ESCREVA AQUI SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME:

Faculdade Brasileira – Multivix Vitória
PROCESSO SELETIVO 2019
Curso de Medicina
CADERNO DE PROVAS DISCURSIVAS
_____________________________________________

PROVA DE QUÍMICA
______________________________________________
ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Só abra o caderno quando autorizado.
Você terá 05 (cinco) horas e 30 (trinta) minutos para a realização de sua prova. Você deverá receber quatro cadernos,
de prova: Redação (02 temas), Biologia (02 questões), Química (02 questões), além do caderno de Prova Objetiva (30
questões). O horário de realização de todas as Provas que compõem a prova do Processo Seletivo 2019 Medicina, é
de 14h às 19h30m.
Se achar necessário, utilize espaços em branco para fazer rascunho.
Este caderno, além da capa, conterá folhas com as questões propostas e duas folhas pautadas para resposta.
Responda em cada questão em uma folha, utilizando caneta fornecida pela Instituição. Conforme Edital do presente
Processo Seletivo, a resposta escrita à lápis receberá nota zero. Portanto, toda a resposta deverá ser respondida com
a caneta fornecida pela Instituição.
Coloque seu número de inscrição, nome completo, na parte superior da capa e assinatura no espaço próprio, na parte
inferior da capa. O candidato que não preencher os campos, conforme solicitado, poderá ser desclassificado.
Não será permitido o uso de qualquer material de consulta, máquinas calculadoras, réguas de cálculo, telefone celular
(ligado ou desligado) ou equipamentos similares durante a realização da prova. Se este for o seu caso, entregue-o(s)
imediatamente ao Fiscal de Sala, antes do início da prova ou coloque-o(s) no envelope que estará sobre a sua carteira
de prova. Esse envelope deverá ficar durante todo o tempo da prova sob a carteira do candidato. Caso contrário,
acarretará na anulação das provas dos envolvidos.
É terminantemente proibida a permanência, na sala da prova, de candidatos portando qualquer tipo de mochila,
“pochete”, textos de qualquer natureza, caderno, blocos de notas, agenda, calculadora, qualquer tipo de relógio,
telefone celular (ligado ou desligado), aparelho eletrônico (ligado ou desligado), aparelho auditivo, aparelho de
telecomunicações ou mensagem, aparelho de telemensagem, rádio comunicador e similares. Se este for o seu caso,
entregue-o(s) imediatamente ao Fiscal de Sala, antes do início da prova. Caso contrário acarretará na anulação das
provas dos envolvidos.
É terminantemente proibida a permanência, na sala da prova, de candidatos portando qualquer tipo de recipiente de
água que não seja transparente e sem rótulo.
Deixe sobre a carteira apenas a caneta (fornecida pela Instituição), canhoto de inscrição e cédula de identidade. Os
demais objetos, como bombons, chocolates, dropes, etc., deverão ser colocados no chão. Qualquer outro tipo de
material não elencado anteriormente, deverá ser colocado sob a carteira, em envelope fornecido pela Instituição.
Caso você tenha cabelos longos, prenda-os, deixando as orelhas descobertas. Não será permitido o uso de chapéu,
boné ou similares.
Você deve assinar a lista de frequência, conforme a orientação do fiscal.
Ao final da prova, antes de sair definitivamente da sala de aula em que está fazendo o Processo Seletivo, você deverá
entregar esse caderno de prova para um dos fiscais presentes no ambiente. A não entrega implicará em
desclassificação do Processo Seletivo.
O candidato deverá permanecer por no mínimo três horas na sala de realização da prova, após o início da mesma.
O não cumprimento das regras acima estabelecidas pode acarretar na desclassificação do(a) candidato(a) do Processo
Seletivo.
O resultado final do Processo Seletivo 2019 para o curso de Medicina estará disponível até 12h do dia 28/11/2018, no
site: www.multivix.edu.br.
Li e estou ciente de todas as normas estabelecidas acima.
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QUESTÃO 01
O consumo de whey protein, no Brasil e no mundo, aumentou nos últimos anos em
decorrência da preocupação com a saúde e bem-estar físico. Atualmente, estão disponíveis
no comércio uma série de marcas e diferentes tipos de whey protein. Os estudos têm
demonstrado irregularidades na composição química de amostras analisadas, e em especial,
nos teores de proteínas e carboidratos totais, em comparação com os citados nos respectivos
rótulos.
Foi analisado a informação nutricional de um determinado rótulo do produto da marca
MULTIPROT®, e destacou-se os aminoácidos mais abundantes nessa amostra de whey
protein.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Porção
30 g whey protein)
Proteínas
21 g
Carboidratos
5,9 g
Gorduras totais
2,3g
Gorduras saturadas
1,1g
Sódio
84 mg
AMINOÁCIDO/mg
Alanina
1097 mg
Ácido Aspártico
2218 mg
Ácido Glutâmico
3434 mg
Leucina
2153 mg
Isoleucina
1310 mg
A. Dos aminoácidos em destaque, dois deles são essenciais para o homem (não há vias
no metabolismo capaz de sintetizá-los) Leucina (ácido 2-amino-4-metilpentanoico) e
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Isoleucina (ácido-2-Amino-3-metilpentanóico). Desenhe a fórmula estrutural desses
dois aminoácidos. (10 pontos)
PADRÃO DE RESPOSTA: Leucina - C6H13NO2 - ácido 2-amino-4-metilpentanoico

