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Lista de Exercícios – Cálculo Estequiométrico (problemas com mol) 

 

01 - (UFSCAR SP)    
Considere a seguinte reação: 

 
4 Al (s) + 3 O2 (g)   2 Al2O3 (s) 

 
Sabendo que a massa molar do alumínio é igual a 27 g/mol, a quantidade de óxido de 
alumínio, em mol, formado numa reação em que foram colocados 10 g de Al para reagir 
com excesso de O2 é, aproximadamente, igual a 

 
a) 0,7. 
b) 0,6. 
c) 0,4. 
d) 0,2. 
e) 0,1. 

 
02 - (UDESC SC)    
O silício é o segundo elemento mais abundante, depois do oxigênio, na crosta da Terra. Ele 
ocorre como SiO2 em uma enorme variedade de minerais silicatos. O elemento é obtido 
pela reação do SiO2 fundido em presença de carbono a altas temperaturas, liberando um 
gás, conforme reação a seguir: 

 

SiO2() + 2C(s)    Si() + ____(g) 
 

Considerando a reação acima, assinale a alternativa que completa corretamente a equação. 
 
a) É gerado 1 mol do gás CO, devido à reação de oxirredução. 
b) São gerados 2 moles do gás CO, devido à redução do carbono. 
c) São gerados 2 moles do gás CO2, devido à oxidação do carbono. 
d) São gerados 2 moles do gás CO, devido à oxidação do carbono. 
e) São gerados 2 moles do gás CO2, devido à redução do carbono. 

 
03 - (ESCS DF)  
Paracelsus já havia percebido, no século dezesseis, que “todas as substâncias são venenos; o 
que diferencia um medicamento de um veneno é a dose”. O ferro é um metal importante 
para o funcionamento do organismo humano, no entanto, em excesso, pode depositar nos 
tecidos provocando uma doença denominada hemocromatose. Os principais locais de 
depósito são o fígado, o pâncreas, o coração e a hipófise, que podem perder, 
progressivamente, suas funções.  

 
A dose letal de ferro em crianças pequenas está em torno de 0,05 mol. A massa de ferro, 
em gramas, que corresponde, aproximadamente, a essa dose letal é: 

 
a) 56 
b) 30 
c) 14 
d) 2,8 
e) 1,4 

 



www.quifacil.com.br 
 

04 - (UDESC SC)    
O gás amônia pode ser obtido pela reação entre o hidrogênio e o nitrogênio conforme a 
reação abaixo. 

N2 (g) + 3H2 (g)    2NH3 (g) 
Assinale a alternativa que contém o número de mols de NH3 (g) que podem ser produzidos 
a partir de 8 gramas H2 (g). 

 
a) 2,7 g de NH3 (g) 
b) 45,3 mols de NH3 (g) 
c) 2,7 mols de NH3 (g) 
d) 1,34 mols de NH3 (g) 
e) 22,8 mols de NH3 (g) 

 
05 - (UFOP MG)    
O air bag usado em automóveis contém azida de sódio, NaN3 e nitrato de potássio, KNO3. 
Quando ocorre um acidente, a azida de sódio se decompõe para formar nitrogênio gasoso, 
N2, e sódio metálico: 

2NaN3(s)   2Na(s) + 3N2(g) 
O sódio produzido reage imediatamente com o nitrato de potássio, produzindo mais 
nitrogênio gasoso: 

10Na(s) + 2KNO3(s)    N2(g) + 5Na2O(s) + K2O(s) 
Considerando essa seqüência de reações, a quantidade de matéria de gás nitrogênio 
produzida por 1 mol de azida de sódio é de: 

 
a) 1,5 mol 
b) 1,6 mol 
c) 3,0 mol 
d) 4,0 mol 

 
06 - (ACAFE SC)    
Assinale a alternativa que contém o valor da massa de cloreto de alumínio produzido após 
reação de 8 mol de ácido clorídrico com 4 mol de hidróxido de alumínio. 
Dados: H: 1,0 g/mol; O: 16 g/mol; Al: 27 g/mol; Cl: 35,5 g/mol. 

