
www.quifacil.com.br 
 

Lista de Exercícios – Número de Avogadro (quantidade de matéria / 

número de mol) 

 

01 - (ACAFE SC)    
Utilizando-se de técnicas apropriadas foi isolada uma amostra do isômero óptico levogiro 
chamado levamisol. Nessa amostra contém 2,94  1019 átomos de nitrogênio. 
Dados: C: 12 g/mol, H: 1 g/mol; N: 14 g/mol; S: 32 g/mol. Número de Avogadro: 6  1023 
entidades. Fórmula molecular do levamisol: C11H12N2S. 

 
A massa dessa amostra é aproximadamente: 

 
a) 30 mg 
b) 5 mg 
c) 50 mg 
d) 27,5 mg 

 
02 - (UNICID SP)    
Macro-elementos essenciais, tais como Ca, P, Na, Mg e K, são aqueles que o organismo 
necessita em quantidades iguais ou superiores a 100 mg por dia. 
A quantidade mínima em mol de átomos de cálcio e de fósforo recomendada para um 
indivíduo consumir é, aproximada e respectivamente, 

a) 4,0 e 3,1. 
b) 2,5 e 3,2. 
c) 0,40 e 0,31 
d) 2,5 x 10–3 e 3,2 x 10–3. 
e) 2,5 x 10–3 e 2,6 x 10–3. 

 
03 - (UEPB)       

A mistura de etanol com iodo, corresponde ao líquido avermelhado utilizado em alguns 
termômetros e também como desinfetante. Qual a massa (g) de etanol que corresponde a 
3mol ? C = 12, H = 1, O = 16 

a) 138 
b) 46 
c) 36 
d) 26 
e) 32 

 
04 - (UFG GO)       

A palavra `mol' foi introduzida em Química, nos idos de 1896, pelo Químico alemão 
Wilhelm Ostwald, que tirou o termo do latim, moles. O mol, que tem como símbolo a 
palavra mol, é  

01. a unidade no SI de quantidade de substância.  
02. a quantidade de substância que contém tantas entidades elementares (átomos, moléculas ou 

outras partículas) quantos forem os átomos contidos em exatamente 12g do isótopo 12 do 
carbono.  

03. a quantidade que contém sempre o mesmo número de partículas, qualquer que seja a 
substância.  

04. o número atômico expresso em gramas.  
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05 - (PUC Camp SP)    
O consumo excessivo de sal pode acarretar o aumento da pressão das artérias, também 
chamada de hipertensão. Para evitar esse problema, o Ministério da Saúde recomenda o 
consumo diário máximo de 5 g de sal (1,7 g de sódio). Uma pessoa que consome a 
quantidade de sal máxima recomendada está ingerindo um número de íons sódio igual a 
Dados: 
Massa molar do Na = 23,0 g/mol. 
Constante de Avogadro: 6,0 1023 mol–1. 

 
a) 1,0 1021 
b) 2,4 1021 
c) 3,8 1022 
d) 4,4 1022 
e) 6,0 1023 

 
06 - (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. 

 
07 - (UFAM)     
Aproximações estatísticas apontam que sempre que um copo de vidro é levado à boca, a 
língua humana consegue retirar oito unidades básicas de silício. Considerando que esta 
unidade básica seja o SiO2 e que por dia uma pessoa leve à boca um mesmo copo de vidro 
100 vezes, calcule o tempo aproximado necessário para que todo o copo seja 
“desmontado”. Considere que o copo seja formado apenas por SiO2 e sua massa seja de 
180 g. 
 
(Si=28 g/mol; O=16 g/mol) 

 
a) 6,02 x 1023 dias 
b) 7,52 x 1020 dias 
c) 2,25 x 1023 dias 
d) 7,52 x 1021 dias 
e) 2,25 x 1021 dias 

 
08 - (ITA SP)       

Uma determinada substância cristaliza no sistema cúbico. A aresta da célula unitária dessa 
substância é representada por z, a massa específica por μ e a massa molar por M. Sendo 
Nav igual ao número de Avogadro, qual é a expressão algébrica que permite determinar o 
número de espécies que formam a célula unitária desta substância? 

a) 
M

Z3
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b) 


MZ3

 

c) 


3Z
 

d) Nav
MZ3


 

e) Nav
M

Z3
 

 
 
09 - (PUC GO)    
Queimada 
 
À fúria da rubra língua 
do fogo 
na queimada 
envolve e lambe 
o campinzal 
estiolado em focos 
fenos 
sinal. 
É um correr desesperado 
de animais silvestres 
o que vai, ali, pelo mundo 
incendiado e fundo, 
talvez, 
 
como o canto da araponga 
nos vãos da brisa! 
 
Tambores na tempestade 
 
[...] 
E os tambores 
   e os tambores 
     e os tambores 
soando na tempestade, 
  ao efêmero de sua eterna idade. 
 
[...] 
          Onde? 
Eu vos contemplo 
     à inércia do que me leva 
     ao movimento 
 
  de naufragar-me 
     eternamente 
  na secura de suas águas 
     mais à frente! 
 
  Ó tambores 
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   ruflai 
  sacudi suas dores! 
 