Isoleucina (ácido-2-Amino-3-metilpentanóico) - C6H13NO2

B. Um dos aminoácidos menos abundantes no Whey MULTIPROT® foi a glicina (ácido
2-amino-etanóico) (não mostrado no quadro de informação nutricional). Uma amostra
de 2 g da proteína isolada e totalmente digerida (hidrolisada) do whey protein foi
dissolvida em 500 mL de solução. A concentração de glicina nessa solução foi de 8x104
mol/L. Calcule a quantidade de glicina em mg que deve estar descrita no rótulo do
Whey MULTIPROT®. (10 pontos)
PADRÃO DE RESPOSTA: Cálculo do número de mols de glicina em 500 mL da
solução.
8 x 10-4 mol– 1000 mL de solução
X-

500 mL de solução

X = 500 x 8 x 10-4 = 4 x10-4 mol de glicina
1000
Cálculo da massa de glicina em 500 mL da solução
1 mol de glicina – 75 g
4 x10-4 mol - Y
Y= 0,03 g de glicina
Cálculo da massa de glicina em 21 g de Proteína
0,03 g de glicina – 2 g de proteina
W – 21 g de proteína
W = 0,315 g de glicina
Portanto deve estar no rótulo do Whey Protein MULTIPROT® 315 mg de glicina.
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QUESTÃO 02
A mistura hélio-oxigênio (Heliox) é usada no tratamento de Asma Grave, Bronquiolite e
Laringotraqueite em crianças e DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) em adultos nas
proporções 70% Hélio e 30% Oxigênio ou 80% Hélio e 20% Oxigênio. Devido a sua baixa
densidade e alta viscosidade em comparação ao ar ambiente e oxigênio, o Hélio promove
uma alteração do fluxo turbulento em laminar nas vias aéreas inferiores, reduzindo o trabalho
respiratório do paciente. Além disso, promove melhor transporte de drogas inalatórias, usadas
no tratamento dessas doenças. (Use of Heliox during Spontaneous Ventilation: Model Study.
World Academy of Science, Engineering and Technology 20 2008).
Elemento
Químico
1
2
3

Raio Atômico
1,4 Å
1,55 Å
2,70 Å

Energia de
Ionização
2372 KJ/mol
520 KJ/mol
386 /mol

A. Qual dos três elementos químicos da tabela acima é o mais provável de ser o hélio?
Explique com base nas duas propriedades periódicas apresentadas. (10 pontos)
PADRÃO DE RESPOSTA: De acordo com a tabela apresentada o Elemento Químico
1 é o que mais se aproxima ao Hélio. Considerando que o raio atômico é uma
propriedade periódica que cresce da direita para esquerda nas famílias e de cima para
baixo nos períodos, o elemento 1 possui menor valor de raio atômico. E, em relação a
energia de ionização na tabela periódica cresce de baixo para cima nos períodos e da
esquerda para a direita nas famílias, portanto o elemento de maior energia de
ionização é o hélio.

B. Calcule o volume aproximado de um balão contendo 22 g de gás hélio, num dia em
que a temperatura é 28ºC e a pressão do balão for 2,5 atm. (Dado: R=0,082 atm.L.mol1
. K-1) (10 pontos)

PADRÃO DE RESPOSTA:
P= 2,5 atm
V= ?
m= 22 g
MM = 4 g/mol
T= 28º C + 273 = 301 K
R = 0,082 atm L mol-1 K-1
P.V = n.R.T
V= m.R.T
MM.P
V= 22 x 0,082 x 301 = 54,3 L
4 x 2,5
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Resposta à 1ª questão:
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Resposta à 2ª questão:
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