 
a) 712g  
b) 534g  
c) 133,5g 
d) 356g 

 
07 - (IFPE)    

Nutrição durante a gravidez 
 

Sem dúvidas, o maior crescimento do feto ocorre durante o último trimestre de 
gestação; seu peso quase duplica durante os últimos 2 meses de gestação. Comumente, a 
mãe não absorve proteínas, cálcio, fosfatos e ferro suficientes pela dieta, durante os últimos 
meses de gestação para suprir essas necessidades extras do feto. Entretanto, antecipando 
essas necessidades extras, o corpo da mãe já armazenou essas substâncias – parte na 
placenta, mas a maioria nos depósitos normais da mulher.  

Se os elementos nutricionais apropriados não estiverem presentes na dieta da gestante, 
pode ocorrer uma série de deficiências maternas, especialmente de cálcio, fosfatos, ferro e 
vitaminas. Por exemplo, o feto precisa de cerca de 375 miligramas de fero para formar seu 



www.quifacil.com.br 
 

sangue, e a mãe precisa de outros 600 miligramas para formar seu próprio sangue extra. A 
reserva normal de ferro não ligado à hemoglobina na mulher, no início da gravidez, 
geralmente fica em torno de 100 miligramas e quase nunca acima de 700 miligramas. Por 
isso, sem ferro suficiente na dieta, a gestante muitas vezes desenvolve anemia hipocrômica.  

JOHN E. HALL. Tratado de fisiologia médica.  
12º ed Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Na profilaxia e tratamento da anemia hipocrômica, normalmente são utilizados medicamentos 
à base de Ferro. Num dos mais comuns, o ferro apresenta-se na forma de “ferro 
aminoácido quelato”, fórmula química C4H8N2O4Fe. Quantos milimols de ferro ao dia um 
paciente que utilize diariamente a posologia de 265mg do medicamento ingere? 
(Dados: C = 12,0 g/mol; H = 1,0 g/mol; N = 14,0 g/mol; O = 16,0 g/mol; Fe = 53,0 
g/mol) 

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

 
08 - (UCS RS)    
O carbonato de sódio é frequentemente utilizado como alcalinizante no tratamento de 
águas de piscina. Esse sal é geralmente comercializado na forma hidratada, uma vez que 
essa substância química é muito pouco solúvel em água na forma anidra. A fórmula do 
carbonato de sódio, na forma hidratada, pode ser representada por Na2CO3 x H2O, onde x 
indica o número de mols de água por mol de Na2CO3. Quando uma amostra de 2,558 g 
desse sal é aquecida a 125 ºC, toda a água de hidratação é removida por evaporação, 
originando 0,948 g de Na2CO3.  
Nessas condições, o valor de x é, em valores arredondados, igual a 

 
a) 2. 
b) 4. 
c) 6. 
d) 8. 
e) 10. 

 
09 - (PUC Camp SP)    
No ateliê de um ourives, as joias são feitas de ouro 18 quilates, que consiste em uma liga 
contendo 75% de ouro + 25% de outros metais. Assim, uma aliança com 3,0 g dessa liga 
contém uma quantidade de ouro, em mol, de, aproximadamente, 
Dado: 
Massa molar (g/mol) 
Au = 197 

 
a) 0,01. 
b) 0,02. 
c) 0,03. 
d) 0,04. 
e) 0,05. 

 
10 - (PUC RS)    
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Considere a reação química, fortemente exotérmica, entre um mol de um metal alcalino do 
4º período da tabela periódica e 18 g do halogênio do 3º período. Essa reação 

 
a) tem H  positivo. 
b) produz aproximadamente 0,5 mol de um sal. 
c) tem como reagente em excesso o halogênio. 
d) envolve a quebra de ligações metálicas e iônicas para formar ligações covalentes. 
e) gera um composto iônico em que os cátions têm dois elétrons a mais que os ânions. 