Eu 
  que não me sei 
    não me venho 
     por ser 
busco apenas ser somenos 
  no viver, 
 
  nada mais que isso! 

(VIEIRA, Delermando. Os tambores da tempestade. 
Goiânia: Poligráfica, 2010. p. 164, 544, 552.) 

 
     O texto faz menção a água, bem cuja disponibilidade e qualidade têm causado sérias 
preocupações. Sabe-se que em muitos casos, a água da chuva pode superar em qualidade as 
águas superficiais e subterrâneas. Por não entrar em contato com o solo nem estar 
diretamente sujeita ao lançamento de poluentes de origem antropogênica, a água da chuva 
pode constituir uma fonte alternativa, com qualidade razoável para diversos usos. A 
qualidade do ar tem grande influência sobre a qualidade da água da chuva. Dependendo da 
localização, suas características podem ser afetadas por fatores naturais ou pela ação 
antrópica. Em regiões próximas a oceanos, há maior probabilidade de se encontrar sódio, 
potássio, magnésio e cloro na água da chuva. A concentração de cloretos na água da chuva 
varia de 0,1 a 2,0 mgL–1, podendo chegar a valores maiores, dependendo da proximidade 
com os oceanos. 

Considerando-se uma precipitação de 100 mm, ou seja, que em 1m2, houve a 
precipitação de 100 litros de água, e que a água desse 1 m2 possa ser armazenada em um 
recipiente, qual seria a quantidade molar aproximada de íons cloreto presente nessa água? 
 
Considere a média aritmética da concentração de íons cloreto para realizar esse cálculo. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a resposta correta: 

 
a) 3,0 10–5 mol de cloreto. 
b) 3,0 10–3 mol de cloreto. 
c) 0,03 mol de cloreto. 
d) 3,0 mol de cloreto. 

 
10 - (UNESP SP)    
Considere amostras de 1 g de cada uma das seguintes substâncias: eteno (C2H4), monóxido 
de carbono (CO) e nitrogênio (N2). Essas três amostras 

 
a) apresentam a mesma quantidade, em mol, de moléculas. 
b) apresentam a mesma quantidade, em mol, de átomos. 
c) apresentam ligações covalentes polares. 
d) são de substâncias isômeras. 
e) são de substâncias simples. 

 
11 - (UNEMAT MT)    
Um candidato do vestibular da UNEMAT, ao ler um texto no caderno de provas que 
abordava o aumento da pressão arterial com o consumo de sódio, teve a curiosidade de 
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averiguar o quanto de sódio ele consumiria durante a realização do exame. Consigo 
encontravam-se uma garrafa de água mineral com volume de 500 mL e um pacote de 
batata frita contendo 100 g. O candidato procurou, nos rótulos da garrafa de água mineral 
(composição química) e do pacote de batata frita (composição nutricional), a concentração 
de sódio em cada produto. As informações que ele obteve foram as seguintes: 

 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta respectivamente a massa e o número de mols de sódio 
consumidos pelo candidato: 

 
a) 520,1 mg e 22,6 10–3 mols. 
b) 0,520 mg e 22,6 10–3 mols. 
c) 520,1 mg e 22,6 mols. 
d) 520,1 mg e 22,6 10–23 mols. 
e) 5,20 mg e 6,02 10–23 mols. 

 
12 - (Unicastelo SP)    
Para economizar água, basta fechar a torneira. Por exemplo, escovar os dentes por cinco 
minutos com a torneira aberta gasta, em média, 12 litros de água, enquanto que molhar a 
escova, fechar a torneira e bochechar com um copo d’água, gastam 0,3 L. Considerando 
que a densidade da água é 1 g.mL–1 e a constante de Avogadro 6,0×1023 mol–1, a economia, 
em número de moléculas de água, H2O, demonstrada é de, aproximadamente, 

 

a) 11026. 

b) 21026. 

c) 41026. 

d) 81026. 

e) 11027. 
 
13 - (UFSC)    
As medalhas dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 possuem massas que variam entre 
375 e 400 g, com 85 mm de diâmetro e 7,0 mm de espessura. As medalhas são moldadas 
com a seguinte composição: 

 
– “Medalha de ouro”: 92,5% (em massa) de prata e 1,34% (em massa) de ouro. O restante 
é cobre. 
– Medalha de prata: 92,5% (em massa) de prata e o restante de cobre. 
– Medalha de bronze: 97,0% (em massa) de cobre, 2,5% (em massa) de zinco e 0,50% (em 
massa) de estanho. 

Disponível em: <www.london2012.com/medals/about/>. [Adaptado] 
Acesso em: 20 ago. 2012. 

 
Com base no texto apresentado, é CORRETO afirmar que: 
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01. considerando que a  medalha seja um cilindro regular, a densidade de uma medalha de 375 
g é de aproximadamente 9,4 g/cm3. 

02. uma “medalha de ouro” de 400 g possui 24,6 g de cobre. 
04. o número de mol de átomos de ouro presente em uma “medalha de ouro” é maior que o 

número de mol de átomos de zinco presente em uma medalha de bronze de mesma massa. 
08. uma medalha de bronze de 400 g possui 0,017 mol de átomos de estanho. 
16. a medalha de bronze é formada apenas por metais de transição. 
32. os átomos constituintes da medalha de prata unem-se por meio de ligações metálicas, ao 

passo que os átomos constituintes da medalha de bronze unem-se por meio de ligações 
metálicas e de ligações iônicas. 
 
