Nº de Inscrição
do Candidato

CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA
PROVA DISCURSIVA DE QUÍMICA

INSTRUÇÕES:
1. Só abra a prova quando autorizado.
2. Veja se este caderno contém 5 (cinco) questões discursivas.
Caso contrário chame o fiscal.
3. No caderno das questões escreva o seu número de inscrição
no espaço reservado no canto superior esquerdo de cada
página.
4. ATENÇÃO: Os itens das questões que exigem espaço próprio
deverão ser resolvidos nos locais reservados. Somente a
resposta final deverá ser apresentada na FOLHA DE
RESPOSTAS.
Apenas as respostas constantes da folha de respostas serão
consideradas.
5. As respostas devem ser feitas com caneta esferográfica azul
ou preta. Somente a resolução de problemas poderá ser feita
usando lápis.
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Inscrição nº

FOLHA DE RESPOSTAS

A solução de cada questão (e seus itens) deverá ser apresentada no espaço
reservado ao longo da prova e, somente as respostas finais, transferidas para esta
folha de resposta.

QUESTÃO ÍTEM

RESPOSTA

A)

Resposta: 1,5x10-5 cm.

B)

Respostas aceitas: 0,56850 ou 0,56850 ± 0,00001g.

C)

01

Resposta: 300 mg/dia.

D)

Respostas aceitas: 2 comprimidos/dose (ou 2 comprimidos/vez).

E)

Respostas aceitas: 6,25 ou 6,3 ± 0,1mL.

A)

Respostas acitas: 96,8 ou 96,8 ± 0,1 °F.

02
B)

OBS.: Escala de tempo não definida.

NOTA
(reservado)
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Inscrição nº
QUESTÃO ÍTEM

NOTA
(reservado)

RESPOSTA

15.600

cal

ou

15,6

±

0,1

x

103

C)

Respostas aceitas:
ou 15,6 ± 0,1 kcal.

cal

D)

Resposta: O Ponto de Fusão (PF) diminui com o aumento do número
atômico (Z).

Resposta: 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p5.
E)

QUESTÃO

ÍTEM

RESPOSTA

Resposta:

A)

03

H O

O H

B)

Resposta: H2O2  O2 + 2 H+ + 2 e-

C)

Resposta: MnO4- + 8 H+ + 5 e-  Mn2+ + 4 H2O

D)

Respostas aceitas: Concentração de H2O2 = 0,625 mol/L ou
0,63 ± 0,01 mol/L

Respostas aceitas: C H2O2 = 7,0 Volumes ou 7,0 ± 0, 1 Volumes
E)

NOTA
RESERVADO
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Inscrição nº

Resposta: CH3COOH + CH3CH2OH CH3COOCH2CH3 + H2O
A)

B)

04

C)

D)

E)

QUESTÃO

ÍTEM

A)

B)

05

C)

D)

Respostas aceitas: 66,7 % ou 66,5 ± 0,5%

Respostas aceitas: 55,4% ou 55,5 ± 0,5%

Resposta: O ácido acético terá maior ponto de ebulição, pois é
mais polar. Como sua molécula tem um centro polar a mais do que
a molécula do etanol (a carbonila), decorre que as ligações de
hidrogênio são mais fortes entre as moléculas de ácido acético do
que entre as moléculas de etanol.

Resposta: 2 fases.

RESPOSTA

Respostas aceitas: pH = 6,6 ou 6,6 ± 0,1

Respostas aceitas: pH = 2,9 ou 2,9 ± 0,1

Respostas aceitas: pH = 8,7 ou 8,7 ± 0,1

Respostas aceitas: pH = 4,7 ou 4,7 ± 0,1

Respostas aceitas: pH = 13,3 ou 13,3 ± 0,1
E)

NOTA
RESERVADO
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Inscrição nº
PROVA DE QUÍMICA

ATENÇÃO: Os itens das questões que exigem espaço próprio deverão ser resolvidos nos
locais reservados. Apenas a resposta final deverá ser apresentada na FOLHA DE
RESPOSTAS.
Somente as respostas constantes da folha de respostas serão consideradas.
QUESTÃO 01 - GRANDEZAS FUNDAMENTAIS E MEDIDAS LABORATORIAIS
A) O colágeno é a proteína mais abundante no corpo humano. Tem formato de bastões fibrosos com
diâmetro aproximado de 150 nm. Expressar esse diâmetro em centímetros.

Cálculo:

B) Abaixo temos a figura de uma balança, uma proveta e outros instrumentos de medida. Observe que a
balança tem uma precisão de 5 “casas” após a vírgula (0,00000 g). Para pesar a massa de glicose
-3
(C6H12O6) necessária para preparar uma solução 1,5000x10 mol/L para o volume final indicado na
proveta, o mostrador da balança estará indicando a seguinte sequencia numérica: (considerar o peso
do recipiente utilizado na pesagem como 555,00 mg).

Cálculo:
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Inscrição nº
C) Um medicamento tem a seguinte etiqueta:
ERITROMICINA ETIL-SUCCINATO
- Pediátrico-

Dose: 0,030 g/kg/dia
Apresentação: Comprimidos de 50 mg

Que massa, em mg, desse medicamento deve ser administrada por dia para uma criança com massa
de 10,0 Kg?

Cálculo:

D) Sabendo-se que o medicamento é administrado 3 vezes ao dia (8 em 8 h), quantos comprimidos
devem ser administrados de cada vez?

