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Lista de Exercícios – Cálculo Estequiométrico (rendimento da reação) 

 

01 - (Unimontes MG)    
A oxidação da glicose encontra-se representada pela seguinte equação: 
 

kJ 2820  O(l)6H  (g)6CO(g)6O  (s)OHC 2226126   

 
Considerando-se que 40% da energia liberada se encontra disponível para atividade 
muscular, a quantidade de energia obtida pela oxidação de 360g de glicose equivale a 

a) 1128 kJ. 
b) 2256 kJ. 
c) 5640 kJ. 
d) 3800 kJ. 

 
02 - (UEPB)    
O óxido nitroso é usado como anestésico em partos. A sua obtenção é dada pela reação 
apresentada na equação química abaixo: 

 
OH2ONNONH 2234   

 
Se foram usados 6 gramas de nitrato de amônio e foram obtidos 2,97 g de óxido de 
dinitrogênio, qual o rendimento da reação? 

a) 91% 
b) 110% 
c) 97% 
d) 90% 
e) 80% 

 
03 - (UERJ)     
Sódio metálico, Na0, e cátion sódio, Na+, são exemplos de espécies que apresentam 
propriedades químicas diferentes. Quando são utilizados 3g de sal de cozinha (NaCl) na 
dieta alimentar, o organismo absorve sódio na forma iônica. No entanto, a ingestão de 
quantidade equivalente de sódio metálico, por sua violenta reação com a água do 
organismo e pelo efeito corrosivo do hidróxido de sódio formado, causaria sérios danos à 
saúde. 
A equação a seguir mostra essa reação. 

energiaH
2

1
NaOHOHNa )g(2)aq()l(2)s(   

Considerando rendimento de 100%, a ingestão de 3g de sódio metálico produziria, 
aproximadamente, uma massa de hidróxido de sódio, em gramas, igual a: 

a) 5,2 
b) 8,3 
c) 12,1 
d) 23,0 

 
04 - (UFJF MG)     
O cromo é um metal empregado na produção do aço inox e no revestimento (cromação) 
de algumas peças metálicas. Esse metal é produzido por meio da reação abaixo: 

)(32)()()(32 22 ssss OAlCrAlOCr   
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Partindo-se de 15,2 gramas de Cr2O3 e admitindo-se que este processo tem um rendimento 
de 75 %, a massa produzida de cromo é igual a: 

a) 11,8 g. 
b) 10,4 g. 
c) 13,8 g. 
d) 15,2 g. 
e) 7,8g. 

 
05 - (PUC RJ)     

O sulfato de cálcio (CaSO4) é matéria-prima do giz e pode ser obtido pela reação entre 
soluções aquosas de cloreto de cálcio e de sulfato de sódio (conforme reação abaixo). 
Sabendo disso, calcule a massa de sulfato de cálcio obtida pela reação de 2mols de cloreto 
de cálcio com excesso de sulfato de sódio, considerando-se que o rendimento da reação é 
igual a 75 %. 

 
CaCl2(aq) + Na2SO4(aq)     CaSO4 (s) + 2NaCl(aq) 

 
a) 56 g.  
b) 136 g.  
c) 272 g.  
d) 204 g.  
e) 102 g. 

 
06 - (FUVEST SP)      

Uma solução aquosa de penicilina sofre degradação com o tempo, perdendo sua atividade 
antibiótica. Para determinar o prazo de validade dessa solução, sua capacidade antibiótica 
foi medida em unidades de penicilina G.* Os resultados das medidas, obtidos durante sete 
semanas, estão no gráfico. 

 

 
 

* Uma unidade de penicilina G corresponde a 0,6 g dessa substância. 
Supondo-se como aceitável uma atividade de 90% da inicial, o prazo de validade da solução 
seria de: 

a) 4 dias 
b) 10 dias 
c) 24 dias 
d) 35 dias 
e) 49 dias 

 
07 - (UFPEL RS)        

O cloro é um dos mais utilizados agentes sanitizantes nas operações de potabilização da 
água. A utilização de derivados clorados tem contribuído para o controle de doenças de 
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origem hídrica. As reações abaixo são exemplos da utilização do hipoclorito de sódio na 

desinfecção da água. NaClO + H2O     HClO + NaOH. A partir desses dados, responda 

às perguntas a seguir. 
Na =  23; Cl = 35,5; O = 16; H = 1 

 
Quanto necessitaríamos de hipoclorito de sódio para obtermos 52,5g de ácido hipocloroso 
(considerando um rendimento de 50%)? 
 