14 - (UFU MG)    

 
Fonte: America: peoples & pueblo 

 
A jadeíte, também chamada de silicato de alumínio e sódio (NaAlSi2O6), é um mineral 
muito utilizado por artesãos para a confecção de peças de ornamentação e decoração, 
como jóias e estatuetas. 
O número de mols de silício presente em uma estatueta, com massa igual a 1.414 gramas, 
composta basicamente por jadeíte, é 

 
a) 28 mols. 
b) 14 mols. 
c) 3,5 mols. 
d) 7 mols. 

 
15 - (UFAL)  
Quando bebemos 250 g de água (aproximadamente 250 mL), admitindo ser desprezível a 
presença de impurezas, podemos considerar correto dizer que estamos ingerindo 
aproximadamente: 

Dado: Constante de Avogadro = 6,0  1023 mol−1. 
 

a) 2,0  1024 átomos de oxigênio.  

b) 4,0  1024 átomos de hidrogênio. 

c) 2,0  1023 moléculas de água. 
d) 25 mol de átomos. 
e) 42 mol de átomos. 

 
16 - (ESCS DF)  
herbicida muito tóxico que produz efeitos congênitos, câncer, danos ao fígado, supressão 
do sistema imunológico e até a morte. A dose letal desse composto foi determinada em 
cobaias e é igual a 6,0x10-7g/kg.  
A dose letal para um indivíduo de 60 kg é alcançada quando o número de mols do 
herbicida presente no seu organismo corresponde, aproximadamente a: 
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a) 6,7x1016 ; 
b) 5,4x108 ; 
c) 8,9x106 ; 
d) 6,0x10-7 ; 
e) 1,1x10-7 . 

 
17 - (UFMS)    
Contribuindo para o aumento dos índices de poluição atmosférica, os motores do ciclo 
diesel lançam no ar que respiramos diversos gases tóxicos, entre eles o dióxido de enxofre e 
o monóxido de carbono. A análise de uma amostra dos gases emitidos por um motor a 

diesel mostrou que ela continha 0,5 mols de dióxido de enxofre e 3,0  1023 moléculas de 
monóxido de carbono. A massa total, em gramas, referente aos gases citados é igual a 
(Dados: Massas atômicas em g/mol: C = 12; O = 16; S = 32) 

 
a) 12,8. 
b) 14,4. 
c) 24,4. 
d) 40,4. 
e) 46,0. 

 
18 - (UFPEL RS)    
Sabe-se que o mol é um termo que designa o número de Avogadro. Do mesmo modo é 
sabido que, nas CNTP, o volume molar é 22,4 litros e contém 1 mol de moléculas de 
qualquer substância no estado gasoso que nele se encontre. 
Obs.: para facilitar possíveis cálculos considere o número de Avogadro igual a 6 x 1023. 
Entre os sistemas apresentados pelas alternativas, consideradas as CNTP, assinale aquele 
que contém o maior número de átomos de oxigênio. 

 
a) 1,5 litro de ozônio (O3). 
b) 3 litros de oxigênio (O2). 
c) 2 litros de gás carbônico (CO2). 
d) 500 gramas de formol (solução aquosa a 40% em massa de metanal). 
e) 1 quilograma de solução aquosa de cloreto de sódio (NaCl) a 10% em massa de soluto. 
f) I.R. 

 
19 - (UEPG PR)     
Uma das maneiras mais rápidas de evitar a desidratação em crianças com diarréia, é o uso 
do soro caseiro, devido à disponibilidade dos seus componentes e a facilidade do preparo. 
Sabendo-se que em 1 litro de soro caseiro encontramos dissolvidos 0,06 mol de sal de 
cozinha (NaCl) e 0,12 mol de açúcar (C12H22O11), calcule a massa em gramas de açúcar 
necessária para preparar 2 litros de soro caseiro, expressando o resultado apenas com o 
número inteiro encontrado. 
Dados de massa atômica: C = 12 u; H = 1 u; O = 16 u. 
Atenção: indique como resposta apenas o número inteiro encontrado. 
 
20 - (UEM PR)    
Considere que a constante de Avogadro é 6,0 x 1023 e assinale o que for correto. 

 
01. Nas mesmas condições de temperatura e pressão, o volume ocupado por 1 mol de argônio 

é igual ao volume ocupado por 32 gramas de ozônio. 
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02. O número de íons NH4
+ formados pela dissociação iônica completa de 2 mols de NH4Cl é 

12 x 1023 íons. 
04. A massa de mercúrio em um mol de cloreto mercuroso é 201 g. 
08. A massa atômica do elemento Na é praticamente igual à de seu cátion Na+. 
16. A massa molar do cloreto de sódio é aproximadamente 58 g/mol. 

 
21 - (IME RJ)       

O sal de mesa ou cloreto de sódio é formado por íons provenientes de átomos de cloro e 
de sódio e tem massa específica 2,165 g/cm3. Este sal cristaliza em empacotamento cúbico 
de face centrada. O espectro de difração de raios X mostra que a distância entre os íons 

cloreto e sódio, nas três direções do cristal, é 2,814
o

A . Considerando essas informações, 
calcule o número de Avogadro. 

