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Lista de Exercícios – Número de Átomos e de Moléculas 

 

01 - (ENEM)    
As chamadas estruturas metal-orgânicas são cristais metálicos porosos e estáveis, 

capazes de absorver e comprimir gases em espaços ínfimos. Um grama deste material, se 
espalhado, ocuparia uma área de pelo menos 5 000 m2. Os cientistas esperam que o uso de 
tais materiais contribua para a produção de energias mais limpas e de métodos para a 
captura de gases do efeito estufa. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 20 jul. 2010 (adaptado). 
 

A maior eficiência destes materiais em absorver gás carbônico é consequência 
 
a) da alta estabilidade dos cristais metálicos. 
b) da alta densidade apresentada pelos materiais. 
c) da capacidade de comprimir os gases ocupando grandes áreas. 
d) da grande superfície de contato entre os cristais porosos e o gás carbônico. 
e) do uso de grande quantidade de materiais para absorver grande quantidade de gás. 

 
02 - (UESPI)    
O silício (Si) é utilizado para a produção de ligas metálicas, na preparação de silicones, na 
indústria cerâmica, e como material básico para a produção de transistores para chips, 
células solares e em diversas variedades de circuitos eletrônicos, tendo sido preparado pela 
primeira vez por Jöns Jacob Berzelius, em 1823. Um chip de silício, usado em um circuito 
integrado de computador pesando 5,68 mg, apresenta:  
Dados: massa atômica do silício = 28,09.  

 

a) 0,21  1020 átomos.  

b) 1,02  1020 átomos.  

c) 1,21  1020 átomos.  

d) 2,01  1020 átomos.  

e) 2,21  1020 átomos.  
 
03 - (UFMS)    
A medida de temperatura, feita através de termômetro, baseia-se na contração ou na 
dilatação do mercúrio metálico líquido contido dentro de um cilindro graduado de vidro. Se 
um termômetro foi fabricado com 1,3 g de mercúrio, qual o número de átomos desse metal 
presentes no termômetro? 
 
Dado: Massa Atômica do Hg = 200 u. 

 
a) 6,5 x 10–3 átomos. 
b) 6,0 x 1023 átomos. 
c) 3,9 x 1021 átomos. 
d) 1,2 x 1023 átomos. 
e) 1,2 x 1021 átomos. 

 
04 - (UFMT)       

O número de moléculas de ácido acetilsalisílico, C9H8O4, em um comprimido de aspirina 
que contém 360 mg desse ácido é aproximadamente 
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a) 3,6  1023 moléculas. 

b) 12,0  1020 moléculas. 

c) 12,0  1023 moléculas. 

d) 18,0  1023 moléculas. 

e) 18,0  1020 moléculas. 
 
05 - (PUC Camp SP)    
O ouro 14 quilates é utilizado na fabricação das penas de caneta tinteiro e contém 58,3% em 
massa desse metal. Considerando que uma ponta de caneta possua massa de 3,0 g, a 
quantidade de átomos de ouro, em mol, nesse objeto é de, aproximadamente, 
Dado: massa molar do ouro = 197 g.mol–1 

 
a) 0,003. 
b) 0,006. 
c) 0,009. 
d) 0,012. 
e) 0,015. 

 
06 - (UNITAU SP)    
O Brasil, em 2014, foi o maior produtor e exportador mundial de café. A safra alcançou 
45,34 milhões de sacas de 60 kg de café beneficiado. Se o Brasil mantiver essa produção 
anual de café, qual será o tempo necessário para produzir 1 mol de grãos de café? Admita 
que um grão tenha a massa de 0,15 gramas. 

 
a) 33 mil anos 
b) 3,3 milhões de anos 
c) 33 milhões de anos 
d) 333 milhões de anos 
e) 33 bilhões de anos 

 
07 - (FPS PE)  
No estudo "Perspectivas de População Mundial" divulgado em junho deste ano, a 
Organização das Nações Unidas (ONU) informou que a população do planeta Terra 
atingiu 7,2 bilhões de pessoas. Quantos mols de pessoas, aproximadamente, habitam a 
terra?  

