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Lista de Exercícios – Cálculo Estequiométrico (problemas com volume) 

 

01 - (UNIFICADO RJ)    
A decomposição de uma amostra pura de perclorato de potássio, conforme apresentado 
abaixo, gerou 2,7 L de gás oxigênio, medidos na CNTP, considerando comportamento 
ideal do gás. 

 
2 KClO3 (s)   2 KCl (s) + 3 O2(g) 

 
A quantidade, em mol, de sal decomposto é 
Dados: 
          R=0,082 atm L mol–1 K–1 
          Pressão de 1 atm 
          Temperatura de 273 K 

 
a) 0,040 
b) 0,060 
c) 0,080 
d) 0,10 
e) 0,020 

 
02 - (UNISC RS)    
O GNV (Gás Natural Veicular) é composto principalmente de metano. A reação de 
combustão do metano pode ser descrita como 

 
CH4(g) + 2 O2(g)     CO2(g) + 2H2O(l) 

 
Na combustão de 160 g de metano 

 
a) são consumidos 640 L de oxigênio nas CNTP. 
b) são formados 36 g de água. 
c) são liberados na atmosfera 44 litros de CO2. 
d) são formados 440 g de CO2. 
e) a massa total de produtos formados será de 224 g. 

 
03 - (EFOA MG)       

Na indústria petroquímica um dos poluentes produzidos é o SO2. Para reter este poluente 
são utilizados filtros contendo carbonato de cálcio (CaCO3), que reage com o SO2 
conforme representado pela equação abaixo: 

 

SO2(g) + CaCO3(s)    CaSO3(s) + CO2(g) 
 

Considerando que o volume molar do SO2(g) nas condições normais de temperatura e 
pressão (CNTP) é 22,7 litros, a massa aproximada de CaCO3, em gramas, necessária para 
reagir com 2,27 litros de SO2(g) nessas mesmas condições é: 

a) 10,0 
b) 5,0 
c) 20,0 
d) 1,0 
e) 100,0 
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04 - (UNIUBE MG)        

Um extintor de incêndio contém cerca de 4,4 kg de dióxido de carbono. O volume 
aproximado de CO2, que será liberado por este extintor nas CNTP, é de 

a) 2.240 L 
b) 2,24 L 
c) 2.440 L 
d) 2,44 L 

 
05 - (UERJ)    
A hemoglobina é uma proteína de elevada massa molar, responsável pelo transporte de 
oxigênio na corrente sanguínea. Esse transporte pode ser representado pela equação 
química abaixo, em que HB corresponde à hemoglobina. 

 
HB + 4 O2   HB(O2)4 

 
Em um experimento, constatou-se que 1 g de hemoglobina é capaz de transportar 2,24 
10–4 L de oxigênio molecular com comportamento ideal, nas CNTP. 

 
A massa molar, em g/mol, da hemoglobina utilizada no experimento é igual a: 

 
a) 1 105 
b) 2 105 
c) 3 105 
d) 4 105 

 
06 - (PUC RS)    
A água oxigenada adquirida em farmácias pode apresentar uma quantidade de substância 
ativa abaixo do que deveria, pois o peróxido de hidrogênio decompõe-se gradativamente 
pela ação da luz e do calor. Assim, um frasco de 250 mL de água oxigenada 20 volumes 
que teve perda de 10% da substância ativa ainda é capaz de produzir _________ de 
oxigênio gasoso, nas CNTP. 

 
a) 0,2 L 
b) 0,5 mol 
c) 4,5 g 
d) 5,0 L 
e) 6,4 g 

 
07 - (UEA AM)      
O volume ocupado por 0,5 mol de hidrogênio gasoso, H2 (g), em determinadas condições 
de pressão e temperatura, é igual a 24,6 L. Nessas mesmas condições de pressão e 
temperatura, o volume molar desse gás (volume ocupado por 1,0 mol de gás), em L/mol, é 
igual a 

 
a) 12,3. 
b) 24,6. 
c) 49,2. 
d) 73,8. 
e) 95,4. 
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08 - (PUC SP)    
Dado: Volume de 1 mol de gás na CNTP é 22,4 L 
A água oxigenada é o nome dado à solução comercial de peróxido de hidrogênio (H2O2) 
em água. Em lojas de produtos químicos é possível adquirir frascos contendo água 
oxigenada 200 volumes. Essa concentração indica que a decomposição total do peróxido 
de hidrogênio contida em 1,0 L de solução produz 200 L de gás oxigênio medidos na 
CNTP. 