 
11 - (PUC MG)    
O giz é composto basicamente de sulfato de cálcio (CaSO4) e pode ser obtido por meio da 
seguinte reação não balanceada: 

 

(aq)4(s))aq(42)aq(2 NaCl CaSO    SONaCaCl   

 
Caso sejam misturados 50 mL de uma solução 1 mol L–1 de CaCl2 com 50 mL de uma 
solução 2,5 mol L–1 de Na2SO4 e considerando-se um rendimento da reação igual a 100%, é 
INCORRETO afirmar: 

 
a) O Na2SO4 é o reagente limitante da reação. 
b) 60% de Na2SO4 não irão reagir. 
c) Ao final da reação, serão produzidos 6,8g de CaSO4. 
d) Serão consumidos 0,05 mols de Na2SO4 durante a reação. 

 
12 - (PUC MG)    
O etanol (C2H5OH) é uma molécula simples que possui várias aplicações: combustível, 
solvente, desinfetante, etc. Um dos processos industriais de produção de etanol é a 
hidratação do eteno: 

 
C2H4(g) + H2O(g)     C2H5OH(g)  T = 573 K P = 7 x 106 Pa 

 
Assinale o número de moles de eteno para formar aproximativamente 22,4 L de etanol na 
temperatura e pressão da reação. 

 
a) 1 
b) 8 
c) 16 
d) 33 

 
13 - (UCB DF)    
A queima de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão mineral, em veículos e 
indústrias, libera alguns gases que são considerados poluentes e que interferem em 
determinados aspectos ambientais, como, por exemplo, no aumento da acidez da chuva. 
Esse fenômeno acontece quando o enxofre, ao ser queimado, combina-se com o oxigênio 
do ar, produzindo o dióxido de enxofre; por sua vez, o dióxido de enxofre reage com a 
umidade presente no ar, formando o ácido sulfuroso, como descrito nas reações a seguir. 

 
Equação I: S(s) + O2(g)   SO2(g) 
Equação II: SO2(g) + H2O(g)   H2SO3(aq) 
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Com base nessas informações, calcule quantos mols de enxofre reagem para formar 820 g 
de ácido sulfuroso. 
Dados de massas molares: S = 32,0 g mol–1, O = 16,0 g mol–1, H = 1,0 g mol–1 

 
Marque a resposta na folha de respostas, desprezando, se houver, a parte decimal do 
resultado final. 
 
14 - (UNIFOR CE)    
Nas grandes cidades, a quantidade de poluição que todos os carros produzem juntos pode 
criar grandes problemas. Na Europa, nos EUA e no Brasil foram criadas normas para 
limitar a quantidade de poluição que os carros podem produzir, assim os fabricantes de 
automóveis melhoraram motores e sistemas de alimentação reduzindo ainda mais os 
poluentes, mediante o uso de catalisadores, que tratam os gases de escapamento antes que 
eles saiam do automóvel. 

(Fonte: Texto adaptado de: http://carros. hsw.uol.com.br/conversor-catalitico.htm) 
 

 
Figura: catalisador automobililstico 

 
A imagem acima sugere que na combustão ocorrente no motor do carro entram no sistema 
catalisador gases poluentes como o monóxido de carbono e saem na descarga gases 
inofensivos mediante novos processos químicos ocorrentes no interior do sistema 
catalisador.  
Se na entrada do catalisador forem introduzidos 20 mols de monóxido de carbono, quantos 
mols de oxigênio molecular serão gastos e quantos mols de gás carbônico serão eliminados 
supondo a reação simples entre o monóxido de carbono e oxigênio molecular?  

 
a) Foram gastos 10 mols de O2 e formam 20 mols de CO2..  
b) Foram gastos 20 mols de O2 e formam 10 mols de CO2.  
c) Foram gastos 20 mols de O2 e formam 20 mols de CO2.  
d) Foram gastos 10 mols de O2 e formam 10 mols de CO2.  
e) Foram gastos 30 mols de O2 e formam 20 mols de CO2. 