08 - (PUC RJ)        
Queimando-se um saco de carvão de 3 kg, numa churrasqueira, com rendimento de 90%, 
quantos quilogramas de CO2 são formados? 

a) 2,7    
b) 3,0    
c) 4,4   
d) 9,9    
e) 11  

 
09 - (UFMS)        

A reação de decomposição do KClO3(s), sob aquecimento, é : 2KClO3(s)   →   2KCl(s)  +   
3O2(g).   
Quando 4,90 g de KClO3(s) é aquecido, observa-se uma perda de peso de 0,384 g. 
Considerando que  a  massa  molecular  do  KClO3 é 122,5; do KCl  é  74,5 e do O2 é 32,0, 
encontre a porcentagem de KClO3 que se decompõe.  
 
10 - (UCS RS)    
O cloreto de alumínio é um reagente barato utilizado em muitos processos industriais. Atua 
como catalisador em várias reações, como nas de Friedel-Crafts e de Diels-Alder, além de 
ser empregado na polimerização e na isomerização de vários compostos orgânicos. O AlCl3 
pode ser obtido industrialmente, tratando-se sucata de alumínio com gás cloro, de acordo 
com a equação química não balanceada representada abaixo. 

 
Al(s)  +  Cl2 (g)     AlCl3 (s) 

 
Se 2,70 g de Al e 4,26 g de Cl2 forem misturados, o rendimento máximo possível (em 
gramas) de AlCl3 será, em valores arredondados, de 

 
a) 3,4. 
b) 4,6. 
c) 5,3. 
d) 6,8. 
e) 7,2. 

 
11 - (FUVEST SP)    
O Brasil produziu, em 2014, 14 milhões de toneladas de minério de níquel. Apenas uma 
parte desse minério é processada para a obtenção de níquel puro. 
Uma das etapas do processo de obtenção do níquel puro consiste no aquecimento, em 
presença de ar, do sulfeto de níquel (Ni2S3), contido no minério, formando óxido de níquel 
(NiO) e dióxido de enxofre (SO2). O óxido de níquel é, então, aquecido com carvão, em 
um forno, obtendo-se o níquel metálico. Nessa última etapa, forma-se, também, dióxido de 
carbono (CO2). 
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a) Considere que apenas 30 % de todo o minério produzido em 2014 foram destinados ao 
processo de obtenção de níquel puro e que, nesse processo, a massa de níquel puro obtida 
correspondeu a 1,4 % da massa de minério utilizada. Calcule a massa mínima de carvão, em 
quilogramas, que foi necessária para a obtenção dessa quantidade de níquel puro. 

b) Cada um dos gases produzidos nessas etapas de obtenção do níquel puro causa um tipo de 
dano ambiental. Explique esse fato para cada um desses gases. 

Note e adote: 
Massa molar (g/mol): 
Ni ...... 58,8 
C ....... 12,0 
O ....... 16,0 

 
12 - (ENEM)    

A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua 
taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, 
produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a 
eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar (R, em %), definido como 

100
n

n
R

limitante  reagente

produto
  

em que n corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre 
brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química: 
 

CH3Br + NaOH   CH3OH + NaBr 
 

As massas molares (em g/mol) desses elementos são: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; Br 
= 80. 

 
O rendimento molar da reação, em que 32 g de metanol foram obtidos a partir de 142,5 g 
de brometo de metila e 80 g de hidróxido de sódio, é mais próximo de 

 
a) 22%. 
b) 40%. 
c) 50%. 
d) 67%. 
e) 75%. 

 
13 - (Mackenzie SP)    

Vazamento de gás provocou chuva ácida em Cubatão, diz Cetesb 
 

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) identificou emissão de dióxido de enxofre 
(SO2) na atmosfera em Cubatão, após vazamento de uma fábrica de fertilizantes no Polo Industrial. 
Segundo o órgão, com isso e com a umidade existente, devido às fortes chuvas, além de outros compostos na 
atmosfera, é possível uma formação de vapor d’agua e gotículas de ácido sulfúrico ou sulfuroso, conhecida 
popularmente como chuva ácida. 
Em nota, a Cetesb informa que tal situação só aconteceu no período em que houve corrente dos gases na 
atmosfera. 

http://www.atribuna.com.br/cidades/cubat%C3%A3o/ 
vazamento-de-g%C3%A1sprovocou-chuva-%C3%A1cida-em-cubat% 

C3%A3o-diz-cetesb-1.426246 
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Supondo-se que o volume de dióxido de enxofre, descarregado na atmosfera, tenha sido de 
1120 L, nas CNTP, a massa de ácido sulfuroso que foi produzida, por meio da reação 
representada pela equação SO2 + H2O   H2SO3, considerando o rendimento do processo 
igual a 60%, é 
Dado: massa molar (g.mol–1) H = 1, O = 16 e S = 32. 

 
a) 1230 g. 
b) 2460 g. 
c) 4100 g. 
d) 5000 g. 
e) 8200 g. 