 
A reação de decomposição da água oxigenada é representada pela equação química a seguir 

2 H2O2 (aq)   2 H2O(l) + O2 (g) 
 

Desse modo, 50 mL dessa solução contém, aproximadamente, 
 
a) 10 g de H2O2. 
b) 20 g de H2O2. 
c) 30 g de H2O2. 
d) 40 g de H2O2. 

 
09 - (UCB DF)    
Uma gasolina ácida é aquela que apresenta relativa quantidade de enxofre, porque a 
combustão de tal material produzirá óxidos de enxofre, que são óxidos ácidos. Uma 
representação simples desse processo é apresentada nas equações químicas não balanceadas 
a seguir: 

 

22 SOOS   

322 SOOSO   

4223 SOHOHSO   

 
Com 16 g de enxofre, suficiente quantidade de gás oxigênio e 1,23 litro de vapor d’água, 
considerando que a reação ocorre a uma pressão de 1 atm e temperatura de 27 ºC, assinale 
a alternativa que apresenta a massa de ácido sulfúrico produzida nessas reações. 

 
Dados: 

  pV = nRT 
  R = 0,082 atm L/ (K mol) 
  Tk=Tc +273 
  MM (S) = 32,0 g / mol 
  MM (O) = 16,0 g / mol 
  MM (H) = 1,0 g/ mol 
 
a) 9,80 g. 
b) 4,90 g. 
c) 54,4 g. 
d) 108,8 g. 
e) 49,0 g. 

 
10 - (UEG GO)    
O ácido nítrico, em excesso, reagiu com 200 g de cobre metálico puro conforme a equação 
química a seguir. 

 
Cu(s) + 4HNO3(aq)   Cu(NO3)2(aq) + 2NO2(g) + 2H2O(l) 
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Nas condições normais de temperatura e pressão (CNTP), o volume produzido de NO2(g), 
em litros, é de aproximadamente 

 
a) 35 
b) 45 
c) 70 
d) 100 
e) 141 

 
11 - (FUVEST SP)    
Atendendo às recomendações da Resolução 55/AMLURB, de 2015, em vigor na cidade de 
São Paulo, as sacolas plásticas, fornecidas nos supermercados, passaram a ser feitas de 
“polietileno verde”, assim chamado não em virtude da cor das sacolas, mas pelo fato de ser 
produzido a partir do etanol, obtido da cana-de-açúcar. Atualmente, é permitido aos 
supermercados paulistanos cobrar pelo fornecimento das “sacolas verdes”. O esquema a 
seguir apresenta o processo de produção do “polietileno verde”: 

 

 
 
a) Em uma fábrica de “polietileno verde”, são produzidas 28 mil toneladas por ano desse 

polímero. Qual é o volume, em m3, de etanol consumido por ano nessa fábrica, 
considerando rendimentos de 100% na produção de etileno e na sua polimerização? (Em 
seus cálculos, despreze a diferença de massa entre os grupos terminais e os do interior da 
cadeia polimérica.) 

b) Mantendo-se os níveis atuais de produção de cana-de-açúcar, como um aumento na 
exportação de açúcar pode afetar o valor pago pelo consumidor, pelas novas sacolas? 
Explique. 

 
Note e adote: 
massas molares (g/mol) H ..... 1 
C ..... 12 
O ..... 16 
densidade do etanol nas condições da fábrica..... 0,8 g/mL 

 
12 - (FM Petrópolis RJ)    
O alumínio tem um largo emprego no mundo moderno, como, por exemplo, em latas de 
refrigerante, utensílios de cozinha, embalagens, na construção civil, etc. Esse metal de 
grande importância possui caráter anfótero, que, colocado em ácido clorídrico ou em uma 
solução aquosa de hidróxido de sódio concentrado, é capaz de reagir, liberando grande 
quantidade de calor. 
Uma latinha de refrigerante vazia pesa, em média, 13,5 g. Uma experiência com cinco 
latinhas foi realizada em um laboratório para testar sua durabilidade como indicado na 
reação abaixo. 