Dados: 1 mol de objetos representa aproximadamente 6,0  1023 daqueles objetos.  
 

a) 8,3  10–13 mol de pessoas  

b) 4,3  10–32 mol de pessoas  

c) 6,0  1023 mol de pessoas  

d) 7,2  109 mol de pessoas  

e) 1,2  10–14 mol de pessoas. 
 
08 - (FMJ SP)  

Considerando que a constante de Avogadro é igual 6  1023 mol–1, calcula-se que o número 
de átomos de platina presente em cada miligrama desse metal é cerca de 

 
a) 6 × 1020. 
b) 1 × 1018. 
c) 1 × 1020. 
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d) 6 × 1018. 
e) 3 × 1018. 

 
09 - (UFRGS RS)    
A tabela a seguir contém alguns dados sobre as substâncias ácido acetilsalicílico, 
paracetamol e dipirona sódica, utilizadas como fármacos analgésicos. 

 

 
 

Levando em conta três amostras que contêm, cada uma, 10 g de uma dessas substâncias 
puras, considere as afirmações, abaixo, sobre elas. 

 
I. A amostra de paracetamol apresentará o maior número de mols de substância. 
II. A amostra de dipirona apresentará a maior massa de oxigênio. 
III. As amostras de ácido acetilsalicílico e de dipirona apresentarão o mesmo número de mols 

de átomos de oxigênio. 
 

Quais estão corretas? 
 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas I e III. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III. 

 
10 - (UEM PR)    

Considere que 1(um) mol corresponde a 6,01023 unidades e assinale o que for correto. 
 

01. O número de átomos presentes em 6,010–23 g de titânio é 48. 
02. Há mais moléculas em 180 g de glicose do que em 18 g de água. 
04. Um átomo de 35Cl pesa aproximadamente 2,9 vezes um átomo de 12C. 

08. O número de elétrons em 2 mols de lítio é 3,61024. 
16. A massa molar média de uma mistura contendo 22% de O2(g) e 78% de N2(g) é 7,22 

g/mol. 
 
11 - (PUC RJ)    
A massa, em gramas, de 6,02 x 1023 moléculas de uma substância é igual à massa molar 
dessa substância. Essa relação permite o cálculo da massa de uma molécula de SO2, que é, 
em gramas, mais próximo do valor: 

 
a) 1.0 x 10–24 
b) 1.0 x 10–23 
c) 1.0 x 10–22 
d) 1.0 x 1021 
e) 1.0 x 1023 

 
12 - (PUC Camp SP)    
Na superfície de Marte, o gás predominante é o metano, CH4. Cada metro cúbico desse gás, 
nas condições ambientais do planeta Marte, contém 0,35 mol de moléculas, o que 
corresponde a um número de moléculas igual a 
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Dado: Constante de Avogadro = 6,0  1023 mol–1  
 

a) 1,21023. 

b) 2,11023. 

c) 1,21024. 

d) 6,01024. 

e) 1,21025. 
 
13 - (ENEM)  

O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade 
recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar 
problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se 
caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais 
suscetíveis a fraturas. 

Disponível em: www.anvisa.gov.br. Acesso em 1 ago. 2012. (adaptado.) 
 

Considerando-se o valor de 6 x 1023 mol–1 para a constante de Avogadro e a massa molar 
do cálcio igual a 40 g/mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser 
ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? 

 
a) 7,5 x 1021  
b) 1,5 x 1022  
c) 7,5 x 1023 
d) 1,5 x 1025  
e) 4,8 x 1025 

 
14 - (UEM PR)    
Considere as seguintes afirmações em relação ao Na2CO3 e assinale o que for correto. 

 
01. 106 g de Na2CO3 contém 6,0 x 1023 átomos de carbono. 
02. O Na2CO3 apresenta a seguinte composição centesimal: 43,4% de Na, 11,3% de C e 45,3% 

de O. 
04. A partir de 310 g de H2CO3 e 400 g de NaOH, podem ser obtidos 5 mols de Na2CO3. 
08. 10 mols de Na2CO3 contêm 30 átomos de oxigênio. 
16. O Na2CO3 é um composto anfiprótico, pois pode assumir comportamento de ácido ou de 

base, dependendo do meio. 
 