 
15 - (Mackenzie SP)    
O 1-metilciclopenteno (C6H10) é um produto bloqueador da ação do etileno e tem sido 
utilizado com sucesso em flores, hortaliças e frutos, retardando o amadurecimento desses 
vegetais, aumentando, por isso, a sua vida útil. 
Considerando que sejam utilizados 8,2 kg de 1-metilciclopenteno para atrasar o 
amadurecimento de algumas frutas, é correto afirmar que se gastou 

Dados: massas molares (gmol–1) H = 1 e C = 12. 
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a) 1,010–1 mol de C6H10 
b) 1,0 mol de C6H10 

c) 1,0101 mol de C6H10 

d) 1,0102 mol de C6H10 

e) 1,0103 mol de C6H10 
 
16 - (Unicastelo SP)  
Em uma aula de química, o professor solicitou aos alunos que calculassem a quantidade de 

matéria, em mol, de Al e de Fe que correspondesse a 5,01022 átomos de cada um desses 
metais. 
Acertaram o exercício os alunos que responderam 

 
a) 0,083 mol de Al e de Fe. 
b) 1, 204 mol de Al e de Fe. 
c) 0,192 mol de Al e de Fe. 
d) 0,19 mol de Al e 0,09 mol de Fe. 
e) 0,019 mol de Al e 0,009 mol de Fe. 

 
17 - (UFSC)    
Em março de 2013, cardeais da Igreja Católica de todo o mundo reuniram-se na Capela 
Sistina, no Vaticano, para conduzir a eleição de um novo Papa, em um processo conhecido 
como “Conclave”. As reuniões e votações ocorriam em sessão fechada, e os fiéis eram 
comunicados do resultado pela cor da fumaça que saía por uma chaminé da capela – a 
fumaça preta era indício de um processo de eleição não conclusivo, ao passo que a fumaça 
branca indicava a eleição do pontífice. Os compostos químicos utilizados para produzir a 
fumaça eram, até então, desconhecidos do público, e somente no início deste ano a 
composição química foi revelada. A fumaça branca era produzida pela reação de clorato de 
potássio (KClO3) com lactose (C12H22O11) e uma pequena quantidade de resina extraída de 
pinheiros, ao passo que a fumaça preta era produzida pela reação entre perclorato de 
potássio (KClO4), um hidrocarboneto policíclico aromático e enxofre elementar, ambas 
após ignição induzida por uma descarga elétrica. As reações simplificadas e não 
balanceadas são mostradas abaixo (alguns componentes da fumaça foram omitidos): 

 
Reação I (fumaça branca): KClO3(s) + C12H22O11(s)     CO2(g) + H2O(g) + KCl(s)  
Reação II (fumaça preta): KClO4(s) + S(s)     KCl(s) + SO2(g)  

Disponível em: <www.nytimes.com/2013/03/13/science/vatican- 
reveals-recipes-for-conclave-smoke.html?_r=0> [Adaptado]  

Acesso em: 14 out. 2013. 
 

Com base nas informações fornecidas, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. Em II, na produção da fumaça preta, para que sejam formados 149 g de cloreto de 

potássio, é necessário promover a reação entre 138,55 g de perclorato de potássio e 64,2 g 
de enxofre sólido.  

02. Na produção da fumaça preta, considerando a reação II, o número de oxidação do enxofre 
passa de zero (enxofre sólido) para +4 (molécula de SO2).  

04. Para a produção da fumaça branca, considerando a reação I, a utilização de 342 g de lactose 
produzirá 528 g de dióxido de carbono.  

