13 Março 2010 (Semifinal)
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Escola: ….……………………………………………………………………
Nome dos alunos:
….……………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………
+

A divulgação das equipas apuradas para a final das Olimpíadas de Química é sempre o
ponto alto da Semi-final uma vez que os prémios atribuídos e o prestígio conquistado valem mesmo a
pena para alunos e professores. Embora seja um dia diferente e sempre divertido, não deixa de ser
cansativo e de gerar momentos de grande tensão emocional. O mesmo acontece em eventos
desportivos ou culturais, em que emoções levadas ao extremo conduzem a alterações fisiológicas
que, em alguns casos, felizmente pouco frequentes, podem originar paragens cardíacas, sobretudo
se associados a problemas de insuficiência renal, causadores de desequilíbrios nas concentrações
+

+

2+

de K , Na ou Ca

no meio celular.

1- No tratamento de emergência de vítimas de paragem cardíaca por hipercalemia (elevados níveis
de potássio no sangue), e/ou hipocalcemia (baixos níveis de cálcio no sangue) é, muitas vezes,
injectada uma solução aquosa de cloreto de cálcio, directamente no músculo cardíaco. Calcule a
massa de CaCl2 que é administrada numa injecção de 5,0 mL de uma solução 5,0 % (m/m)
em CaCl2. (Considere que a massa volúmica da solução é 1,02 g/mL).

O ponto de congelação de uma solução é mais baixo que o ponto de congelação do
respectivo solvente puro. Este abaixamento é conseguido por adição de uma outra substância
(soluto) àquele solvente e vai depender do número de partículas (iões ou moléculas) de soluto
dissolvidas no solvente. As medições do abaixamento do ponto de congelação de um dado solvente
puro constituem um método útil para a determinação da massa molecular dos solutos adicionados.
São, por exemplo, utilizadas para detectar a adição ilícita de água ao leite.
O abaixamento do ponto de congelação é dado pela expressão ∆T = kf.m.i , sendo “i” o número de
partículas em solução formadas a partir de cada molécula de soluto, m a molalidade da solução (mol
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soluto/kg solvente) e kf a constante crioscópica (-1,86 ºCmol kg para soluções aquosas).
2- Calcule a temperatura de congelação da solução de cloreto de cálcio referida no exercício
anterior.

Mas o dia da Semi-final das Olimpíadas de Química não é só tensão e emoção. Há também o
almoço, preparado pelos cozinheiros dos Serviços Sociais da Universidade de Aveiro, de ementa
diversificada e tentadora, servido em ambiente de grande convívio. Não é pois de estranhar, que os
mais ávidos se possam sentir indispostos após a refeição.
Nada que não se possa resolver. Ora vejamos:
O medicamento de venda livre Alka-Seltzer

®

destina-se ao alívio de indisposições gástricas
®

provocadas por excessos na alimentação. Cada comprimido efervescente de Alka-Seltzer contém
como substâncias activas 324 mg de ácido acetilsalicílico (C9H8O4), 1625 mg de hidrogenocarbonato
de sódio (NaHCO3) e 965 mg de ácido cítrico (C6H8O7).

3- Indique as espécies presentes na solução resultante da dissolução em água, de um
®

comprimido efervescente de Alka-Seltzer .

®

4- Quando se dissolve em água um comprimido de Alka-Seltzer

observa-se um borbulhar.

Explique porquê. Justifique a sua resposta recorrendo a equações químicas devidamente
acertadas.

5- Calcule a percentagem mássica de carbono, de hidrogénio e de oxigénio no ácido cítrico.

Outros medicamentos, usados no controlo da acidez do estômago, usam como princípio
®

activo bases diferentes. Por exemplo o Rennie , (pastilhas para mastigar contendo 680 mg de
carbonato de cálcio e 80 mg de carbonato de magnésio) é um antiácido que alivia rapidamente a
acidez e indisposições gástricas em geral.
-2

6- Se a concentração de ácido clorídrico no estômago for de 5,3 x 10

-1

mol.L , quantas

®

pastilhas Rennie , são necessárias para elevar o pH do estômago para o seu valor normal
+
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ou seja para que a concentração de H no estômago passe a ser de 5,0 x 10

-1

mol.L ?

(Considere que não ocorre variação do volume do suco gástrico no estômago e que este é
0,33 L).

As reacções de oxidação/redução são muito comuns na Natureza. Sabemos, por exemplo,
que a vitamina C (ácido ascórbico) é um bom antioxidante, podendo ser usada para retardar o
processo de oxidação de frutos descascados. Durante esse processo a vitamina C sofre a seguinte
transformação ao ser oxidada:
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7- Escreva as semi-equações de oxidação e redução envolvidas no processo atrás descrito,
sabendo que ocorre na presença de ar e com formação de água. Escreva a equação
química global acertada. (Na sua resposta, pode utilizar fórmulas moleculares).