15 - (UEL PR)  
O tenista Gustavo Kuerten se consagrou em quadras de saibro, piso composto por terra e 
argila, coberto com pó de tijolo. A fórmula química do mineral caulinita presente na argila é 

Al2O32SiO22H2O. 
 

Dados: Massas molares (g/mol): H = 1,00; O = 16,0; Al = 27,0; Si = 28,0 
 

Em relação à caulinita, é correto afirmar: 
 
a) A massa molar da caulinita é 240 g/mol. 
b) 1 mol de caulinita possui 144 g de oxigênio. 

c) 1 mol de caulinita apresenta 6,02  1023 átomos de alumínio. 
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d) A porcentagem, em massa, de silício na caulinita é de 15%. 
e) 100 g de caulinita apresenta 8 g de água. 

 
16 - (UFRGS RS)    
Por questões econômicas, a medalha de ouro não é 100% de ouro desde os jogos de 1912 
em Estocolmo, e sua composição varia nas diferentes edições dos jogos olímpicos. Para os 
jogos olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, a composição das medalhas foi distribuída 
como apresenta o quadro abaixo. 

 

 
 

Considerando que as três medalhas tenham a mesma massa, assinale a alternativa que 
apresenta as medalhas em ordem crescente de número de átomos metálicos na sua 
composição. 

 
a) Medalha de bronze < medalha de ouro < medalha de prata. 
b) Medalha de bronze < medalha de prata < medalha de ouro. 
c) Medalha de prata < medalha de ouro < medalha de bronze. 
d) Medalha de prata < medalha de bronze < medalha de ouro. 
e) Medalha de ouro < medalha de prata < medalha de bronze. 

 
17 - (UEPG PR)    
Um mol de um determinado composto contém 72 g de carbono (C), 12 mols de 
hidrogênio (H) e 12 1023 átomos de oxigênio (O). Constante de Avogadro = 6,0 1023. 
Sobre o composto, assinale o que for correto. 
Dados: C = 12g/mol; H = 1g/mol; O = 16g/mol 

 
01. A fórmula mínima do composto é C3H6O. 
02. A massa molecular do composto é 116 g/mol. 
04. 2,0 mols do composto possuem 3,6 1024 átomos de carbono. 
08. 58 g do composto possuem 2 mols de oxigênio. 
16. A combustão completa do composto forma CO e H2O. 

 
18 - (UEM PR)    
Um lingote de massa 10 kg é constituído de uma liga metálica contendo prata, ouro e 
platina, de composição Ag2Au3Pt5. Assinale a(s) alternativa(s) que descreve(m) 
corretamente esse material. 

 
01. O lingote de Ag2Au3Pt5 apresenta aproximadamente 1212 g de prata. 
02. O lingote de Ag2Au3Pt5 apresenta aproximadamente 16,8 mols de ouro. 
04. O lingote de Ag2Au3Pt5 apresenta aproximadamente 3,38 1025 átomos. 
08. O lingote de Ag2Au3Pt5 apresenta uma razão de 10 átomos de platina para cada átomo de 

prata. 
16. O lingote de Ag2Au3Pt5 apresenta as mesmas propriedades físicas e químicas de um lingote 

de Ag1Au3Pt6, pois ambos são compostos exclusivamente de prata, ouro e platina. 
 
19 - (UEM PR)    
Assinale o que for correto. 
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01. O número de átomos de enxofre contidos em um mol de S6 é de 6,02 1023. 
02. A massa de oxigênio contida em 2 mols de água é de 32 gramas. 
04. O número de moléculas contidas em um mol de CH4(g) é igual a 6,02 1023. 
08. A quantidade de matéria contida em 38 gramas de F2(g) é de 2 mols. 
16. A massa de uma molécula de SO2 é de 64 gramas. 