08. O número de mol de gases formados pela reação de 1 mol de clorato de potássio para a 
produção de fumaça branca é maior que o número de mol de gases formados pela reação 
de 1 mol de perclorato de potássio para produzir fumaça preta. (reação II)  
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16. Em I, a reação de 6 mol de clorato de potássio com 1 mol de lactose produz 23 mol de 
produtos no estado gasoso.  

32. Em II, a reação de 1 mol de perclorato de potássio com 2 mol de enxofre sólido resulta na 
formação de 1 mol de dióxido de enxofre.  
 
18 - (FPS PE)    
A hemoglobina é uma metaloproteína que está presente nos glóbulos vermelhos. Uma 
molécula de hemoglobina se combina com quatro moléculas de oxigênio, o que permite o 
transporte de oxigênio pelo sistema circulatório. Considerando que 0,50g de hemoglobina 
reage com 3,0 10–5 mol de O2, é correto afirmar que a massa molar da hemoglobina é, 
aproximadamente: 

 
a) 1,45 102 g/mol. 
b) 2,33 103 g/mol. 
c) 6,67 104 g/mol. 
d) 8,50 105 g/mol. 
e) 9,05 106 g/mol. 

 
19 - (UNIRG TO)    

Considerando os valores de massas atômicas para C (12), O (16), H (1) e sabendo que 
uma droga psicoativa estimulante, de fórmula molecular C10H15N, sofre uma série de 
reações após ser ingerida, resultando em sua oxidação pelo oxigênio para produzir CO2, 
H2O e N2, pode-se afirmar que a ingestão de 0,149 g dessa droga deve, teoricamente, 
deverá produzir: 

 
a) 0,0044 g de dióxido de carbono. 
b) 0,01 mol de dióxido de carbono. 
c) 0,28 g de nitrogênio. 
d) 0,28 mol de água. 

 
20 - (PUC Camp SP)    
Fertilizantes do tipo NPK possuem proporções diferentes dos elementos nitrogênio (N), 
fósforo (P) e potássio (K). Uma formulação comum utilizada na produção de pimenta é a 
NPK 4-30-16, que significa 4% de nitrogênio total, 30% de P2O5 e 16% de K2O, em massa.  
 
Assim, a quantidade, em mol, de P contida em 100 g desse fertilizante é de, 
aproximadamente, 
Dados: 
            Massas molares (g . mol–1) 
            O = 16,0 
            P = 31,0 

 
a) 0,25. 
b) 0,33. 
c) 0,42. 
d) 0,51. 
e) 0,68. 

 
21 - (UNITAU SP)    
O excesso de açúcar, especialmente de frutose, em bebidas doces (refrigerantes, sucos) 
pode provocar danos ao cérebro. Pesquisadores descobriram que a ingestão regular de 
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bebidas com grandes quantidades de açúcar atrapalha a memória, diminui o volume 
cerebral, favorece o desenvolvimento de cérebros com menor hipocampo (região que 
regula as emoções, a memória e a navegação espacial), além de aumentar as chances de 
acidentes vasculares e os casos de demência. A decomposição da sacarose resulta em 
glicose e frutose (reação química apresentada abaixo). Industrialmente, a frutose é muito 
utilizada na forma de Xarope de Milho Rico em Frutose (XMRF), com cerca de 90% de 
teor de frutose (e o restante glicose), pois tem um custo 50% inferior e um índice de 
doçura duas vezes superior, em relação ao açúcar comum de mesa (sacarose). No ano de 
2016, foram produzidos no Brasil, aproximadamente, 1,1 bilhões de litros de refrigerantes 
por mês, com uma concentração de 35 gramas de XMRF em cada 350 mL de refrigerante. 

 
Assinale a alternativa que apresenta o valor necessário CORRETO de frutose, em mols, 
para a produção de todo o volume de refrigerantes produzido em 2016 no Brasil. 