DADO: m10A 10
o

  
 
22 - (UEMG)    
O Diesel S-10 foi lançado em 2013 e teve por objetivo diminuir a emissão de dióxido de 
enxofre na atmosfera, um dos principais causadores da chuva ácida. O termo S-10 significa 
que, para cada quilograma de Diesel, o teor de enxofre é de 10 mg. Considere que o 
enxofre presente no Diesel S-10 esteja na forma do alótropo S8 e que, ao sofrer combustão, 
forme apenas dióxido de enxofre. 
O número de mols de dióxido de enxofre, formado a partir da combustão de 1000L de 
Diesel S-10, é, aproximadamente, 
Dado: Densidade do Diesel S-10 = 0,8 kg/L 

 
a) 2,48 mol. 
b) 1,00 mol. 
c) 0,31 mol. 
d) 0,25 mol. 

 
23 - (UFRGS RS)    
O sal rosa do Himalaia é um sal rochoso muito apreciado em gastronomia, sendo obtido 
diretamente de uma reserva natural aos pés da cordilheira. Apresenta baixo teor de sódio e 
é muito rico em sais minerais, alguns dos quais lhe conferem a cor característica. 
Considere uma amostra de 100 g de sal rosa que contenha em sua composição, além de 
sódio e outros minerais, os seguintes elementos nas quantidades especificadas: 
 
Magnésio = 36 mg 
Potássio = 39 mg 
Cálcio = 48 mg 

 
Os elementos, colocados na ordem crescente de número de mols presentes na amostra, são 

 
a) K, Ca, Mg. 
b) K, Mg, Ca. 
c) Mg, K, Ca. 
d) Ca, Mg, K. 
e) Ca, K, Mg. 

 
24 - (UFG GO)    
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A região metropolitana de Goiânia tem apresentado um aumento significativo do número 
de veículos de passeio. Estima-se que um veículo movido a gasolina emita 160 g de CO2 a 
cada 1 km percorrido. Considerando o número de veículos licenciados, em 2008, igual a 
800.000, como sendo o primeiro termo de uma progressão aritmética com razão igual a 
50.000 e que a distância média percorrida anualmente por veículo seja igual a 10.000 km, 
conclui-se que a quantidade de CO2, em mols, emitida no ano de 2020, será, 
aproximadamente, igual a: 

 
a) 5x106 
b) 3x108 
c) 5x1010 
d) 1x1012 
e) 1x1014 

 
25 - (FUVEST SP)    
Em uma reação de síntese, induzida por luz vermelha de frequência figual a 4,3 x 1014 Hz, 
ocorreu a formação de 180 g de glicose. Determine 

 
a) o número N de mols de glicose produzido na reação; 
b) a energia E de um fóton de luz vermelha; 
c) o número mínimo n de fótons de luz vermelha necessário para a produção de 180 g de 

glicose; 
d) o volume V de oxigênio produzido na reação (CNTP). 
 

Note e adote: 

6 H2O + 6 CO2 + energia    C6H12O6 + 6 O2 
Massas molares: H (1g/mol), C (12g/mol), O (16g/mol). 
Energia do fóton: E = h f 
Constante de Planck h = 6,6 x 10–34 J.s 
Nessa reação s.o necessários 2 800 kJ de energia para a formação de um mol de glicose. 
1 mol de gás ocupa 22,4 L (CNTP – Condições 
Normais de Temperatura e Pressão). 
 
26 - (UNICAMP SP)    
Entre os vários íons presentes em 200 mililitros de água de coco há aproximadamente 320 
mg de potássio, 40 mg de cálcio e 40 mg de sódio. Assim, ao beber água de coco, uma 
pessoa ingere quantidades diferentes desses íons, que, em termos de massa, obedecem à 
sequência: potássio>sódio=cálcio. No entanto, se as quantidades ingeridas fossem 
expressas em mol, a sequência seria: 

 
a) potássio>cálcio=sódio. 
b) cálcio=sódio>potássio. 
c) potássio>sódio>cálcio. 
d) cálcio>potássio>sódio. 

Dados de massas molares em g/mol: cálcio = 40, potássio = 39 e sódio = 23. 
 
27 - (UEPG PR)  
Com relação à massa molecular dos sistemas abaixo, assinale o que for correto. 

 
I. 1 mol de H2SO4. 
II. 6,02 X 1023 moléculas de hidrogênio. 
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III. 22,4 L de gás carbônico (CNTP). 
IV. 5 mol de ferro. 
V. 0,28 L de água. 
 

Dados: H = 1; O = 16; S = 32; Fe = 56; C = 12. 
 
01. O sistema I contém massa maior do que o sistema III. 
02. Considerando a sequência IV, I e III, as massas encontram-se em ordem crescente. 
04. A massa do sistema III é maior do que a massa do sistema II. 
08. Os sistemas IV e V apresentam a mesma massa. 