 
20 - (UNITAU SP)    
A capacidade máxima de armazenamento de água do Sistema Cantareira, na cidade de São 
Paulo-SP, é de 990 milhões de metros cúbicos de água. Para produção de 1 kg de soja, 
estima-se que são necessários 2.000 litros de água. Calcule a quantidade necessária de água, 
em sistemas Cantareira, para a produção de 1 mol de grãos de soja. 
Dados: 1 grão de soja = 0,18 gramas. 

 
a) 218 
b) 218 mil 
c) 218 milhões 
d) 218 bilhões 
e) 218 trilhões 

 
21 - (ENEM)    

Benjamin Franklin (1706-1790), por volta de 1757, percebeu que dois barcos que 
compunham a frota com a qual viajava para Londres permaneciam estáveis, enquanto os 
outros eram jogados pelo vento. Ao questionar o porquê daquele fenômeno, foi informado 
pelo capitão que provavelmente os cozinheiros haviam arremessado óleo pelos lados dos 
barcos. Inquirindo mais a respeito, soube que habitantes das ilhas do Pacífico jogavam óleo 
na água para impedir que o vento a agitasse e atrapalhasse a pesca. 

Em 1774, Franklin resolveu testar o fenômeno jogando uma colher de chá (4 mL) de 
óleo de oliva em um lago onde pequenas ondas eram formadas. Mais curioso que o efeito 
de acalmar as ondas foi o fato de que o óleo havia se espalhado completamente pelo lago, 
numa área de aproximadamente 2 000 m2, formando um filme fino. 

Embora não tenha sido a intenção original de Franklin, esse experimento permite uma 
estimativa da ordem de grandeza do tamanho das moléculas. Para isso, basta supor que o 
óleo se espalha até formar uma camada com uma única molécula de espessura. 

RAMOS, C. H. I. História. CBME Informação, n. 9, jan. 2006 (adaptado). 
 

Nas condições do experimento realizado por Franklin, as moléculas do óleo apresentam 
um tamanho da ordem de 

 
a) 10–3 m. 
b) 10–5 m. 
c) 10–7 m. 
d) 10–9 m. 
e) 10–11 m. 

 
22 - (IFSP)    
Na combustão completa de 1L de álcool (C2H5OH), de densidade igual a 0,8 g/mL, é 
correto afirmar que, em um carro de passeio são emitidos, aproximadamente, 

 
Dados:  

            Constante de Avogadro = 6  1023; 
            Massas atômicas: C = 12 u; H = 1 u; O = 16 u 
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            Volume molar na CNTP = 22,4 L/mol 

            C2H5OH + 3 O2    2 CO2 + 3 H2O 
 
a) 1 mol de gás carbônico e 2 mols de água. 

b) 6  1023 moléculas de gás carbônico. 
c) 1530g de gás carbônico. 
d) 180g de água. 
e) 44 litros de gás carbônico nas CNTP. 

 
23 - (UEM PR)    
Um mol representa o número de átomos em 12 gramas do átomo de carbono 12C. Essa 
unidade de medida é utilizada para descrever quantidades muito grandes, como átomos e 
moléculas em determinadas substâncias. Já para a medida da massa dos átomos e das 

moléculas é utilizada a unidade de massa atômica (u), que é definida como 
12

1  da massa do 

mesmo átomo 12C. Considerando as definições acima e que 1 mol = 6  1023 , assinale o que 
for correto. 

 
01. A massa atômica de 1 mol do átomo 12C é 6 1023 u. 
02. Um grama do átomo 12C contém 5 1022 átomos. 
04. Como a massa atômica do átomo de hidrogênio é 1 u e a de um átomo de oxigênio é 16 u, 

então 1 mol da molécula H2O pesa 18 gramas. 
08. 1u = 6 1023 gramas. 
16. Cada átomo 12C pesa 7,2 10–23 gramas. 

 
24 - (UEM PR)    
Assinale o que for correto. 