2 Al(s) + 6 HCl(aq)   2 AlCl3(aq) + 3 H2(g) 
O volume, em litros, de gás hidrogênio sob temperatura de 0 ºC e pressão de 1 atm é de 

 
a) 11,2 
b) 16,8 
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c) 84 
d) 28 
e) 56 

 
13 - (Unimontes MG)    
Uma maneira de reduzir a poluição do ar é remover os gases poluentes em potencial de um 
fluxo de exaustão antes que eles sejam liberados para o ar. Assim, o dióxido de carbono 
pode ser removido de um fluxo de gás, reagindo-o com óxido de cálcio como mostra a 
equação: 

 

CO2(g) + CaO(s)    CaCO3(s). 
 

Ao reagir 5,5 L de gás carbônico, nas condições normais de temperatura e pressão, com 
excesso de óxido de cálcio, a massa de carbonato de cálcio formada equivale, 
aproximadamente, a 

 
a) 12,3 g. 
b) 22,7 g. 
c) 24,6 g. 
d) 22,4 g. 

 
14 - (ACAFE SC)    
O acetileno (etino) é um gás incolor altamente combustível e sua combustão na presença 
de oxigênio produz uma chama de elevada temperatura e pode ser utilizado no corte de 
metais por maçarico. 
Dados: C: 12 g/mol, H: 1 g/mol; O: 16 g/mol; volume de O2 = 20% do volume de ar. 
Qual o volume, em litros, de ar necessário na reação de combustão completa de 780 
gramas do gás acetileno nas CNTP? 

 
a) 1680 L 
b) 8400 L 
c) 672 L 
d) 3360 L 

 
15 - (PUC Camp SP)    
A decomposição da água pode ser representada pela seguinte equação: 

2 H2O (g)   2 H2 (g) + O2 (g) 
Nesse processo, quando 9,0 g de água sofrem decomposição, nas CNTP, o volume total de 
gases, em litros, que se forma é igual a 
Dados: 
Volume molar dos gases, 
nas CNTP = 22,4 L.mol–1 
Massas molares (g.mol–1): 
H = 1,0; 
O = 16,0. 

 
a) 16,8. 
b) 22,4. 
c) 25,0. 
d) 33,3. 
e) 36,4. 
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16 - (PUC Camp SP)    
Um dos álcoois mais comuns, o etanol, queima completamente segundo a reação 

C2H6O (l) + 3O2 (g)   2CO2 (g) + 3H2O (g) 
Considerando que todos os produtos dessa reação são gasosos, o volume de gás total, em 
m3, produzido quando é queimado 1,0 kg de etanol, nas CNTP, é de, aproximadamente, 
Dados: 
Massas molares (g.mol–1) 
H = 1,0 
C = 12,0 
O = 16,0 
Volume molar, nas CNTP = 22,4 L.mol–1 

 
a) 1,3. 
b) 2,4. 
c) 3,3. 
d) 5,8. 
e) 7,2. 

 
17 - (PUC MG)    
O gás cloro (Cl2) pode ser preparado por meio da seguinte reação química não balanceada: 

 

NaCl(s) + MnO2(s) + H2SO4(aq)    Na2SO4(aq) MnSO4(aq) Cl2(g) + H2O(l) 
 

Considerando uma reação com rendimento de 90%, assinale o volume de Cl2 produzido a 
partir de 10 kg de NaCl, em CNTP. 

 
a) 1191 L 
b) 188 L 
c) 1723 L 
d) 900 L 

 
18 - (IFRS)    
O gás sarin, C4H10FO2P, foi utilizado como arma química nos recentes eventos ocorridos 
na Síria. Este gás neurotóxico possui como características o fato de ser incolor, inodoro, 
insípido, de se dispersar com facilidade e de ser mais denso do que o ar. Em contato com 
grande quantidade deste gás, os seres humanos podem ter convulsões, espasmos 
musculares, paralisia, perda de consciência, podendo chegar até a morte. Isto acontece 
porque esta substância é capaz de inibir o funcionamento da enzima acetilcolinesterase, 
causando excesso de acetilcolina na junção muscular, não deixando que os músculos 
relaxem. 