 
14 - (ENEM)   

O cobre presente nos fios elétricos e instrumentos musicais é obtido a partir da 
ustulação do minério calcosita (Cu2S). Durante esse processo, ocorre o aquecimento desse 
sulfeto na presença de oxigênio, de forma que o cobre fique ―livre‖ e o enxofre se combine 
com o O2 produzindo SO2, conforme a equação química: 

 

Cu2S (s) + O2 (g) 
  2 Cu (l) + SO2 (g) 

 
As massas molares dos elementos Cu e S são, respectivamente, iguais a 63,5 g/mol e 32 
g/mol. 

CANTO, E. L. Minerais, minérios, metais: de onde vêm?, para onde vão?  
São Paulo: Moderna, 1996 (adaptado). 

 
Considerando que se queira obter 16 mols do metal em uma reação cujo rendimento é de 
80%, a massa, em gramas, do minério necessária para obtenção do cobre é igual a 

 
a) 955. 
b) 1 018. 
c) 1 590. 
d) 2 035. 
e) 3 180. 

 
15 - (UFG GO)  
A combustão da gasolina e do óleo diesel libera quantidades elevadas de poluentes para a 
atmosfera. Para minimizar esse problema, tem-se incentivado a utilização de 
biocombustíveis como o biodiesel e o etanol. O etanol pode ser obtido a partir da 
fermentação da sacarose, conforme a equação não balanceada apresentada a seguir. 

C12H22O11(s) + H2O(l)    C2H6O(l) + CO2(g) 
Considerando-se o exposto e o fato de que uma indústria alcooleira utilize 100 mols de 
sacarose e que o processo tenha rendimento de 85%, conclui-se que a quantidade máxima 
obtida do álcool será de 

 
a) 27,60 kg. 
b) 23,46 kg. 
c) 18,40 kg. 
d) 15,64 kg. 
e) 9,20 kg. 

 
16 - (ENEM)    
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O bisfenol-A é um composto que serve de matéria-prima para a fabricação de polímeros 
utilizados em embalagens plásticas de alimentos, em mamadeiras e no revestimento interno 
de latas. Esse composto está sendo banido em diversos países, incluindo o Brasil, 
principalmente por ser um mimetizador de estrógenos (hormônios) que, atuando como tal 
no organismo, pode causar infertilidade na vida adulta. O bisfenol-A (massa molar igual a 
228 g/mol) é preparado pela condensação da propanona (massa molar igual a 58 g/mol) 
com fenol (massa molar igual a 94 g/mol), em meio ácido, conforme apresentado na 
equação química. 

 

H+

HO

CH3H3C

OH

+ H2O
 

 

HO

2 +

H3C CH3

O

H+

 
 

 
PASTOTE, M. Anvisa proíbe mamadeiras com bisfenol-A no Brasil.  

Folha de S. Paulo, 15 set. 2011 (adaptado). 
 

Considerando que, ao reagir 580 g de propanona com 3 760 g de fenol, obteve-se 1,14 kg 
de bisfenol-A, de acordo com a reação descrita, o rendimento real do processo foi de 

 
a) 0,025%. 
b) 0,05%. 
c) 12,5%. 
d) 25%. 
e) 50%. 

 
17 - (UNESP SP)    
Considere que, para obter vanilina no laboratório, o estudante optou pela aplicação do 
método 1, e usando 15 g do reagente 1, obteve 10 g de vanilina. 
Sabendo que a massa molar da vanilina é de 158 g, o rendimento da síntese realizada pelo 
estudante foi de, aproximadamente, 

 
a) 80%. 
b) 25%. 
c) 50%. 
d) 12%. 
e) 65%. 

 
18 - (PUC RJ)    
O elemento boro pode ser preparado pela redução do B2O3, segundo a equação abaixo. 

 

B2O3 + 3Mg    2B + 3MgO 
 

Partindo-se de 262,5 g do óxido de boro em excesso de magnésio, obteve-se 33 g de B, o 
que significa que o rendimento percentual (%) da reação foi mais próximo de: 
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a) 30 
b) 35 
c) 40 
d) 45 
e) 50 

 
19 - (UEFS BA)    

Cr2O3(s) + 2Al(s)    2Cr(s) + Al2O3(s) 
 

O cromo é um metal empregado na produção de aço inox e na cromagem de peças 
metálicas. O metal pode ser produzido a partir da reação química entre óxido de cromo 
(III) e alumínio com 75% de rendimento em cromo. 

 
A partir dessas informações sobre o processo de produção representado resumidamente 
pela equação química, é correto afirmar: 

 
a) A massa de cromo obtida a partir de 1520,0kg de óxido de cromo (III) é 780,0kg. 
b) O óxido de alumínio é classificado como óxido básico porque reage apenas com ácidos. 
c) A quantidade de matéria de alumínio utilizada na produção de 20,0mol de cromo é 

40,0mol. 

d) O óxido de cromo (III) reage com água e forma o ânion cromito, )aq(CrO2
 , cujo estado de 

oxidação do cromo é +IV. 
e) O retículo cristalino em lâminas de cromo e de alumínio evidencia a presença de ânions 

imersos em um mar de elétrons na estrutura metálica. 
 