 
28 - (ESCS DF)  
Para tentar explicar a presença de clorometano e diclorometano em amostras recolhidas em 
Marte pela sonda Viking, cientistas aqueceram uma mistura de percloratos com o solo do 
deserto do Atacama, no Chile, possivelmente similar ao solo marciano. As reações químicas 
da experiência destruíram os compostos orgânicos do solo, liberando traços de 
clorometano e diclorometano como os encontrados pela sonda. 

(Adaptado de O Globo, 07/09/2010.) 
 

Considerando que em uma amostra foram encontradas 6  1015 moléculas de clorometano 

e 1,2  1017 moléculas de diclorometano, os números de mols aproximados de clorometano 
e de diclorometano são, respectivamente: 

(Dado: NA = 6  1023) 
 

a) 1  10–9 e 2  10–7; 

b) 1  10–8 e 2  10–7; 

c) 1  10–6 e 5  10–6; 

d) 1  106 e 2  108; 

e) 1  108 e 5  106. 
 
29 - (UFMS)    

Sabendo-se que o número de Avogadro é igual a 6,021023 e dadas as massas atômicas dos 
elementos químicos em g/mol: C=12, O=16, H=1, N=14, assinale a(s) proposição(ões) 
correta(s). 

 
01. A cafeína é um alcalóide estimulante do sistema nervoso central, encontrado nos grãos de 

café, nas folhas de certos tipos de chá e em refrigerantes à base de cola. Sabendo-se que 
60mL de café de coador possui 44,4mg de cafeína cuja fórmula molecular é C8H10N4O2, a 
quantidade de mols de moléculas de cafeína presentes em uma xícara de 100 mL de café 

comum será de 3,810–4 mols. 
02. A creatina, de fórmula molecular C4H9N3O2, é uma substância comumente ingerida pelos 

freqüentadores de academias de musculação, pois é derivada de um aminoácido presente 
nas células musculares e serve para repor energia quando há fadiga muscular. Em 1kg de 

creatina, haverá aproximadamente 7,63mols e 4,591024 moléculas. 
04. Considerando-se que a dose diária recomendada de vitamina C (C6H8O6) é de 

aproximadamente 70mg, quando uma pessoa ingere essa massa de vitamina C, significa que 

o número de átomos de carbono ingeridos foi de, aproximadamente, 2,391023 átomos de 
carbono. 

08. Feromônios são hormônios sexuais secretados pelas fêmeas de muitos insetos. 

Normalmente, a quantidade secretada é de aproximadamente 11012g. O número de 
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moléculas existentes nessa massa de feromônio de fórmula molecular C19H38O é de cerca 

de 4,31015. 
16. Num dado maço de cigarros, consta a informação de que o produto contém milhares de 

substâncias tóxicas, entre elas a nicotina (C10H14N2), com 0,65mg dessa substância por 
unidade. Sabe-se que a dependência do cigarro se deve à presença da nicotina, e o teor 
dessa substância refere-se à fumaça gerada pela queima de um cigarro. A quantidade em 
mol de moléculas de nicotina presentes na fumaça de um cigarro desse maço é de cerca de 

410–6 mol. 
 
30 - (UFLA MG)    
Segundo orientações nutricionais, a dose diária recomendada de vitamina C (C6H8O6) a ser 
ingerida por uma pessoa adulta é 62 mg. Um determinado cientista, grande defensor das 
propriedades terapêuticas dessa vitamina, consumia diariamente 7,05 x 10–3 mol da mesma. 
A dose ingerida pelo cientista é quantas vezes maior que a recomendada? 

a) 200,0 
b) 1,2 
c) 2,0 
d) 20,0 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 31 
  
    
ARMAS QUÍMICAS 
 
Em várias épocas da história, algumas substâncias químicas reforçaram o arsenal das armas 
físicas de impacto para fins militares. O uso dessas substâncias de guerra se concretizou de 
fato na 1ª Guerra Mundial (1914 - 1918), determinando a morte de cerca de 100.000 
pessoas, entre civis e militares. O uso mais recente de armas químicas foi comprovado na 
Guerra Irã - Iraque (22/09/1980 - 20/08/1988). Após séculos de aplicação, somente em 
1989 deu-se inicio a tratados internacionais de banimento das armas químicas. 
Uma forma moderna de aplicação dessas armas consiste nas chamadas armas binárias; em 
que duas substâncias, não tóxicas, precursoras do produto final entram em contato e 
reagem formando o composto tóxico. Entre estes produtos destacam-se o “sarin” e o 
“soman”. 
Sabe-se que a dose letal de uma substância (DL50) provoca a morte de 50 % dos animais 
testados e que a volatilidade é uma medida da quantidade do material que pode ser 
reduzido a gás ou vapor. 
 