 
C12H22O11 (sacarose) + H2O   C6H12O6 (glicose) + C6H12O6 (frutose) 

 
a) 6,6 109 mols 
b) 6,1 108 mols 
c) 5,5 108 mols 
d) 7,8 107 mols 
e) 9,3 109 mols 

 
22 - (UNIUBE MG)    
Segundo o IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis), um veiculo leve de passageiros pode emitir até 1,30g de monóxido de carbono 
por quilômetro. Supondo que um automóvel percorra cerca de 9Km por litro de etanol, em 
uma rodovia, a uma velocidade de 80Km por hora, e considerando que o carro estava 
completamente desregulado e não emitiu dióxido de carbono, apenas monóxido de 
carbono, observe a equação, não balanceada, que representa a reação de queima incompleta 
do combustível e analise as seguintes afirmações: 
 

C2H6O(l) + O2(g)   CO(g) + H2O(g) + energia térmica 
 

Dados: MMEtanol = 46 g.mol–1; MMo2 = 32 g.mol–1; MMCO = 28 g.mol–1  
 
I. Os coeficientes da equação, após o balanceamento, são, respectivamente, 1, 2, 2, 3. 
II. Na queima de 46 g de etanol são produzidos 28 g de monóxido de carbono.  
III. A quantidade gasta de oxigênio para a queima de um mol de etanol é de, aproximadamente, 

32 gramas. 
IV. De acordo com a reação de combustão incompleta, para a formação de 84 g de monóxido 

de carbono são gastos 138 g de etanol. 
 

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) I e IV, apenas 

 
23 - (UniRV GO)    
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Na construção civil, os acabamentos são a parte da obra que tem maior valor agregado, 
pois depende do tipo de material e sua qualidade. Um exemplo disso, têm-se acabamentos 
banhados a ouro e dependendo da liga metálica o ouro pode assumir diferentes colorações 
de acordo com a tabela abaixo. A seguir analise as alternativas e marque V para verdadeiro 
e F para falso. 

 

 
 
a) Dentre as ligas metálicas apresentadas na tabela a de maior valor agregado é a de cor rosa. 
b) Usando-se 295,5g de ouro serão necessários, aproximadamente, 1,55 mols de cobre para 

fazer o ouro vermelho. 
c) Para preparar 150g de ouro rosa serão necessárias 110 g de Au, 30 g de Cu e 10 g de Ag. 
d) Para preparar o ouro roxo para cada 25 mols de ouro serão usados 45,6 mols de alumínio. 

 
24 - (UNIFESP SP)    

A descoberta das propriedades antitumorais do cisplatina, fórmula molecular 
[Pt(NH3)2Cl2], constituiu um marco na história da Química Medicinal. Esse composto é 
usado em vários tipos de neoplasias, como câncer de próstata, pulmão, cabeça, esôfago, 
estômago, linfomas, entre outros. 

O cisplatina sofre hidrólise ao penetrar na célula, e seu alvo principal é o DNA celular. 
A ligação deste fármaco ao DNA ocorre preferencialmente através de um dos átomos de 
nitrogênio das bases nitrogenadas adenina ou guanina. 

 

 
Interações da platina com as bases adenina (a) e guanina (b) 

 
No Brasil, um dos nomes comerciais do fármaco cisplatina é Platinil®. Usualmente, os 

frascos deste medicamento acondicionam solução injetável, contendo 50 mg de cisplatina. 
Uma determinada indústria farmacêutica utilizou 0,050 mol de cisplatina na produção de 
um lote de frascos do medicamento Platinil® do tipo descrito. 

(http://qnesc.sbq.org.br. Adaptado.) 
 
a) A interação da platina é mais estável com qual base nitrogenada? Justifique sua resposta. 
b) Determine o número de frascos de Platinil® contidos no lote produzido por aquela 

indústria farmacêutica, supondo 100% de eficiência no processo. Apresente os cálculos 
efetuados. 
 