20 - (UEFS BA)    

(NH4)2CO3(aq) + CaSO4(aq)    (NH4)2SO4(aq) + CaCO3(s) 
 

O cálculo estequiométrico é importante ferramenta utilizada pela indústria química, na 
determinação de quantidade de matéria e de massa em um processo químico. A obtenção 
do fertilizante nitrogenado, sulfato de amônio, (NH4)2SO4, no qual foram usados como 
reagentes 10,0g de carbonato de amônio, (NH4)2CO3, e 12,0g de sulfato de cálcio, CaSO4, 
constitui exemplo do processo químico de produção de sulfato de amônio representado 
resumidamente pela equação química. 

 
De acordo com essas informações e a partir dos conhecimentos de cálculo 
estequiométrico, é correto afirmar: 

 
a) O rendimento total, em massa, de sulfato de amônio, na reação, é, aproximadamente, 

11,6g. 
b) O excesso de sulfato de cálcio no processo representado é, aproximadamente, 6,0g. 
c) O carbonato de amônio é o reagente-limite da reação química representada. 
d) A obtenção de 10,0g de fertilizante corresponde a 80% do rendimento real. 
e) A razão entre as massas molares dos reagentes é igual a 1:1. 

 
21 - (UNCISAL)    
A água é um recurso natural indispensável à vida a demandar preservação. Estima-se que 
no período de formação do planeta a água se originou da liberação de grandes quantidades 
dos gases hidrogênio e oxigênio na atmosfera, que se combinaram e deram origem aos 
vapores de água. Hoje, pode-se representar quimicamente essa reação por 2H2(g) + O2(g) 
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  2H2O(g). Considerando essa reação de formação da água, qual o rendimento dessa 
reação, se a partir de 10 gramas de hidrogênio obtiveram-se 72 gramas de água? 

 
a) 80% 
b) 10% 
c) 72% 
d) 13,8% 
e) 90% 

 
22 - (UFTM MG)  
O carbonato de sódio, importante matéria-prima na fabricação de vidros, pode ser 
produzido a partir da reação do cloreto de sódio, amônia e gás carbônico, processo 
químico conhecido como processo Solvay. São apresentadas duas etapas deste processo. 

 

Etapa I: NaCl + CO2 + NH3 + H2O  NaHCO3 + NH4Cl 

Etapa II: 2 NaHCO3 
  Na2CO3 + CO2 + H2O 

 
Considerando que o rendimento da etapa I é 75% e o da etapa II é 100%, a massa de 
carbonato de sódio, em kg, que pode ser produzida a partir de 234 kg de cloreto de sódio é 

 
a) 159. 
b) 212. 
c) 283. 
d) 318. 
e) 424. 

 
23 - (UFBA)    

I. NH3(aq) + CO2(g) + H2O(l)    NH4HCO3(aq) 

II. NaCl(aq) + NH4HCO3(aq)  
   NaHCO3(s) + NH4Cl(aq) 

III. 2NaHCO3(s)   
Cº150   Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(v) 

IV. CaCO3(s)   
Cº1100   CaO(s) + CO2(g) 

 
O carbonato de sódio, Na2CO3, é usado, principalmente, na fabricação de vidro, de 

polifosfatos — aditivos utilizados em produtos de limpeza —, no tratamento de gases de 
exaustão de usinas termelétricas, dentre outras aplicações. A maior parte do carbonato de 
sódio destinada a essas aplicações é produzida pelo processo de Ernest Solvay, que 
consiste, de forma resumida, na saturação inicial por amônia, NH3(g), de uma solução 
saturada de cloreto de sódio, NaCl(aq). Em seguida, a solução de cloreto de sódio 
amoniacal é carbonatada com CO2(g) e produz hidrogeno-carbonato de amônio, 
NH4HCO3(aq), que, ao reagir com cloreto de sódio, forma hidrogeno-carbonato de sódio, 
NaHCO3(s), de acordo com as equações químicas I e II. Esse sal é separado da solução por 
filtração e se decompõe em carbonato de sódio, ao ser aquecido, como mostra a equação 
química III. Como a reação química representada em II é reversível, somente 75% do 
cloreto de sódio é convertido em hidrogeno-carbonato de sódio. 

O dióxido de carbono utilizado no processo é proveniente da calcinação de carbonato 
de cálcio, CaCO3(s), — segundo a equação química IV — e da decomposição do 
hidrogeno-carbonato de sódio. A amônia é regenerada a partir da reação de cloreto de 
amônio com óxido de cálcio em meio aquoso e, então, reciclada. 