 
Sobre o gás sarin, podemos afirmar que 

 
a) ele é um composto inorgânico. 
b) este composto ao ser estocado em forma líquida, dificilmente passará para a fase vapor na 

temperatura ambiente da Síria. 
c) as vítimas desta guerra, em contato com este gás, facilmente percebem que estão expostas a 

ele. 
d) ele, ao reagir estequiometricamente com uma solução alcalina de NaOH, produzirá sal e 

água. 
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e) um mol seu ocupa um volume aproximado de 22,4 litros nas condições normais de 
temperatura e pressão. 
 
19 - (PUC Camp SP)    
Na combustão completa de 1 mol de gás metano, CH4, o volume total de produtos gasosos, 
em litros, obtido em um processo com 100% de rendimento, nas CNTP, é de 
 
Dados: 
Volume molar dos gases, nas CNTP = 22,4 L/mol 
Combustão completa do metano: 
CH4 (g) + 2O2 (g)     CO2 (g) + 2H2O (g) 

 
a) 99,6. 
b) 44,8. 
c) 56,0. 
d) 67,2. 
e) 22,4. 

 
20 - (PUC MG)    
O zinco, quando entra em contato com o ácido clorídrico, sofre uma reação química que 
leva à formação de cloreto de zinco aquoso e hidrogênio gasoso. 

 

Zn(s) + 2HCl(aq)    ZnCl2(aq) + H2(g) 
 

Assinale a quantidade, em gramas, de zinco que é necessária para reagir com o HCl(aq) e 
formar 51,4 L de hidrogênio em CNTP (273K e 1 atm). 

 
a) 100 g 
b) 137 g 
c) 150 g 
d) 140 g 

 
21 - (PUC MG)    
O gás propano, utilizado como gás de cozinha, apresenta sua combustão completa como 
mostrada na equação: 

 

C3H8 + 5O2    3CO2 + 4H2O 
 

Admitindo que 30 L, medidos em CNTP (273,15 K e 1 atm), tenham sido queimados na 
presença de um determinado volume de ar cuja porcentagem de oxigênio é igual a 20% do 
volume, também medidos em CNTP, assinale o volume de ar necessário para promover a 
combustão completa do propano. 

 
a) 688 L 
b) 750 L 
c) 890 L 
d) 950 L 

 
22 - (UECE)    
Uma das grandes preocupações da mídia, dos governantes e da sociedade em geral com o 
meio-ambiente diz respeito à emissão de gás carbônico, um dos responsáveis pelo efeito 
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estufa causador do aquecimento global. Dentre as várias formas de emissão do gás 
carbônico, encontra-se a que é realizada pelo corpo humano no processo respiratório, em 
que o gás oxigênio é inspirado e o gás carbônico é expirado. Para determinar a quantidade 
de CO2 expirado por um ser humano adulto, foi realizado um teste reagindo-se esse gás 
com o hidróxido de bário, em que se observou, em 20 minutos, a produção de 59,1 g de 
carbonato de bário. Usando-se a equação dessa reação química para determinar o volume 
desse gás, nas CNTP, que uma pessoa adulta libera, é correto afirmar que em 1 hora, o 
volume de CO2 liberado é de aproximadamente 

 
a) 15 litros. 
b) 20 litros. 
c) 25 litros. 
d) 30 litros. 

 
23 - (FUVEST SP)    
Em uma aula experimental, dois grupos de alunos (G1 e G2) utilizaram dois procedimentos 
diferentes para estudar a velocidade da reação de carbonato de cálcio com excesso de ácido 
clorídrico. As condições de temperatura e pressão eram as mesmas nos dois procedimentos 
e, em cada um deles, os estudantes empregaram a mesma massa inicial de carbonato de 
cálcio e o mesmo volume de solução de ácido clorídrico de mesma concentração. 
O grupo G1 acompanhou a transformação ao longo do tempo, realizada em um sistema 
aberto, determinando a variação de massa desse sistema (Figura 1 e Tabela). 
O grupo G2 acompanhou essa reação ao longo do tempo, porém determinando o volume 
de dióxido de carbono recolhido (Figura 2). 

 

 
 

                     
 

Comparando os dois experimentos, os volumes aproximados de CO2, em litros, recolhidos 
pelo grupo G2 após 60, 180 e 240 segundos devem ter sido, respectivamente, 

 
a) 0,14; 0,20 e 0,25 
b) 0,14; 0,34 e 0,60 
c) 0,34; 0,48 e 0,60 
d) 0,34; 0,48 e 0,88 
e) 0,62; 0,88 e 1,10 

Note e adote: 
massa molar do CO2: 44 g/mol; 
volume molar do CO2: 24 L/mol; 
desconsidere a solubilidade do CO2 em água. 
 