25 - (UERJ)    
A proporção de moléculas de água presentes na forma hidratada de um sal pode ser 
representada da seguinte forma, na qual X corresponde ao número de mols de água por 
mol desse sal: 

 
CuSO4 X H2O 
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Uma amostra de 4,99 g desse sal hidratado foi aquecida até que toda a água nela contida 
evaporou, obtendo-se uma massa de 3,19 g de sulfato de cobre II. 
O número de mols de água por mol de sulfato de cobre II na composição do sal hidratado 
equivale a: 

 
a) 2 
b) 5 
c) 10 
d) 20 

 
26 - (UNICAMP SP)    
O processo de condenação por falsificação ou adulteração de produtos envolve a 
identificação do produto apreendido. Essa identificação consiste em descobrir se o produto 
é aquele informado e se os componentes ali contidos estão na quantidade e na 
concentração indicadas na embalagem. 

 
a) Considere que uma análise da ANVISA tenha descoberto que o comprimido de um 

produto apresentava 5,2 x 10–5 mol do princípio ativo citrato de sildenafila. Esse produto 
estaria ou não fora da especificação, dado que a sua embalagem indicava haver 50 mg dessa 
substância em cada comprimido? Justifique sua resposta.  

b) Duas substâncias com efeitos terapêuticos semelhantes estariam sendo adicionadas 
individualmente em pequenas quantidades em energéticos. Essas substâncias são o citrato 
de sildenafila e a tadalafila. Se uma amostra da substância adicionada ao energético fosse 
encontrada, seria possível diferenciar entre o citrato de sildenafila e a tadalafila, a partir do 
teor de nitrogênio presente na amostra? Justifique sua resposta.  

Dados: Citrato de sildenafila (C22H30N6O4SC6H6O7; 666,7 g mol–1) e tadalafila 
(C22H19N3O4; 389,4 g mol–1). 
 
27 - (FGV SP)  
O composto inorgânico alaranjado dicromato de amônio, (NH4)2Cr2O7, quando aquecido 
sofre decomposição térmica em um processo que libera água na forma de vapor, gás 
nitrogênio e também forma o óxido de cromo (III). Esse fenômeno ocorre com uma 
grande expansão de volume e, por isso, é usado em simulações de efeitos de explosões 
vulcânicas com a denominação de vulcão químico. 

 

 
(http://pontociencia.org.br/experimentos-interna.php?experimento=204) 

 
Quando 0,50 mol de dicromato de amônio decompõe-se termicamente, a quantidade em 
mol de vapor d’água formado é igual a 
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a) 0,25. 
b) 0,50. 
c) 1,00. 
d) 2,00. 
e) 4,00. 

 
28 - (UECE)    
A análise química é uma ferramenta de que produtores, técnicos e pesquisadores dispõem 
para avaliar a fertilidade do solo e, a partir da necessidade nutricional das culturas, 
recomendar a correção com calcário ou adubação. O nitrogênio, em solos tropicais, está 
praticamente ligado à matéria orgânica. O método para converter o N em sulfato de 
amônio é desenvolvido através de oxidação, com uma mistura de solução ácida de sulfatos 
de sódio e de cobre, preparada da seguinte forma: pesam-se 180 g de Na2SO4 que devem 
ser dissolvidos em aproximadamente 1 litro de água contida em balão aferido de 2 litros. 
Adicionam-se 18 g de CuSO4.5H2O e 600 mL de H2SO4 concentrado; em seguida, deixa-se 
esfriar e completa-se o volume.  

 
Com relação aos dados dessa solução, assinale a afirmação correta.  

 
a) 180 g de Na2SO4 correspondem a menos de 1,2 mols deste sulfato.  
b) Os 600 mL de H2SO4 concentrado devem ser adicionados após o balão já conter 1 litro de 

água, porque a reação de hidratação do ácido sulfúrico é altamente exotérmica.  
c) Os 18 g de CuSO4.5H2O são usados porque esse sulfato está em sua forma anidra.  
d) Após a adição completa das 3 substâncias, para a solução atingir 2 litros, deve-se adicionar 

mais ácido sulfúrico até alcançar o menisco do balão.  
 