 
01. Os seguintes processos são exemplos de transformações químicas: a) queima do carvão; b) 

caramelização do açúcar e c) efervescência de um comprimido antiácido. 
02. É possível classificar como sistemas heterogêneos todos os seguintes sistemas: a) ouro + 

areia; b) bronze; c) água líquida + gelo; d) ar atmosférico + poeira e e) granito. 
04. A alotropia refere-se à formação de duas ou mais substâncias pelo arranjo de átomos de um 

mesmo elemento químico. São exemplos de alótropos: oxigênio e ozônio; gelo e água 
líquida; grafite e diamante; fósforo branco e fósforo vermelho. 

08. Considerando que uma latinha de refrigerante vazia tenha em média 14 gramas, é possível 
inferir que existem aproximadamente 3 1023 átomos de alumínio em cada lata. 

16. Um átomo de alumínio (Z = 13) possui número de massa igual a 27. Consequentemente 
existem 40 nêutrons em seu núcleo. 
 
25 - (UFAM)    
Dados recentes publicados pelo Ministério de Minas e Energia no Balanço Energético 
Nacional (BEN 2014 - Ano base 2013, http://www.epe.gov.br) revelam que em 2013, cada 
brasileiro, consumindo e produzindo energia, emitiu em média 2,3 t de CO2. Considerando 
que a população brasileira em 2013 era de aproximadamente 200 milhões de habitantes, 
quantas moléculas de CO2 foram produzidas, aproximadamente, pela população brasileira? 

 
a) 3 x 1028 moléculas 
b) 3 x 1036 moléculas 
c) 6 x 1023 moléculas 
d) 6 x 1030 moléculas 
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e) 6 x 1036 moléculas 
 
26 - (UECE)    
Futuramente o titânio será mais utilizado na aviação, principalmente na construção de 
aviões supersônicos, por oferecer grandes vantagens, no que diz respeito a sua elevada 
temperatura de fusão (1670 ºC), visto que o atrito do ar contra as paredes metálicas tende a 
elevar a temperatura de todo o corpo das aeronaves. A obtenção do titânio pode ser 

representada pela equação não balanceada: TiCl4(s) + Mg(s)    Ti(s) + MgCl2(s). 
 

O número aproximado de átomos de magnésio consumidos quando 63,3 g de tetracloreto 
de titânio reagem totalmente e 

 

a) 8,021023. 

b) 6,021023. 

c) 4,011023. 

d) 2,011023. 
 
27 - (UNIFOR CE)    
Uma caixa d´água cilíndrica tem 5 metros de raio e altura 20 metros. Supondo que a 
densidade da água na caixa seja 1,0 g/cm3, determine o número total de moléculas de água 
contidas na caixa dágua supracitada. 
 
Dados: número de Avogadro: 6,022 x 1023. 
Considerar o Valor de Pi = 3. 

 
a) Aproximadamente 1034 moléculas de água estarão contidas na caixa. 
b) Aproximadamente 5,3 x1034 moléculas de água estarão contidas na caixa. 
c) Aproximadamente 5,3 x1031 mol de moléculas de água estarão contidas na caixa. 
d) Aproximadamente 5,3 x1031 moléculas de água estarão contidas na caixa. 
e) Aproximadamente 2 x1035 mols de água estarão contidas na caixa. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 28 
  
   

O incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (RS), ocorrido no início deste ano [2013], trouxe à tona 
uma série de questões sobre a segurança dos estabelecimentos e também sobre o atendimento a vítimas de 
grandes incêndios. Uma delas é por que foi preciso trazer dos Estados Unidos uma substância tão simples 
– uma vitamina B injetável – para atender os pacientes que, segundo exames, foram intoxicados com 
cianeto? 
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O gás cianídrico liberado na queima da espuma, utilizada para melhorar a acústica da casa noturna, 
intoxicou a maior parte das vítimas, segundo perícia. 

“É descaso e ignorância”, resume o toxicologista Anthony Wong, diretor do Ceatox (Centro de 
Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo). Segundo ele, é inadmissível que o país não tenha a substância e que seu uso não seja difundido entre 
médicos e socorristas, como acontece em outras partes do mundo. 

