  (aq)  2 e
Re dução
Fe3  (aq)  e 
 Fe2  (aq)

b) Cálculo da diferença de potencial-padrão:
Oxidação
Cu(s) 
 Cu2 (aq)  2e 
Re dução

2Fe3  (aq)  2e  2Fe2  (aq)
Global
Cu(s)  2Fe3  (aq) 
 Cu2  (aq)  2Fe2  (aq)

Cu2 (aq)  2 e   Cu(s)

E   0,34 V

Fe3  (aq)  e   Fe2  (aq)

E   0,77 V

ΔE  E maior  Emenor
ΔE   0,77 V    0,34 V 
ΔE   0,43 V
ΔE  0  A reação global é espontânea.

www.quimicaparaovestibular.com.br
contatoqpv@gmail.com

3

Professora Sonia
Questão 4. Analise as informações nutricionais presentes em uma embalagem de farinha de trigo.

(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal, ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(www.selmi.com.br)

a) O principal carboidrato presente na farinha de trigo é um polímero natural. Seu consumo por
diabéticos deve ser muito bem controlado, uma vez que sua hidrólise no organismo humano gera
um produto cujo metabolismo depende de insulina, hormônio de produção deficiente nos
diabéticos.
Qual é esse polímero natural? Qual é o produto resultante da hidrólise desse polímero no
organismo humano?

b) Calcule a massa de ferro, em gramas, presente em um pacote de 1,0 kg dessa farinha de trigo.
Sabendo que a constante de Avogadro é 6,0  1023 mol –1, calcule o número de átomos desse
elemento existente nesse pacote.

Resolução:
a) Esse polímero natural é o amido.
O produto resultante da hidrólise do amido no organismo humano é o açúcar (glicose).
Representação esquemática não balanceada:
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b) Cálculo da massa de ferro em 1,0 kg dessa farinha:
1,0 kg  1000 g
2,1 mg  2,1  103 g
2,1  103 g de ferro

50 g de farinha
1000 g de farinha
mFerro 

1000 g  2,1  10
50 g

mFerro
3

g

mFerro  42  103 g  mFerro  4,2  102 g

Cálculo do número de átomos de ferro nesse pacote de farinha:
mFerro  4,2  102 g
MFe  56 g  mol1
nFe 
nFe 

mFe
MFe
4,2  102 g
56 g  mol 1

nFe  7,5  104 mol
Cons tan te de Avogadro  6,0  1023 mol1
Número de átomos de ferro  7,5  104 mol  6,0  1023 mol1
Número de átomos de ferro  4,5  1020
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