24 - (FUVEST SP)    
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Nas mesmas condições de pressão e temperatura, 50 L de gás propano (C3H8) e 250 L de ar 
foram colocados em um reator, ao qual foi fornecida energia apenas suficiente para iniciar a 
reação de combustão. Após algum tempo, não mais se observou a liberação de calor, o que 
indicou que a reação havia-se encerrado. 
 
 Com base nessas observações experimentais, três afirmações foram feitas: 

 
I. Se tivesse ocorrido apenas combustão incompleta, restaria propano no reator. 
II. Para que todo o propano reagisse, considerando a combustão completa, seriam necessários, 

no mínimo, 750 L de ar. 
III. É provável que, nessa combustão, tenha se formado fuligem. 
 

Está correto apenas o que se afirma em 
 
a) I. 
b) III. 
c) I e II. 
d) I e III. 
e) II e III. 

Note e adote: 
Composição aproximada do ar em volume: 80% de N2 e 20%de O2. 
 
25 - (UEFS BA)    
O hidrogênio é um gás incolor, inodoro, insípido e altamente inflamável. Possui diversas 
aplicações industriais, tais como a produção de semicondutores, produção de amônia, 
hidrogenação de óleos e de gorduras comestíveis, produção de metanol, redução de 
minerais metálicos, soldas, remoção de enxofre de óleo combustível e gasolina, entre 
outras. Além disso, existem empresas investindo em pesquisas para desenvolver veículos 
que funcionem com o gás hidrogênio como combustível. Industrialmente, o gás hidrogênio 
é obtido pela decomposição de hidrocarbonetos, sob a ação do calor. Mas, em pequenas 
quantidades, pode ser obtido pela reação de ácidos com metais. 
 Para a produção de uma pequena quantidade de gás hidrogênio, gotejaram-se 100,0mL de 
HCl 5,0mol/L sobre 25,0g de zinco metálico em pó, Zn(s). Na temperatura de 25ºC e 
pressão atmosférica de 1,0atm, a quantidade máxima, em litros, de gás hidrogênio que pode 
ser produzida é, aproximadamente, 

 
01. 22,4 
02. 12,0 
03. 9,0 
04. 6,0 
05. 1,0 

 
26 - (PUC RS)    
A pólvora é considerada a primeira mistura explosiva, usada na China, na Arábia e na Índia. 
Há textos chineses antigos que a denominam “substância química do fogo”, mesmo sendo 
uma mistura de nitrato de potássio, carvão e enxofre. 
 A combustão da pólvora pode ser representada pela seguinte equação: 
 

4 KNO3 + 7 C + S   3 CO2 + 3 CO + 2 N2 + K2CO3 + K2S 
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O que caracteriza a explosão é o súbito aumento de volume, com grande liberação de 
energia. Nas CNTP, 520 g de pólvora produzem, por explosão, 

 
a) 134,4 L de gás carbônico. 
b) 28,0 g de nitrogênio gasoso. 
c) 10,0 mols de substâncias gasosas. 
d) 179,2 L de substâncias no estado gasoso. 
e) 7,0 mols de substâncias gasosas oxigenadas. 

 
27 - (UEM PR)    
Assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

 
01. Na combustão da gasolina (C8H18), que reage com O2(g) produzindo CO2 (g), H2O (l) e 

energia, o volume de gás oxigênio gasto na queima de 2 litros deste combustível nas CNTP 
é de aproximadamente 3920 litros. Dado: densidade da gasolina = 0,8 grama/cm3. 

02. Na combustão da gasolina (C8H18), que reage com O2(g) produzindo CO2 (g), H2O (l) e 
energia, a quantidade de dióxido de carbono gerado na queima de 2 litros deste 
combustível nas CNTP é de aproximadamente 5,0 kg. Dado: densidade da gasolina = 0,8 
grama/cm3. 

04. Considere a reação ácido-base HNO3 + KOH   KNO3 + H2O. Fazendo-se reagir 20 
gramas de KOH com 20 gramas de HNO3, haverá um excesso de aproximadamente 2,2 
gramas de KOH. 