A hidroxocobalamina, que faz parte do complexo B, é usada em altas concentrações como antídoto para 
o cianeto. O gás, o mesmo que já foi usado no extermínio de judeus nos campos de concentração nazistas, é 
subproduto da queima de diversos componentes usados na indústria, como o plástico, o acrílico e a espuma 
de poliuretano. Segundo os peritos que investigam o incêndio em Santa Maria, essa última foi usada no 
isolamento acústico da boate. 

Capaz de matar em poucos minutos, o cianeto bloqueia a cadeia respiratória das células, impedindo que 
o oxigênio chegue aos órgãos e tecidos. Quando usada logo após a exposição, a hidroxocobalamina salva 
vidas. “O efeito é tão rápido que parece até milagroso”, conta Wong. Mas isso não é algo que os médicos 
aprendem na escola: “São poucas as faculdades que oferecem curso de toxicologia e, nas que tem, a matéria é 
opcional”. 

(noticias.uol.com.br. Adaptado.) 
 
 

Informações adicionais: 
 

• O gás cianídrico é o cianeto de hidrogênio (HCN) no estado gasoso. 
• A fórmula estrutural da hidroxocobalamina é: 
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• A massa molar da hidroxocobalamina é aproximadamente igual a 1,3  103 g/mol. 
 
28 - (UFTM MG)    
Os “cianokits”, que são utilizados por socorristas em outros países nos casos de 
envenenamento por cianeto, geralmente contêm 5 g de hidroxocobalamina injetável. 

Considerando a constante de Avogadro igual a 6  1023 mol–1, calcula-se que o número 
aproximado de moléculas existentes nessa massa de hidroxocobalamina é 

 

a) 2  1021. 

b) 2  1025. 

c) 3  1025. 

d) 3  1021. 

e) 1  1021. 
 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 29 
  
   
No jornal O Estado de São Paulo, de 30 de dezembro de 2013, foi publicada uma 
reportagem sobre a cirurgia na perna esquerda do lutador de MMA Anderson Silva, 
fraturada no UFC 168 ´´[...]. Na cirurgia foi colocada uma haste de titânio dentro do canal do osso, de 
11,5 milímetros de diâmetro. "Ela se adapta muito bem à biologia humana. Não vemos casos de rejeição. 
Pode ser removida, claro, mas é possível ficar pelo resto da vida […]”. 
 
29 - (ACAFE SC)    
Considere que a haste colocada na perna do Anderson Silva possuísse uma massa de 
143,58g. 
Dado: Considere que a haste seja apenas constituída pelo elemento titânio. Ti = 47,86u. 
Constante de Avogadro: 6.1023 entidades. 

 
Quantos átomos de titânio existem aproximadamente nessa haste? 
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a) 1,81023  

b) 1,81024  

c) 3,01023 

d) 0,51023 
 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 30 
  
   
Considere o geraniol, um óleo essencial de aroma floral, como o de rosas. 

 

geraniol

OH

 

 

 
 
30 - (UEA AM)    
O número de átomos de carbono na molécula de geraniol é 

 
a) 7. 
b) 8. 
c) 9. 
d) 10. 
e) 11. 

 
TEXTO: 4 - Comum à questão: 31 
  
   
Considere a liotironina, um hormônio produzido pela glândula tireoide, também conhecido 
como T3. 

 

liotironina
massa molar = 650 g/mol

IHO

O

I

O

OHH2NI

 

 

 
 
31 - (FAMERP SP)    
Considerando que a constante de Avogadro vale 6 1023 mol–1, o número de moléculas de 
liotironina que entra no organismo de uma pessoa que ingere um comprimido contendo 10 
microgramas desse hormônio é próximo de 
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a) 3 1017. 
b) 9 1015. 
c) 9 1030. 
d) 3 1014. 
e) 9 1023. 