 
Com base nessas informações e nas equações químicas I, II, III e IV, que representam o 
processo de Ernest Solvay de produção de carbonato de sódio, 
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 determine a massa de carbonato de sódio produzida a partir de 118,0kg de cloreto de sódio 
com 75% de conversão a hidrogeno-carbonato de sódio e justifique a utilização de solução 
saturada de cloreto de sódio; 

 escreva a equação química que representa a regeneração de amônia, NH3(g), nesse 
processo. 
 
24 - (UFG GO)    
A equação que descreve uma reação de fotossíntese é apresentada a seguir, adaptada para 
representar todas as transformações químicas que ocorrem neste fenômeno: 

 

6 CO2(s)+ 6 H2O(l) + Energia    C6H12O6(s) + 6 O2(g) 
 

No entanto, existem bactérias que realizam a fotossíntese utilizando ácido sulfídrico no 
lugar de água. Considerando-se o exposto, 

 
a) escreva a equação química de fotossíntese quando se utiliza ácido sulfídrico no lugar da 

água; 
b) qual será a quantidade em massa de glicose e de gás oxigênio produzida na fotossíntese, se 

a quantidade, em mol, de gás carbônico envolvida na reação de fotossíntese for aumentada 
em 25%? 
 
25 - (Mackenzie SP)    
A produção industrial do ácido sulfúrico é realizada a partir do enxofre, extraído de jazidas 
localizadas normalmente em zonas vulcânicas. O enxofre extraído é queimado ao ar 
atmosférico produzindo o anidrido sulfuroso (etapa I). Após essa reação, o anidrido 
sulfuroso é oxidado a anidrido sulfúrico, em alta temperatura e presença de um catalisador 
adequado (etapa II). Em seguida, o anidrido sulfúrico0 é borbulhado em água, formando o 
ácido sulfúrico (etapa III). As reações referentes a cada uma das etapas do processo 
encontram-se abaixo equacionadas: 

 

Etapa I. S(s) + O2(g)    SO2(g) 

Etapa II. 2 SO2(g) + O2(g)    2 SO3(g) 

Etapa III. SO3(g) + H2O(l)    H2SO4(l) 

 

Desse modo, ao serem extraídos 200,0 kg de enxofre com 80% de pureza de uma jazida, 
considerando-se que o rendimento global do processo seja de 90%, a massa máxima de 
ácido sulfúrico que pode ser produzida será de 

 
Dados: massas molares (g/mol): H = 1, O = 16 e S = 32. 

 
a) 612,5 kg. 
b) 551,2 kg. 
c) 490,0 kg. 
d) 441,0 kg. 
e) 200,0 kg. 

 
26 - (FPS PE)    
A reação de oxidação do estireno, descrita pela equação a seguir, gera o ácido benzoico em 
80% de rendimento. Qual a massa de estireno que deverá ser utilizada para preparar 183 g 
de ácido benzoico?  
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Dado: massa molar (g mol–1): H = 1,0; C = 12,0; e O = 16,0. 
 

 
 
a) 208 g  
b) 156 g  
c) 195 g  
d) 140,4 g  
e) 187,2 g 

 
27 - (ENEM)    

Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre são as indústrias de extração de 
cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação 
desses óxidos na atmosfera e a consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser 
lavado, em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação 
(1). 

CaCO3 (s) + SO2 (g)   CaSO3 (s) + CO2 (g)     (1) 
Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado, com o auxílio do ar 

atmosférico, para a obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação (2). Essa 
etapa é de grande interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido como 
gesso, é utilizado para fins agrícolas. 

2 CaSO3 (s) + O2 (g)    2 CaSO4 (s)     (2) 
As massas molares dos elementos carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são iguais a 12 
g/mol, 16 g/mol, 32 g/mol e 40 g/mol, respectivamente. 

BAIRD, C. Química ambiental.  
Porto Alegre: Bookman, 2002 (adaptado). 

 
Considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida, em gramas, 
por mol de gás retido é mais próxima de 

 
a) 64. 
b) 108. 
c) 122. 
d) 136. 
e) 245. 

 
28 - (Unioeste PR)    
Para a síntese do 2-metoxi-naftaleno, reage-se o naftalen-2-ol com iodometano em meio 
alcalino, como mostrado na reação abaixo. 

 
OH

+ CH3I + HO- (aq.)

OCH3

+  H2O + I-
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Considere que foram colocados 14,4 g de naftalen-2-ol para reagir com a quantidade 
estequiométrica de iodometano, e que o rendimento da reação foi de 90%. Determine, de 
forma aproximada, o volume, em mililitros, de iodometano utilizado na reação e a massa, 
em gramas, de 2-metoxi-naftaleno, obtida no processo, respectivamente. A densidade do 
iodometano é de 2,4 g/cm3. 

 
a) 0,592 mL e 1,58 g. 
b) 0,592 mL e 1,42 g. 
c) 5,92 mL e 15,8 g. 
d) 5,92 mL e 14,2 g. 
e) 59,2 mL e 142,2 g. 