Tabela 1 - Algumas propriedades de substâncias utilizadas como armas químicas 
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31 - (UEPB)    
O Japão sofreu seu pior ataque terrorista em 1995, quando membros da seita Aum 
Shinrikyo liberaram gás “sarin” no metrô de Tóquio. Supondo que um dos vagões do 
metrô atacado tem a forma de um paralelepípedo com um volume de 70 m3, qual a menor 
quantidade de matéria (em mols) e quantas granadas carregadas de gás “sarin” foram 
necessárias para tornar letal a atmosfera no interior deste vagão, de acordo com os valores 
de DL50 da Tabela 1. Suponha que cada granada pode carregar 100 g deste gás. 

a) 5x10–5 mols e cinco granadas 
b) 5x10–2 mols e uma granada 
c) 5x10–10 mols e três granadas 
d) 5x102 mols e duas granadas 
e) 5x10–20 mols e vinte granadas 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 32 
  
   
Encontrei uma preta que estava a chorar, pedi-lhe uma lágrima para analisar. Recolhi-a com 
todo cuidado num tubo de ensaio bem esterilizado. Olhei-a de um lado, do outro e de 
frente: tinha um ar de gota muito transparente. Mandei vir os ácidos, as bases e os sais, as 
drogas usadas em casos que tais. Ensaiei a frio, experimentei ao lume, de todas as vezes 
deu-me o que é costume: nem sinais de negro, nem vestígios de ódio. Água (quase tudo) e 
cloreto de sódio. 

Disponível em: <http://www.users.isr.ist.utl.pt/~cfb. 
Vds/v122.txt> Acesso em: 17 mai. 2007. [Adaptado]. 

 
32 - (UEG GO)    
O cloreto de sódio, encontrado por Gedeão na análise da lágrima, é uma substância de 
natureza iônica. Compostos iônicos formam uma estrutura cristalina, onde se admitem os 
cátions e ânions como esferas perfeitas, “empacotadas” o mais densamente possível. 
Devido à regularidade e à simetria estrutural, é conveniente imaginá-la construída de 
pequenos “tijolos” idênticos, as chamadas células unitárias. Na figura abaixo, observa-se a 
estrutura tridimensional do NaCl e o destaque de uma célula unitária. Outros compostos, 
como MgO, CaO, KCl e KBr, formam retículos cristalinos idênticos ao NaCl. Com base 
nas informações do texto, do desenho e em seus conhecimentos sobre química, é 
CORRETO afirmar: 
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a) Admitindo que o NaCl pode ser obtido pela reação )s()g(2)s( NaCl2ClNa2  , os reagentes 

Na(s) e Cl2(g), excelentes condutores de eletricidade, transformam-se num produto menos 
condutor. Isso ocorre porque, enquanto naqueles existem “elétrons livres” para se 
movimentar em toda a estrutura, neste o movimento das cargas Na+ e Cl–  é 
consideravelmente mais difícil. 

b) Se N, m, M, r e R representam, respectivamente, o número de Avogadro, a massa molar do 
Na, a massa molar do Cl, o raio do cátion e o raio do ânion, é possível demonstrar que a 

densidade teórica do NaCl vale 
3)rR(N2

mM



 . 

c) Na reação )s()g(2)s( NaCl2ClNa2  , os átomos de Na e Cl nos reagentes, inicialmente com 

menos de oito elétrons na camada de valência, passam ambos a ter configuração eletrônica 
de gás nobre no produto formado, o que está de acordo com a regra do octeto. 

d) Entre os compostos KCl e CaO, o primeiro deve apresentar maior ponto de fusão. 
 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 33 
  
   
Atenção: Considere o AAS (ácido acetilsalicílico) cuja fórmula estrutural é 

C

O

OH

O C

O

CH3

(massa molar 180 g/mol)

 

 

 
 
33 - (UNIFOR CE)    
Um comprimido de “AAS Tamponado” contém 0,325g de ingrediente ativo. Os demais 
constituintes podem ser MgCO3, Mg(OH2), Al(OH)3 e glicinato de alumínio. Uma pessoa, 
pesando 72 kg, que acaba de ingerir um comprimido desse AAS, que quantidade em mols 
de substância ativa absorverá por kg de seu peso? 

a) 1,0 x 10–5 mol 
b) 1,5 x 10–5 mol 
c) 2,0 x 10–5 mol 
d) 2,5 x 10–5 mol 
e) 3,0 x 10–5 mol 

 
TEXTO: 4 - Comum à questão: 34 
  
 

Gasolina nacional gera mais ozônio, diz estudo da USP 
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 O ozônio troposférico não é eliminado diretamente pelos escapamentos dos carros. 
Ele resulta de uma reação química entre compostos orgânicos voláteis presentes nos 
combustíveis, óxido nítrico (NO), oxigênio do ar (O2) e a luz solar. Uma gasolina “suja” 
como a paulista, possui 45% em massa de aromáticos, 30% em massa de olefinas e 1 000 
ppm (m/v) de enxofre (S), enquanto que a gasolina “limpa”, como a californiana, possui 
22% em massa de aromáticos, 4% em massa de olefinas e 15 ppm (m/v) de enxofre. Essas 
quantidades fazem com que a concentração de ozônio em São Paulo ultrapasse os limites 
permitidos pela legislação, causando vários problemas de saúde na população, como, por 
exemplo, prejudicando a respiração. 