 
TEXTO: 5 - Comum à questão: 32 
  
   

A sociedade contemporânea convive com os riscos produzidos por ela mesma e com a 
frustração de, muitas vezes, não saber distinguir entre catástrofes que possuem causas 
essencialmente naturais e aquelas ocasionadas a partir da relação que o homem trava com a 
natureza. Os custos ambientais e humanos do desenvolvimento da técnica, da ciência e da 
indústria passam a ser questionados a partir de desastres contemporâneos como AIDS, 
Chernobyl, aquecimento global, contaminação da água e de alimentos pelos agrotóxicos, 
entre outros. 

(Adaptado de: LIMA, M. L. M. A ciência, a crise ambiental e a sociedade de risco.  
Senatus. v.4. n.1. nov. 2005. p.42-47.) 

 
32 - (UEL PR)    
A sociedade contemporânea tem experimentado avanços significativos na área de 
nanotecnologia com benefícios na saúde, na agricultura, na indústria, nos esportes. Entre os 
materiais nanoestruturados amplamente utilizados, encontram-se os nanotubos de carbono, 
uma forma alotrópica do carbono. Por outro lado, há evidências de que o descarte 
inadequado desses materiais em corpos d’água causa problemas de contaminação ambiental 
e de saúde pública. Estudos apontam que os nanotubos de carbono potencializam a 
toxicidade de metais pesados. 
Em um experimento, um peixe com massa de 2,0 kg foi tratado, em um tanque com 
capacidade de 500 L, com ração contaminada com nanotubos de carbono e 10,0 mg de 
chumbo. Sabe-se que, na ausência de nanotubos de carbono, a absorção de chumbo pelo 
peixe é de 1,0 mg. 
Supondo que, na presença de nanotubos de carbono, a absorção de chumbo represente 
60% de sua massa total adicionada à ração, assinale a alternativa que representa, correta e 
aproximadamente, o número de átomos de chumbo absorvidos por grama de peixe. 
Dados: constante de Avogadro: 6,02 1023/mol; Massa molar do chumbo: 207,2 g/mol 

 
a) 5,0 103 
b) 2,0 1010 
c) 9,0 1015 
d) 6,0 1020 
e) 1,0 1023 

 
TEXTO: 6 - Comum à questão: 33 
  
   
O ácido acetilsalicílico (figura 1), mais conhecido como AAS, é um sólido branco, 
cristalino, que possui atividade biológica. Em indústrias farmacêuticas, é muito utilizado 
como princípio ativo em medicamentos, agindo como anti-inflamatório, antipirético e 
analgésico. 
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Para testar a solubilidade do ácido acetilsalicílico em um sistema heterogêneo água/octanol, 
misturaram-se 20 mL de cada um dos solventes em um funil de separação (figura 2). Em 
seguida, foram colocados também no mesmo funil 0,500 g do ácido puro, sendo agitado 
levemente. Após a separação das duas fases, descobriu-se que a fração aquosa possuía 2,5
10–3 mol de ácido acetilsalicílico. 
 
33 - (UNIUBE MG)    
A massa de ácido acetilsalicílico contida no octanol é de: 

 
a) 0,150 g 
b) 0,450 g 
c) 0,09 g 
d) 0,250 g 
e) 0,05 g 

 
TEXTO: 7 - Comum à questão: 34 
  
   
Considere o texto retirado do website da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

 
“ [...] Junho de 2003. Um erro em uma indústria farmacêutica provoca intoxicação em 

dezenas de pessoas. Há uma morte confirmada e outras 15 suspeitas. A causa: um veneno 
chamado carbonato de bário. O Celobar, medicamento que causou a tragédia, deveria 
conter somente sulfato de bário. Mas, na tentativa de transformar o carbonato em sulfato, 
algum erro fez com que quase 15% da massa do Celobar comercializado fosse de 
carbonato de bário. 

Pacientes tomam sulfato de bário para que os órgãos de seu sistema digestório fiquem 
visíveis nas radiografias. É o chamado contraste. O problema é que os íons bário são muito 
tóxicos. Quando absorvidos causam vômito, cólicas, diarreia, tremores, convulsões e até a 
morte. Cerca de 0,5 g é dose fatal. Mas, se a toxicidade é do bário, por que o sulfato de 
bário não é perigoso e o carbonato de bário sim? 