 
29 - (ENEM)    

Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada 
galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a 
partir de um minério denominado esfalerita (ZnS), de pureza 75%. Considere que a 
conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nesta sequência de 
equações químicas: 

 
2 ZnS + 3 O2   2 ZnO + 2 SO2 

ZnO + CO   Zn + CO2 
 

Considere as massas molares: ZnS (97 g/mol); O2 (32 g/mol); ZnO (81 g/mol); SO2 (64 
g/mol); CO (28 g/mol); CO2 (44 g/mol); e Zn (65 g/mol). 
Que valor mais próximo de massa de zinco metálico, em quilogramas, será produzido a 
partir de 100 kg de esfalerita? 

 
a) 25 
b) 33 
c) 40 
d) 50 
e) 54 

 
30 - (UEPA)    
O estrôncio pode ser obtido a partir do mineral celestita (SrSO4). Supondo que se tenha 
1837 g deste mineral, a quantidade, em kg, que se obtém de estrôncio, considerando um 
rendimento de 80%, é de: 
Dados: Sr = 87,6 g/mol; S = 32,1 g/mol e O = 16,0 g/mol. 

 
a) 0,7 kg 
b) 7,0 kg 
c) 70,0 kg 
d) 0,8 kg 
e) 8,76 kg 

 
31 - (UNICAMP SP)    
Na indústria química moderna, a economia percentual de átomos tem uma forte 
componente ambiental, sendo, inclusive, um aspecto muito mais importante que o 
rendimento percentual, que tem uma componente mais econômica. A hidrazina (N2H4), um 
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poderoso combustível para foguetes, pode ser obtida por diferentes reações de síntese, 
duas das quais estão representadas pelas equações químicas abaixo: 

2 NH3 + H2O2   N2H4 + 2 H2O (1) 
2 NH3 + OCl–   N2H4 + H2O + Cl– (2) 

a) Imagine que você deve orientar a cúpula administrativa de uma indústria a utilizar uma 
dessas duas sínteses. Com base na maior economia percentual de átomos, qual seria a 
sua sugestão? Mostre que sua sugestão é a melhor opção. 

b) Considere que, numa síntese de hidrazina, partindo-se de 2 mols de amônia e excesso do 
outro reagente, tenham sido obtidos 14 g de hidrazina. Considerando-se que o rendimento 
percentual da reação, nesse caso, foi maior que a economia percentual de átomos, qual 
processo de síntese foi utilizado, o 1 ou o 2? Justifique. 
Dados: 
economia percentual de átomos = {(massa do produto desejado) / (massa de todos os 
reagentes)} x 100, levando-se em conta apenas a estequiometria da reação; 
rendimento percentual da reação = {(massa obtida do produto desejado) / (massa 
teórica esperada do produto desejado)} x 100. 
 
32 - (UFGD MS)    
A fosfoetanolamina (estrutura mostrada a seguir) ganhou o noticiário nacional depois de ter 
sido apontada como revolucionária no tratamento do câncer. Todavia, especialistas vêm 
alegando a necessidade de maiores estudos e testes clínicos. 
A questão virou caso de Justiça depois que pacientes ganharam liminares para que a 
Universidade de São Paulo (USP) em São Carlos — instituição responsável pelas pesquisas 
— distribuísse a fosfoetanolamina em cápsulas. A própria USP, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e diversas autoridades médicas alegam que a droga não passou 
por testes em humanos, por isso nem mesmo pode ser considerada um remédio. 

 

H2N

O

P

OHO

OH

Fosfoetanolamina

 

 

 
Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/10/25/ 

fosfoetanolamina-liberacao-de-droga-contra-o-cancer-sera-debatida-por-especialistas>. 
Acesso em: 26 out. 2015. (Adaptado) 

 
A fosfoetanolamina pode ser preparada sinteticamente pela reação da aziridina com ácido 
fosfórico, conforme o esquema: 

 

H2N

O

P

OHO

OH

Fosfoetanolamina

 

 

H
N

Aziridina

H3PO4

 

 
 

Sabendo que a massa molar da aziridina é 43g mol–1, marque a alternativa que apresenta a 
massa de aziridina necessária para produzir 3 mol de fosfoetanolamina, considerando que a 
reação ocorra com rendimento de 60%. 

 
a) 43 g  
b) 86 g  
c) 100 g 
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d) 215 g  
e) 430 g 

 
33 - (ITA SP)    
Considere que 20 g de tiossulfato de potássio com pureza de 95% reagem com ácido 
clorídrico em excesso, formando 3,2 g de um sólido de coloração amarela. Assinale a 
alternativa que melhor representa o rendimento desta reação. 