(Adaptado de Folha de S. Paulo. Ciência. 31/08/2008. A26) 
 
34 - (PUC Camp SP)  
Comparada com a gasolina da Califórnia, nos Estados Unidos, a gasolina de São Paulo tem 
maior quantidade de aromáticos. Considerando que os aromáticos fossem apenas tolueno, 
C6H5CH3, a quantidade de matéria em mol que diminuiria dessa substância, para cada 1,0 
kg de combustível paulista que fosse trocado pelo californiano, corresponderia a, 
aproximadamente, 

 
Dados: 
Massas molares (g/mol) 
H = 1 
C = 12 
O = 16 

 
a) 1,3 
b) 2,5 
c) 3,5 
d) 4,8 
e) 6,0 

 
TEXTO: 5 - Comum à questão: 35 
  
   
Provavelmente todos escutaram falar do catastrófico vazamento de petróleo no Golfo do 
México. Mas o que se esquece facilmente diante de suas gigantescas proporções é que, 
diariamente, ocorrem contaminações muito menores ao redor do mundo. Por exemplo, no 
delta do rio Niger, na África Ocidental, onde, nos últimos 50 anos, cerca de 1,5 milhão de 
toneladas de petróleo escorreram de dutos esburacados, destruições causadas por 
sabotagem e descuidos durante roubo, diretamente para a natureza. Foi assim, por 
exemplo, na Bacia Amazônica, junto ao Equador: ali, o gigante petrolífero Texaco é 
acusado de, nas últimas três décadas,ter contaminado gigantescas áreas da floresta tropical, 
donas de bilhões de litros de águas residuais, com 60 000 toneladas de óleo pesado. Ou 
ainda na Rússia, cuja imensa rede de oleodutos revelou, só em 2005, perto de 22 000 
pontos de vazamento. 
De acordo com estimativas cautelosas, essas instalações antiquadas e decadentes deixam 
escapar na tundra e na taiga, anualmente, entre 100 000 e 300 000 toneladas de petróleo 
bruto. 
(...) 
(...) Mas o consumidor final também tem sua fatia de culpa: só nos Estados Unidos 
pingam, anualmente, cerca de 48 000 toneladas de petróleo e derivados; eles escoam por 
pequenos vazamentos em veículos e tanques de armazenamento. 
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(Revista Geo n. 20, p. 19) 
 
35 - (PUC Camp SP)    
Nas águas residuais de uma determinada residência, são encontrados, em média, 40 mg de 
nitrogênio por litro. Como essa residência gera 20 m3/mês desse efluente, está sendo 
descartada, nesse período, uma quantidade de nitrogênio, em mol, de, aproximadamente, 

 
a) 6 
b) 12 
c) 20 
d) 35 
e) 57 

 
TEXTO: 6 - Comum à questão: 36 
  
   
Considere as fórmulas estruturais e suas respectivas constantes de basicidades de quatro 
aminas cíclicas fornecidas abaixo. 

 

N
H

Pirrolidina

N

Piridina

N
H

Piperidina

N
H

Pirrol

 
 

 
Dados:  
Piridina: Kb = 1,8 10–9, Pirrolidina: Kb = 1,9 10–3, 
Piperidina: Kb = 1,3 10–3 e Pirrol: Kb < 10–10. 
 
36 - (ACAFE SC)    
A piperidina está presente em veneno da formiga- lava-pé e no agente químico principal da 
pimenta preta. Em uma determinada amostra de piperidina contém 2,64  1022 átomos de 
hidrogênio. 
Dados: C: 12g/mol, H: 1g/mol; N: 14g/mol. Número de Avogadro: 6 1023 entidades. 

 
A massa dessa amostra é: 

 
a) 695 mg. 
b) 340 mg. 
c) 374 mg. 
d) 589 mg. 

 
TEXTO: 7 - Comum à questão: 37 
  
   

Viagem sem volta a Marte 
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     Duzentas mil pessoas se candidataram para participar do projeto Mars One para 
colonizar o Planeta Vermelho. Representantes de mais de 140 países inscreveram-se para a 
viagem sem volta, sendo que os Estados Unidos (EUA) lideram em número de candidatos, 
seguidos por Índia, China, Brasil e Grã-Bretanha. 
     A equipe do Mars One garante que a tecnologia disponível já permite viajar para Marte 
e sobreviver lá. A água, por exemplo, será obtida aquecendo-se as partículas de gelo do 
subsolo e condensando o vapor resultante em reservatórios específicos. Quando o primeiro 
grupo chegar a Marte, o sistema de suporte à vida da missão já terá estocado 3 mil litros de 
água e 120 quilogramas de oxigênio. 
     Embora a equipe demonstre constante otimismo, a missão obviamente contém riscos. 
Os principais, durante o voo de sete meses, são a exposição à radiação e à microgravidade, 
prejudiciais ao sistema músculo esquelético, e o ambiente hostil de Marte. A radiação, que 
engloba os raios cósmicos galácticos e solares, é considerada pela NASA (a agência espacial 
americana) um obstáculo fundamental às viagens espaciais por aumentar o risco de câncer. 
     O Southwest Research Institute, dos EUA, calcula que só a viagem até o Planeta 
Vermelho responde pela absorção de 330 milisieverts de radiação no organismo, o 
equivalente a uma tomografia de corpo inteiro a cada cinco ou seis dias, durante um ano. 
Portanto, tanto as naves que levarão os astronautas quanto a base marciana exigirão 
blindagens bem mais resistentes do que as atuais. 
     Uma pergunta crucial em um projeto de tal porte é o custo. As inscrições são pagas. 
Assistir ao documentário One Way Astronaut (Astronauta sem Volta), disponível no site, 
também tem um custo. A grande esperança do projeto para obter financiamento é um 
reality show de tv e internet. Nas palavras do engenheiro holandês Bas Lansdorp, um dos 
envolvidos à frente do Mars One, “Estamos falando sobre criar um grandioso espetáculo de mídia, 
muito maior do que os pousos na Lua ou as Olimpíadas.” 