08. Considere que uma amostra contendo 90% de Al2O3 reage com HCl em excesso formando 
65 gramas de AlCl3 segundo a reação 1Al2O3 + 6HCl   2AlCl3 + 3H2O. Calculando-se a 
proporção em massa de cada componente, é possível inferir que a massa da amostra 
contendo Al2O3 é aproximadamente 28 gramas. 

16. A soma dos coeficientes estequiométricos da reação abaixo (a, b, c e d) balanceada com os 
menores números inteiros possíveis é igual a 14. 

aAl(OH)3 + bH2SO4   cAl2(SO4)3 + dH2O 
 
28 - (FAMERP SP)    
O gás carbônico é um dos produtos da reação de bicarbonato de sódio com solução de 
ácido clorídrico. Por sua ação antiácida, o bicarbonato de sódio está presente na 
formulação de alguns medicamentos para alívio de acidez estomacal. A reação descrita é 
representada na equação: 

 

NaHCO3 (s) + HCl (aq)    NaCl (aq) + CO2 (g) + H2O (l) 
 

Considerando R = 0,08 atm  L  K–1  mol–1, o volume de gás carbônico, em mL, que pode 
ser coletado a 300 K e 1,5 atm a partir de 0,01 mol de bicarbonato de sódio é 

 
a) 160. 
b) 1 600. 
c) 80. 
d) 50. 
e) 800. 

 
29 - (UERN)    
A combustão do gás propano resulta em gás carbônico e água, de acordo com a reação 
apresentada. Se 1 litro de gás propano reagir na presença de 8 litros de gás oxigênio, ambos 
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nas mesmas condições de temperatura e pressão, é correto afirmar que o volume final, em 
litros, da mistura resultante será 

 

C3H8(g) + 5 O2(g)    3 CO2(g) + 4 H2O(g) 
 
a) 4. 
b) 7. 
c) 10. 
d) 13. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 30 
  
     
O giz de lousa escolar é composto em sua maior parte por carbonato de cálcio (CaCO3), 
que se decompõe facilmente por aquecimento, de acordo com a equação abaixo: 

)s(CaO)g(CO)s(CaCO 23 
  

A quantidade de óxido de cálcio produzida pode ser determinada facilmente por uma 
titulação ácido-base, pois em água este óxido sofre a seguinte reação de hidrólise: 

)aq()OH(Ca)(OH)s(CaO 22    

 
30 - (UEPB)     
O volume aproximado de CO2 produzido, nas CNTP, considerando que o CO2 tenha 
comportamento de gás ideal e que 0,8g de CaCO3 da amostra tenha sido consumido, é de: 

a) 0,18  . 
b) 0,36  . 
c) 0,39  . 
d) 0,20  . 
e) 1,00  . 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 31 
  
   
A hidrazina, substância com fórmula molecular N2H4, é um líquido bastante reativo na 
forma pura. Na forma de seu monoidrato, N2H4 · H2O, a hidrazina é bem menos reativa 
que na forma pura e, por isso, de manipulação mais fácil. Devido às suas propriedades 
físicas e químicas, além de sua utilização em vários processos industriais, a hidrazina 
também é utilizada como combustível de foguetes e naves espaciais, e em células de 
combustível. 
 
31 - (UNESP SP)    
A atuação da hidrazina como propelente de foguetes envolve a seguinte sequência de 
reações, iniciada com o emprego de um catalisador adequado, que rapidamente eleva a 
temperatura do sistema acima de 800 ºC: 

 

3 N2H4 (l)    4 NH3 (g) + N2 (g)  

N2H4(l) + 4 NH3 (g)    3 N2 (g) + 8 H2 (g) 
 

Dados: 
Massas molares, em g · mol—1: N = 14,0; H = 1,0 
Volume molar, medido nas Condições Normais de Temperatura e Pressão (CNTP) = 22,4 
L 
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Calcule a massa de H2 e o volume total dos gases formados, medido nas CNTP, gerados 
pela decomposição estequiométrica de 1,0 g de N2H4 (l). 
 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 32 
  
   
O gás hidrogênio pode ser produzido em laboratório a partir da reação química entre zinco 
metálico e ácido clorídrico, conforme esquema e equação química não balanceada 
apresentados a seguir. 
Dados: 

dHCl  1,2 g/mL 
R = 0,082 atm.L.mol–1 .K–1  

 

 
 