 
a) 100% 
b) 95% 
c) 80% 
d) 70% 
e) 65% 

 
34 - (UNIUBE MG)    
O DDT (diclorodifeniltricloroetano, C14H9Cl5), sintetizado em 1874, teve suas propriedades 
pesticidas descobertas em 1939. Foi muito utilizado após a Segunda Guerra Mundial no 
combate à malária e tifo. Apesar de um eficiente pesticida a curto prazo, provoca efeitos 
muito prejudiciais ao ser humano e a outros animais, a longo prazo. Foi banido de muitos 
países na década de 1970. Apesar de o DDT ter fabricação, importação, exportação, 
estoque, comercialização e uso proibidos pela Lei nº. 11.936, de 14 de maio de 2009, 
infelizmente ainda são conhecidas utilizações clandestinas no Brasil. A síntese do DDT é 
realizada a partir de clorobenzeno e cloral (C2HCl3O), utilizando o ácido sulfúrico como 
catalizador, formando o DDT e a água como produtos. 

 
Com base no texto, analise as seguintes afirmações: 

 
Dados: MDDT = 354,5g.mol–1; MCloral = 147,5 g.mol–1; MClorobenzeno = 112,5 g.mol–1  

 
I. DDT é o símbolo para o diclorodifeniltrietilcloroetano. 
II. Se a síntese fosse realizada com 500 kg de clorobenzeno, seriam formados, 

aproximadamente, 1.560 kg de DDT. 
III. O clorobenzeno é classificado como uma substância inorgânica. 
IV. Se fossem formados 748 kg de DDT, a partir de 500 kg de clorobenzeno, o rendimento da 

reação seria de, aproximadamente, 95%. 
V. A equação que representa a reação de síntese do DDT indica que deve ser utilizada a 

proporção de dois mols de clorobenzeno e um mol de cloral para formar um mol de DDT 
e água. 

 
É(São) VERDADEIRA(S) a(s) afirmação(ões) contida(s) em: 

 
a) I, apenas 
b) II, apenas 
c) IV, apenas 
d) II e III, apenas 
e) IV e V, apenas 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 35 
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Substâncias químicas de interesse industrial podem ser obtidas por meio de extração de 
plantas, produzidas por micro-organismos, sintetizadas em laboratórios, entre outros 
processos de obtenção. Abaixo é apresentado um esquema de reação para obtenção de 
uma substância utilizada como flavorizante na indústria de alimentos. 

 

 
 
35 - (UFPA)    
Admitindo-se que todos os reagentes são puros e que o rendimento da reação seja de 90%, 
a quantidade (em kg) da substância 3, obtida a partir da reação de 8,0 kg da substância 2, é 
de aproximadamente  

 
Dados: massas molares (g/mol): H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0 

 
a) 7,8.  
b) 8,5.  
c) 9,5.  
d) 10,9  
e) 11,3.  

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 36 
  
   
Considere o acetileno, C2H2, um gás extremamente inflamável, empregado em maçaricos 
oxi-acetileno, que os funileiros utilizam para corte e solda de metais. Esse gás pode ser 
obtido pela reação de carbeto de cálcio com água, de acordo com a equação: 

CaC2 (s) + 2 H2O (l)   C2H2 (g) + Ca(OH)2 (s) 
 
36 - (UEA AM)    
Considerando que a reação tenha um rendimento de 80%, a massa de acetileno formada 
pela transformação de 12,8 kg de carbeto de cálcio é, em kg, igual a 

 
a) 0,26. 
b) 0,52. 
c) 0,42. 
d) 4,16. 
e) 5,20. 

 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 37 
  
   
Em um laboratório, uma estudante sintetizou sulfato de ferro(II) hepta-hidratado (FeSO4 

7H2O) a partir de ferro metálico e ácido sulfúrico diluído em água. Para tanto, a estudante 
pesou, em um béquer, 14,29 g de ferro metálico de pureza 98,00%. Adicionou água 
destilada e depois, lentamente, adicionou excesso de ácido sulfúrico concentrado sob 
agitação. No final do processo, a estudante pesou os cristais de produto formados. 
 
37 - (UNESP SP)    
Para a síntese do sulfato de ferro(II) hepta-hidratado, após a reação entre ferro metálico e 
ácido sulfúrico, a estudante deixou o béquer resfriar em banho de gelo, até a cristalização 
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do sal hidratado. A seguir, a estudante separou o sólido por filtração, o qual, após ser 
devidamente lavado e secado, apresentou massa igual a 52,13 g. Dadas as massas molares (g
mol–1): Fe = 56,0; S = 32,0; H = 1,0; O = 16,0, escreva a equação balanceada da reação 
global de formação do sulfato de ferro(II) hepta-hidratado sintetizado pela estudante e 
calcule o rendimento da reação a partir do ferro metálico e do ácido sulfúrico. 
 
