UFJF – MÓDULO II DO PISM – TRIÊNIO 2013-2015 – PROVA DE QUÍMICA
PARA O DESENVOLVIMENTO E A RESPOSTA DAS QUESTÕES, SÓ SERÁ ADMITIDO USAR CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA

Questão 1: É comum a adição de metabissulfito de sódio (Na2S2O5) como substância conservante em vinhos. Essa
prática é amparada pela legislação e tem procedimentos regulamentados. Um dos problemas com esse procedimento é
que a decomposição desse conservante gera SO2, que pode causar reações adversas nos consumidores. Responda aos
itens abaixo.
a) Escreva a equação química balanceada para decomposição térmica do metabissulfito de sódio em sulfito de sódio e
2–
dióxido de enxofre. Dado: íon sulfito = SO3

Na2S2O5 (s) → Na2SO3 (s) + SO2 (g)

(1,0 ponto)

∆

b) Uma maneira de se determinar a concentração de dióxido de enxofre em vinhos é através da reação com iodo em
meio aquoso, que gera ácido iodídrico e ácido sulfúrico. Escreva a equação química balanceada que representa a
reação entre SO2 e I2 em água.

I2 (aq) + SO2

(aq)

+ 2 H2O (l) → 2 HI(aq) + H2SO4 (aq)

(2,0 pontos)

c) A concentração máxima permitida para o SO2 em vinhos é de 260 ppm. Se para reagir completamente com 5 mL de
-1
uma amostra de vinho forem utilizados 13,5 mL de uma solução 0,001 mol L de iodo, calcule a concentração de SO2 no
vinho. Esse vinho tem concentração de SO2 dentro do limite imposto pela legislação? Justifique a sua resposta.

Cálculo da concentração

Resposta e justificativa

C1V1 = C2V2
C1 x 5 = (1,0 x 10-3) (13,5)
C1 = 2,7 x 10-3 mol L-1

Sim. Porque a concentração de SO2
encontrada no vinho (173 ppm) é
menor do que a concentração
máxima permitida (260 ppm).

1 mol de SO2 - 64 g de SO2
2,7 x 10-3 mol de SO2 - x
x = 0,173 g de SO2 em 1 Litro de vinho

(0,5 ponto)
x= 173 mg L-1 = 173 ppm

(1,5 ponto)

Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.

UFJF – MÓDULO II DO PISM – TRIÊNIO 2013-2015 – PROVA DE QUÍMICA
PARA O DESENVOLVIMENTO E A RESPOSTA DAS QUESTÕES, SÓ SERÁ ADMITIDO USAR CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA

Questão 2: A Quercetina, cuja estrutura química está representada abaixo, está associada com processos de inibição
de inflamação óssea. Com relação à sua fórmula estrutural bem como a de seu análogo estrutural A, responda aos itens
a seguir.
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Análogo Estrutural A

a) Dê os nomes das funções químicas oxigenadas da estrutura da Quercetina.

Cetona; éter; fenol; álcool (ou enol)

(2,0 pontos – 0,5 ponto cada função)

b) Represente a fórmula molecular da Quercetina.

C15H10O7

(1,0 ponto)

c) Classifique todos os carbonos numerados como primário, secundário, terciário ou quaternário.
(0,20 ponto cada)
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d) Informe a hibridização dos átomos de carbono numerados na estrutura.
(0,25 ponto cada)
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Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.