Cálculo:

E) Normalmente nos laboratórios os ácidos fortes são adquiridos em soluções muito concentradas
conhecidas como “estoque” e, a partir destas, são feitas as diluições necessárias para a preparação
das soluções desejadas para cada tarefa. O ácido clorídrico é adquirido com o título de 37% (m/m) e
densidade de 1,18 kg/L. Calcular o volume necessário do ácido estoque para preparar 150 ml de uma
solução final a 0,5 mol/L?

Cálculo:
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Inscrição nº

QUESTÃO 02 - PROPRIEDADES E ESTRUTURA DA MATÉRIA
A) Você, ainda como estudante de medicina, terá oportunidade de participar de intercâmbio científico
fora do país no Programa Ciência sem Fronteiras, do qual a Emescam é signatária. Nos USA, por
exemplo, é muito comum o uso de outras escalas de temperatura além da Celsius. A temperatura
o
corporal normal de 36 C corresponde à temperatura Fahrenheit conforme calculado abaixo:

Cálculo:

o

B) Represente o diagrama de temperatura( C) versus tempo para a transformação de um bloco de gelo
o
o
(água pura) inicialmente a -25 C até a conversão em vapor d’água a 125 C. Mostre claramente onde
a temperatura é constante e onde ocorre variação.

Resolução:

o

C) Calcular a energia necessária para que 100 g do bloco de gelo a -12 C se transforme totalmente em
o
água a 70 C.

Cálculo:

o

Dados: calor específico do gelo ......0,5 cal/g C
o
calor específico da água..... 1,0cal/g C
calor de fusão(gelo).......... 80 cal/g

Inscrição nº
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D) Como varia, em função do número atômico, o ponto de fusão(PF) na coluna do Lítio até o Césio?
(aumenta/diminui/não varia/não segue uma regra).

Resolução:

E) Apresente a distribuição eletrônica do Iodo, por subníveis no estado fundamental de energia.

Resolução:

QUESTÃO 3 – OXI-REDUÇÃO E ESTEQUIOMETRIA.
A análise da concentração de uma solução de peróxido de hidrogênio (água oxigenada) pode ser
realizada pela reação com uma solução de permanganato de potássio em meio ácido. As
semi-reações envolvem a conversão do íon permanganato em íons de manganês II e a conversão do
peróxido de hidrogênio em oxigênio.
A)

Apresente a fórmula estrutural plana do peróxido de hidrogênio.

Resolução:

B)

Apresente a equação iônica da semi-reação de oxidação.

Resolução:

C)

Apresente a equação iônica da semi-reação de redução.

Resolução:

Inscrição nº

D)
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Se 10,0 mL de uma solução de peróxido de hidrogênio consumiram 50,0 mL de uma
solução de permanganato de potássio 0,05 mol/L, determine a concentração (mol/L) da
solução de peróxido de hidrogênio.

Resolução:

E)

Expresse em “Volumes” a concentração da solução de peróxido hidrogênio analisada
conforme o item D.

Resolução:

QUESTÃO 4 – REAÇÕES QUÍMICAS E EQUILÍBRIO.
Sobre a reação de esterificação do ácido acético pelo etanol no estado gasoso
A)

Equacione a reação utilizando fórmulas estruturais condensadas.

Resolução:

B)

Considerando que a constante de equilíbrio dessa reação é igual a 4, calcule o
rendimento dessa reação em relação ao produto orgânico formado quando são
misturados inicialmente 1 mol de etanol e 1 mol de ácido acético.

Resolução:

Inscrição nº
C)
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Qual o teor de pureza (percentagem em massa) do produto orgânico formado na mistura
obtida quando o equilíbrio citado no item B é estabelecido.

Cálculo:

D)

Condensando-se a mistura descrita no item C, pode-se proceder a separação por
destilação fracionada. Os pontos de ebulição serão determinantes no processo de
separação dessa mistura. Assim, entre etanol e ácido acético, qual tem maior ponto de
ebulição? Justifique sua resposta.

Resolução:

E)

A solubilidade do produto orgânico formado na reação em questão é 8,7 g/100ml
de água, a 20°C. Se além de condensar a mistura produzida, adicionar-se ao sistema
100 ml de solução aquosa diluída de NaOH com quantidade equimolar da base em
relação ao ácido acético residual, após agitação em funil de decantação seguida de
repouso, a 20°C, quantas fases são esperadas?

Resposta:

Inscrição nº
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QUESTÃO 5 – pH E TAMPÕES.
Calcule o pH dos seguintes sistemas aquosos:
A)

-14

100mL de solução de NaCl 0,10 mol/L a 50°C (Kw = 5,5 x 10 )

Cálculo:

B)

-5

100mL de solução de ácido acético 0,10 mol/L (Ka 1,8 x 10 )

Cálculo:

C)

Cálculo:

-5

Mistura de 50mL de solução de ácido acético 0,10 mol/L (Ka = 1,8 x 10 ) com 50mL de
solução de NaOH 0,10 mol/L

Inscrição nº
D)
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-5

Mistura de 50mL de solução de ácido acético 0,2 mol/L (Ka = 1,8 x 10 ) com 50mL de
solução de NaOH 0,1mol/L

Cálculo:

E)

Cálculo:

Solução obtida pela dissolução de 0,46g de sódio metálico em água quantidade
suficiente para 100mL.

Inscrição nº
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UTILIZAR COMO RASCUNHO, SE NECESSÁRIO

Inscrição nº
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