GABARITO:  
 

1) Gab: B 
 
2) Gab: D 

 
3) Gab: A 

 
4) Gab: E 

 
5) Gab: D 

 
6) Gab: A 
 
7) Gab: 149g 
 
8) Gab: D 
 
9) Gab: 20 

 
10) Gab: C 

 
11) Gab:  
a) 6 106 kg ou 6 milhões de kg de carvão. 
b) Os gases produzidos são SO2 e CO2, que causam chuva ácida e agravamento do efeito 

estufa, respectivamente. Isso ocorre porque o SO2 é um óxido ácido que, em contato com 
o gás oxigênio e a água, leva à formação do ácido sulfúrico, e o CO2 absorve a radiação 
infravermelha, causando aquecimento. 
 

12) Gab: D 
 

13) Gab: B 
 

14) Gab: C 
 

15) Gab: D 
 

16) Gab: E 
 

17) Gab: C 
 

18) Gab: C 
 

19) Gab: A 
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20) Gab: A 
 

21) Gab: A 
 

22) Gab: A 
 

23) Gab:  

 Cálculo da quantidade de matéria de carbonato de sódio produzida a partir de 118,0kg de 
cloreto de sódio, massa molar 59,0gmol–1, com conversão de 75%. 

 
Como a relação estequiométrica entre o cloreto de sódio e o hidrogeno-carbonato de sódio 
na equação química II, é de 1:1, a quantidade de matéria de NaCl é igual à de NaHCO3: 
n(NaHCO3) = 2,0.103mol de NaCl.0,75 
= 1,5.103mol de NaHCO3 

 
De acordo com a equação química III, a relação estequiométrica entre o hidrogeno-
carbonato e o carbonato de sódio é de 2:1, portanto, a quantidade de matéria desse sal é 
n(Na2CO3) = 1/2 .1,5.103mol de NaHCO3 
= 7,5.102mol de NaHCO3 

 
A massa de carbonato de sódio, massa molar 106,0gmol–1, produzida nesse processo é, 
então, m(Na2CO3) = 7,5.102mol.106gmol–1 = 7,95.104g ou 79,5kg 

 

 A utilização de solução saturada de cloreto de sódio, no processo Solvay tem como 
objetivo a precipitação de bicarbonato de sódio, uma consequência do efeito do íon 
comum, que reduz a solubilidade do sal e permite a separação de hidrogeno-carbonato de 
sódio por filtração. 

 Considerando que em meio aquoso o óxido de cálcio forma hidróxido de cálcio, 
Ca(OH)2(aq), a regeneração de amônia, NH3(g), é representada pela equação química 

2NH4Cl(aq) + Ca(OH)2(aq)    CaCl2(aq) + 2NH3(g) + 2H2O(l). 
 

24) Gab:  

a) 6 CO2(s)+ 6 H2S(l)+ Energia    C6H12O6(s) + 3 S2(g) + 3 O2(g) 
b) x = 225 g de glicose 

x = 240 g de gás oxigênio 
 

25) Gab: D 
 

26) Gab: C 
 

27) Gab: C 
 

28) Gab: D 
 

29) Gab: C 
 

30) Gab: A 
 

31) Gab:  
a) equação 1  

2 NH3 + H2O2   N2H4 + 2 H2O;   epa = 32/(34 + 34) x 100 = 47,1 % 
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equação 2  
2 NH3 + OCl–   N2H4 + H2O + Cl–;   epa = 32/(34 + 51,5) x 100 = 37,4 % 
epa (economia percentual de átomos) 
A sugestão seria utilizar a reação de síntese representada pela equação 1 porque é a que 
apresenta a maior economia percentual de átomos. 

b) Em ambas as reações de síntese parte-se de dois mols de amônia e obtém-se um mol de 
hidrazina, ou seja, para um rendimento de 100% deveria se obter 32 g de hidrazina em 
ambas as reações. Como foram obtidos 14 g de hidrazina, o rendimento percentual da 
reação foi de 14/32 x 100, ou seja, 43,8%. 
Comparando-se este valor com aqueles da economia percentual de átomos, calculados no 
item a, observa-se que ele é maior que o da equação 2 e menor que o da equação 1. 
Portanto, o processo de síntese utilizado foi aquele representado pela equação 2. 
 

32) Gab: D 
 

33) Gab: A 
 

34) Gab: E 
 

35) Gab: C 
 

36) Gab: D 
 

37) Gab:  
Equação balanceada da reação global:  

Fe(s) + H2SO4(aq) + 7H2O(l)   FeSO4 7H2O(s) + H2(g) 
Rendimento de 75,0% 
 

  