<http://tinyurl.com/zp6l8lq> Acesso em: 27.02.2016. Adaptado. 
 
37 - (FATEC SP)    
De acordo com o texto, quando o primeiro grupo chegar a Marte, o sistema de suporte à 
vida da missão já terá estocado uma quantidade de oxigênio, O2, correspondente a 
Dados: Massa Molar: O = 16 g/mol 

 
a) 120 mols. 
b) 375 mols. 
c) 750 mols. 
d) 3 750 mols. 
e) 7 500 mols. 

 
TEXTO: 8 - Comum à questão: 38 
  
   
A sulfacrisoidina (uma sulfa) foi o primeiro agente antimicrobiano utilizado clinicamente, 
em 1935, marcando o início da moderna era da quimioterapia antimicrobiana. As sulfas são 
uma classe de agentes bacteriostáticos derivados da sulfanilamida, que têm estrutura similar 
à do ácido p-amino benzoico. O grupo das sulfonamidas compreende seis drogas 
principais: sulfanilamida, sulfisoxazol, sulfacetamida, ácido p-amino benzoico, sulfadiazina 
e sulfametoxazol, sendo as duas últimas de maior importância clínica. A seguir, estão 
representadas as estruturas químicas da sulfadiazina e do sulfametoxazol. 

 



www.quifacil.com.br 
 

 
 
38 - (UNIUBE MG)    
A sulfadiazina é um agente bacteriostático derivado da sulfanilamida, eficiente no 
tratamento das infecções gonocócicas, estafilocócicas, estreptocócicas e meningocócicas. 
Para adultos, a dose diária prescrita no combate à infecção é de 4 x 750 mg do 
medicamento, de 6 em 6 h. Analisando a estrutura química do fármaco, o número 
aproximado de mols do medicamento ingerido diariamente por um adulto no combate à 
infecção, considerando a dose diária recomendada, é de: 

 
a) 0,042 mol 
b) 0,083 mol 
c) 0,012 mol 
d) 0,066 mol 
e) 0,050 mol 
 
GABARITO:  

 
1) Gab: B 

 
2) Gab: D 
 
3) Gab: A 
 
4) Gab:  01-C; 02-C; 03-C; 04-E  

 
5) Gab: D 

 
6) Gab: E 
 
7) Gab: E 
 
8) Gab: E 

 
9) Gab: B 

 
10) Gab: A 

 
11) Gab: A 

 
12) Gab: C 

 
13) Gab: 11 

 
14) Gab: D 

 
15) Gab: E 
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16) Gab: E 

 
17) Gab: E 

 
18) Gab: E 
 
19) Gab: 82 

 
20) Gab: 26 
 
21) Gab: 

O cloreto de sódio apresenta cristais cúbicas de face centrada. O arranjo entre os íons 
cloreto e os íons sódio se repete nas direções dos três eixos de um sistema de coordenadas 
cartesianas com origem num dos íons cloreto. A figura abaixo apresenta um cubo de NaCl. 
Os vértices do cubo são formados pelos íons cloreto. 

 
Da figura, é possível observar que o numero de íons cloreto em cada cubo é igual a quatro 
(8.1/8 + 6.1/2). Observa-se, também, que o número de íons sódio é igual a quatro (1 + 12. 
1/4), assim, tem-se quatro fórmulas de NaCl no cubo, cuja aresta é: 

a = 2  dNa–Cl , dNa–Cl = 2,814  10–8 cm. 

Volume do cubo: Vcubo = a3 = 8  d3
Na–Cl   

Pode-se calcular a massa do cloreto de sódio no cubo a partir da densidade da substância 

(NaCl = 2,165 g/cm3). 

NaCl = mcubo / Vcubo  mcubo = NaClVcubo   

Assim, mcubo = 8  NaCl  d
3
NaCl   

Tomando-se o valor da massa molar do cloreto de sódio ( mol/g5,58MNaCl  ), obtém-se o 

seguinte: 
Nº de Partículas ___________ massa 
4 fórmulas NaCl  __________ mcubo   

33813
ClNa

3
NaCl

NaCl

AV
cm)10814,2()cm(g165,28

g5,584

d8

M4
N


 







  

NAV = 6,051022   
 

22) Gab: D 
 

23) Gab: A 
 

24) Gab: C 
 

25) Gab:  
a) n = 1 mol 

b) E = 2,8  10–19 J 
c) n = 1025 fótons 
d) V = 134,4 L 
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26) Gab: C 
 

27) Gab: 13 
 

28) Gab: B 
 

29) Gab: 019 (001+002+016) 
 

30) Gab: D 
 
31) Gab: B 

 
32) Gab: B 

 
33) Gab: D 

 
34) Gab: B 

 
35) Gab: E 

 
36) Gab: B 

 
37) Gab: D 

 
38) Gab: C 

 

  