É que o sulfato de bário praticamente não se dissolve na água. Sua solubilidade em água 
é de apenas 1,0 10–5 mol/L (sob temperatura de 25ºC). O que os pacientes ingerem é uma 
suspensão aquosa desse sal em que a maior parte dele não está dissolvida. Sem dissolução, 
não há, praticamente, dissociação do sal. É por isso que os íons bário não são liberados 
para serem absorvidos pelo organismo. Não há perigo. 

Ainda assim, só para garantir, essa suspensão costuma ser preparada em uma solução de 
sulfato de potássio, um sal bastante solúvel em água. A função desse sal é aumentar a 
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concentração de íons sulfato. Desse modo, o equilíbrio da dissociação do sal é bem 
deslocado para a esquerda, diminuindo ainda mais a presença de íons bário na suspensão. 

Com o carbonato de bário é diferente. Apesar de pouco solúvel em água, ele reage com 
o ácido clorídrico do nosso estômago formando um sal solúvel, o cloreto de bário. Ao se 
dissolver, esse sal se dissocia, liberando íons bário para o organismo. O corpo absorve 
esses íons, e a intoxicação acontece. Triste é saber que uma simples gota de ácido 
clorídrico, misturada ao Celobar, teria evitado a tragédia. Essa gota produziria bolhas de gás 
carbônico, o que evidenciaria a presença do veneno no medicamento [...]”. 

http://www2.unifesp.br/reitoria/residuos//curiosidades/casocelobar 
(data do acesso: 12/04/2016). 

 
34 - (ACAFE SC)    
Baseado nas informações fornecidas e nos conceitos químicos, assinale a alternativa que 
contém o número de íons bário presente em 250mL de uma solução aquosa saturada de 
BaSO4 (sob temperatura de 25ºC). 
Dados: número de Avogadro: 6 1023 entidades. 

 
a) 1,5 1028 íons  
b) 6 1018 íons  
c) 1,5 1018 íons 
d) 1,5 1023 íons 

 
TEXTO: 8 - Comum à questão: 35 
  
   

O gluconato de cálcio (massa molar = 430 g/mol) é um medicamento destinado 
principalmente ao tratamento da deficiência de cálcio. Na forma de solução injetável 10%, 
ou seja, 100 mg/mL, este medicamento é destinado ao tratamento da hipocalcemia aguda. 

(www.medicinanet.com.br. Adaptado.) 

 
(www.hospitalardistribuidora.com.br) 
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35 - (UNESP SP)    
Considere que a constante de Avogadro seja 6,0 1023 mol–1 e que uma pessoa receba uma 
dose de 10 mL de uma solução injetável de gluconato de cálcio a 10%. O número total de 
íons Ca2+ que entrará no organismo dessa pessoa após ela receber essa dose será 

 
a) 7,1 1022. 
b) 1,0 1023. 
c) 5,5 1025. 
d) 1,4 1021. 
e) 4,3 1024. 
 
GABARITO:  

 
1) Gab: D 

 
2) Gab: C 
 
3) Gab: C 
 
4) Gab: B 

 
5) Gab: C 

 
6) Gab: E 

 
7) Gab: E 

 
8) Gab: E 

 
9) Gab: A 

 
10) Gab: 12 

 
11) Gab: C 

 
12) Gab: B 
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13) Gab: B 
 

14) Gab: 07 
 

15) Gab: B 
 

16) Gab: E 
 

17) Gab: 01 
 

18) Gab: 07 
 

19) Gab: 06 
 

20) Gab: D 
 

21) Gab: D 
 

22) Gab: C 
 

23) Gab: 06 
 

24) Gab: 09 
 

25) Gab: E 
 

26) Gab: C 
 

27) Gab: D 
 

28) Gab: A 
 

29) Gab: B 
 

30) Gab: D 
 

31) Gab: B 
 

32) Gab: C 
 

33) Gab: E 
 

34) Gab: C 
 

35) Gab: D 
 

  


