
CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Prova de Conhecimento Específico

Disciplina: Química

3ª QUESTÃO:  Os carboidratos recebem esse nome pelo fato de a fórmula empírica geral de muitos 
deles ser CnH2nOn. Os açúcares, os amidos e a celulose são compostos importantes nas funções de 
energia e estrutura da matéria viva. Nós os ingerimos quando comemos pão, batata, ervilhas, ovos, 
carne  e  gorduras  de  animais  que  se  alimentam de  carboidratos  em forma  de  grão  ou  capim.  Os 
carboidratos são produzidos pelo processo de fotossíntese. A clorofila presente nas plantas catalisa a 
conversão do dióxido de carbono e água em carboidrato, através da equação não balanceada:

CO2      +    H2O                       C6H12O6     +     O2

a) Faça o balanceamento da equação, para obtenção do carboidrato. 
b) Qual a porcentagem de carbono presente na fórmula molecular C6H12O6?
c) Qual o número de oxidação do carbono na molécula de CO2? 
d) Qual o número de oxidação do oxigênio na molécula de O2?

Dados: massa atômica  C = 12; O = 16; H= 1



4ª QUESTÃO: Bases são substâncias que mudam de cor na presença de um ácido ou de uma base. Em 
casa, as pessoas também podem ter seu próprio indicador ácido – base natural. Um exemplo disso é o 
repolho roxo; macerar sua folha e depois diluir em água permite obter uma solução de coloração roxa. 
Essa solução passará a ter  uma cor vermelha quando em meio ácido e uma cor  verde-amarelada, 
quando em meio básico. 

a) Que coloração terá uma solução de repolho roxo, quando adicionarmos:
– vinagre?
– leite de magnésia?
– suco de laranja?
– soda cáustica? 

b) Escreva a reação balanceada da neutralização do ácido clorídrico com hidróxido de cálcio.

Disciplina: Física

5ª QUESTÃO: Um aparelho muito utilizado para aquecer água consiste em uma resistência elétrica que 
é imersa na água que se quer aquecer. Esse aparelho dissipa uma potência de 400 W para aquecer a 
água. Para 200,0 g de água em temperatura inicial de 20o C, determine:

a) Quanto tempo leva para que as 200,0 g de água atinjam a temperatura de ebulição?
b) Qual deve ser a potência mínima de um aquecedor, para ferver 200,0 g de água em 1,0 minuto?
c) Considere que a massa inicial de água se encontra na temperatura de ebulição. É colocada nesse 

sistema uma certa massa m de gelo a 0o C. Desprezando as trocas de calor com o meio, e sabendo 
que no equilíbrio térmico restam 10,0 g de gelo flutuando no líquido, determine a massa inicial m do 
gelo.



6ª QUESTÃO: A  sobreelevação das pistas nas curvas de 
autódromos, velódromos ou mesmo em avenidas, rodovias 
ou ferrovias, dá mais segurança aos usuários, dificultando ou 
impedindo que os veículos sejam arremessados para fora da 
pista quando em alta velocidade. 

Considere a seguinte situação: em um percurso de triatlo os 
ciclistas precisam fazer curvas circulares de 70,0 m de raio, 
com velocidade de até 72,0 km/h. 

Despreze a força de atrito e admita g =10 m/s2.

a) Represente as forças que atuam sobre o ciclista.
b) Qual deve ser o ângulo de inclinação da pista, nesse caso?
c) Avaliando as forças que atuam sobre o ciclista, o resultado depende da massa do corpo? Justifique 

sua resposta.
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