Professora Sonia

UNIMES 2019 - MEDICINA
UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS
Leia o texto para responder às questões 01 e 02.
Certo medicamento é constituído por uma associação de três fármacos, dois com ação antiácida –
hidróxido de alumínio, A  OH3 , e hidróxido de magnésio, Mg  OH 2 – e um com ação anestésica
– a oxetacaína, cuja fórmula estrutural é representada por:
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01. Esse medicamento é comercializado em frascos contendo 240 mL de suspensão oral, sendo
que cada 5 mL dessa suspensão contém 300 mg de A  OH3 , 100 mg de Mg  OH 2 e 10 mg de
oxetacaína. Na bula, consta a seguinte recomendação: “agite bem antes de usar”.
a) Que tipo de mistura – homogênea ou heterogênea – explica essa recomendação expressa na
bula do medicamento?
Justifique sua resposta.
b) Calcule a massa total, em mg, dos antiácidos presentes em um frasco desse medicamento.
Escreva a equação da reação que ocorre entre o hidróxido de alumínio e o ácido clorídrico presente
no suco gástrico.
Resolução:
a) Tipo de mistura: heterogênea.
Trata-se de uma mistura que apresenta a formação de corpo de fundo e de suspensão. Num
recipiente transparente pelo menos duas fases seriam visíveis.
b) Cálculo da massa total, em mg, dos antiácidos presentes em um frasco desse medicamento:
O medicamento é comercializado em frascos contendo 240 mL de suspensão oral, sendo que cada
5 mL dessa suspensão contém 300 mg de A  OH3 e 100 mg de Mg  OH 2 que são os antiácidos
presentes.
m A(OH)3  300 mg; mMg(OH)2  100 mg
mamostra  m A(OH)3  mMg(OH)2  mamostra  300 mg  100 mg  400 mg
V amostra   5 mL
V(1 frasco

do medicamento)

5 mL
240 mL

 240 mL

400 mg 
240 mL  400 mg
 mtotal 
mtotal 
5 mL

mtotal  19.200 mg

Equação da reação que ocorre entre o hidróxido de alumínio e o ácido clorídrico presente no suco
gástrico: A  OH3  3 HC  3 H2O  AC 3 .
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02. Analise a fórmula estrutural da oxetacaína.
a) Esse anestésico é considerado um composto aromático ou alifático? Justifique sua resposta.
b) Indique, na fórmula da oxetacaína, reproduzida no campo de Resolução e Resposta, as funções
álcool e amina.
Resolução:
a) Esse anestésico é considerado um composto aromático, pois apresenta núcleos benzênicos.
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b) Indicação das funções álcool e amina na fórmula da oxetacaína, reproduzida no campo de
Resolução e Resposta:
Álcool
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03. A tabela nutricional presente na embalagem de um macarrão instantâneo fornece as seguintes
informações para uma porção de 85 g.

Valor energético ............................. 374 kcal  1571 kJ
Carboidratos .................................. 49 g
Proteínas ........................................ 8,5 g
Gorduras totais ............................... 16 g
Fibra alimentar ............................... 2,2 g
Sódio .............................................. 1363 mg

a) Indique as duas classes de nutrientes que são as principais responsáveis pelo valor energético
desse macarrão.

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

2

Professora Sonia
b) O elemento sódio está presente nesse macarrão sob a forma de íons Na+. Considerando a
constante de Avogadro igual a 6,0  1023 mol –1, determine a quantidade, em mol, de íons Na+
presente em 85 g desse macarrão. Determine, também, o número de íons Na+ presente nessa
porção.
Resolução:
a) As duas classes de nutrientes que são as principais responsáveis pelo valor energético desse
macarrão são os carboidratos e gorduras.
b) Determinação da quantidade, em mol, de íons Na+ presente em 85 g desse macarrão:





Sódio Na  .............................................. 1363 mg  1,363 g
M

Na 

n

Na



n

Na 

 23 g .mol 1


m

Na 

M

Na 



1,363 g
23 g .mol 1

 0,0592608 mol

 0,06 mol

Determinação do número de íons Na+ presente nessa porção:
NA  6,0  1023 mol –1
n

Na 

 0,06 mol

n

 0,06 mol  6,0  1023 mol –1  0,36  1023

n

 3,6  1022

(íons Na  )
(íons Na  )

04. As reações de fissão nuclear, quando utilizadas para fins pacíficos, são realizadas basicamente
com duas finalidades: produção de energia elétrica, a partir da energia térmica liberada na fissão,
e obtenção de radioisótopos, a partir dos nêutrons produzidos na fissão.
Um dos radioisótopos produzidos a partir dos nêutrons gerados na fissão do urânio-235 é o
cobalto-60, empregado na terapia do câncer. Esse radioisótopo tem meia-vida de
aproximadamente 5 anos e é um emissor de partículas β- e raios gama.
a) Determine o número de nêutrons do urânio-235. Desenhe um esquema que represente, de
modo geral, o que é uma reação de fissão nuclear.
b) Escreva a equação nuclear que representa a emissão radioativa do cobalto-60. Calcule o tempo
que decorre até que uma amostra recém-produzida do radioisótopo cobalto-60 tenha sua atividade
radioativa reduzida a 12,5 % da inicial.
Resolução:
a) Determinação do número de nêutrons do urânio-235 a partir da classificação periódica
fornecida na prova:
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235
92 U

A  235
Z  92
A Zn
n AZ
n  235  92
n  143 nêutrons

Possível esquema representativo do que seja uma fissão nuclear:

b) Equação nuclear que representa a emissão radioativa do cobalto-60:
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Cálculo do tempo que decorre até que uma amostra recém-produzida do radioisótopo cobalto-60
tenha sua atividade radioativa reduzida a 12,5 % da inicial:
5 anos

5 anos

5 anos

100 % 
 50 % 
 25 % 
 12,5 %
Tempo  3  5 anos
Tempo  15 anos
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