32 - (UFG GO)    
O volume de hidrogênio produzido, a 1 atm e 0 ºC, pela reação de 6,5 g de Zn com 100 
mL de HCl é, aproximadamente, igual a: 

 
a) 1,1 L 
b) 2,2 L 
c) 22,4 L 
d) 30,7 L 
e) 36,8 L 

 
TEXTO: 4 - Comum à questão: 33 
  
   
No ano de 2014, o Estado de São Paulo vive uma das maiores crises hídricas de sua 
história. A fim de elevar o nível de água de seus reservatórios, a Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) contratou a empresa ModClima para promover a 
indução de chuvas artificiais. A técnica de indução adotada, chamada de bombardeamento 
de nuvens ou semeadura ou, ainda, nucleação artificial, consiste no lançamento em nuvens 
de substâncias aglutinadoras que ajudam a formar gotas de água. 

(http://exame.abril.com.br. Adaptado.) 
 
33 - (UNESP SP)    
Para a produção de chuva artificial, um avião adaptado pulveriza gotículas de água no 
interior das nuvens. As gotículas pulverizadas servem de pontos de nucleação do vapor de 
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água contido nas nuvens, aumentando seu volume e massa, até formarem gotas maiores 
que, em condições meteorológicas favoráveis, podem se precipitar sob a forma de chuva. 

 
Segundo dados da empresa ModClima, dependendo das condições meteorológicas, com 1 
L de água lançada em determinada nuvem é possível produzir o volume equivalente a 50 
caminhões-pipa de água precipitada na forma de chuva. Sabendo que um caminhão-pipa 
tem capacidade de 10 m3, a quantidade de chuva formada a partir de 300 L de água lançada 
e a força intermolecular envolvida na formação das gotas de chuva são, respectivamente, 

 
a) 150 mil litros e ligação de hidrogênio. 
b) 150 litros e ligação de hidrogênio. 
c) 150 milhões de litros e dipolo induzido. 
d) 150 milhões de litros e ligação de hidrogênio. 
e) 150 mil litros e dipolo induzido. 

 
TEXTO: 5 - Comum à questão: 34 
  
   
Uma forma de produzir rapidamente hidrogênio gasoso em laboratório é pela reação entre 
zinco metálico em pó com ácido clorídrico, HCl, de concentração 1,0 mol/L: 

 
Zn (s) + 2 HCl (aq)   ZnCl2 (aq) + H2 (g) 

 
34 - (UEA AM)    
Sabendo que o volume molar de gás medido nas CATP (Condições Ambiente de 
Temperatura e Pressão) é igual a 25 L/mol, o volume máximo de H2 (g), medido nas 
CATP, pela reação entre 200 mL de solução aquosa de HCl 1,0 mol/L com zinco em 
excesso é 

 
a) 0,5. 
b) 1,0. 
c) 1,5. 
d) 2,0. 
e) 2,5. 
 
GABARITO:  

 
1) Gab: C 

 
2) Gab: D 
 
3) Gab: A 
 
4) Gab: A 

 
5) Gab: D 

 
6) Gab: E 

 
7) Gab: C 
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8) Gab: C 
 

9) Gab: B 
 

10) Gab: E 
 

11) Gab:  
a) v = 57 500 m3  
b) A manutenção dos níveis atuais de produção associada a um aumento na exportação de 

açúcar resultaria em menor disponibilidade de cana-de-açúcar no mercado interno. 
Essa menor disponibilidade da matéria-prima, utilizada para a produção das novas sacolas, 
ocasionaria a elevação dos preços das “sacolas verdes”, baseando-se na lei de mercado 
(oferta e demanda). 
 

12) Gab: C 
 

13) Gab: C 
 

14) Gab: B 
 

15) Gab: A 
 

16) Gab: B 
 

17) Gab: C 
 

18) Gab: E 
 

19) Gab: D 
 

20) Gab: C 
 

21) Gab: B 
 

22) Gab: B 
 

23) Gab: C 
 

24) Gab: D 
 

25) Gab: 04 
 

26) Gab: D 
 

27) Gab: 15 
 

28) Gab: A 
 

29) Gab: C 
 
30) Gab: A 
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31) Gab: 
Massa H2 = 2g/mol 
Volume = 2,1 L 
 

32) Gab: B 
 

33) Gab: D 
 

34) Gab: E 
 

  