29 - (UNIUBE MG)    
A queima de combustíveis, principalmente os combustíveis fósseis, pode gerar CO2, CO ou 
C e H2O, dependendo do tipo de combustão, completa ou incompleta. Seguindo esse 
raciocínio, considere a combustão completa de 1 mol do hidrocarboneto abaixo 
representado: 

 

 

 

 
 

Sobre a combustão completa de 1 mol desse hidrocarboneto, nas CNTP, a quantidade de 
gás carbônico (CO2) produzido nessa queima é de: 

 
a) 792g 
b) 72L 
c) 10g 
d) 10 mol 
e) 15g 

 
30 - (UNICAMP SP)    
Na manhã de 11 de setembro de 2013, a Receita Federal apreendeu mais de 350 toneladas 
de vidro contaminado por chumbo no Porto de Navegantes (Santa Catarina). O 
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importador informou que os contêineres estavam carregados com cacos, fragmentos e 
resíduos de vidro, o que é permitido pela legislação. Nos contêineres, o exportador 
declarou a carga corretamente - tubos de raios catódicos. O laudo técnico confirmou que a 
porcentagem em massa de chumbo era de 11,5 %. A importação de material (sucata) que 
contém chumbo é proibida no Brasil. 

 
a) O chumbo presente na carga apreendida estava na forma de óxido de chumbo II. Esse 

chumbo é recuperado como metal a partir do aquecimento do vidro a aproximadamente 
800 ºC na presença de carbono (carvão), processo semelhante ao da obtenção do ferro 
metálico em alto forno. Considerando as informações fornecidas, escreva a equação 
química do processo de obtenção do chumbo metálico e identifique o agente oxidante e o 
redutor no processo. 

b) Considerando que o destino do chumbo presente no vidro poderia ser o meio ambiente 
aqui no Brasil, qual seria, em mols, a quantidade de chumbo a ser recuperada para que isso 
não ocorresse? 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 31 
  
   
Não é de hoje que os pesquisadores tentam criar plantas geneticamente modificadas 
capazes de produzir compostos com funções medicinais. (...) Para criar plantas transgênicas 
com propriedades medicinais, os pesquisadores desenvolvem um método chamado 
“engenharia metabólica”, que vai além de adicionar um gene exógeno à planta. A 
“engenharia metabólica” mexe com uma série de reações em organismos hospedeiros para 
construir novas moléculas e adicionar genes para novas enzimas que remodelam esses 
caminhos naturais. (...) A equipe inseriu genes de uma bactéria numa planta chamada vinca 
(Catharanthus roseus), comum em jardins. Com a modificação, ela passou a incorporar 
halogênios, como cloro ou bromo, em uma classe de compostos chamados alcaloides, que 
a planta produz normalmente. Muitos alcaloides têm propriedades farmacêuticas e são 
utilizados na fabricação de antibióticos. O alvo do grupo de pesquisa é produzir um 
alcaloide chamado vimblastina, usado no tratamento do câncer. 

(Revista Pesquisa FAPESP, dezembro de 2010, p. 63) 
 
31 - (PUC Camp SP)    
A vimblastina é utilizada no tratamento do câncer sob a forma de sulfato de vimblastina, que 
é obtido pela reação desse alcaloide com ácido sulfúrico. Este, por sua vez, é obtido pela 
seguinte série de reações: 

 

2SO2 (g) O2 (g)  
   2SO3 (g) (I) 

SO3 (g) H2O (l)  
   H2SO4 (aq) (II) 

 
Para cada mol de H2SO4 formado são consumidos de SO2 (g), em mol, o correspondente a 

 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 32 
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Sabe-se que a grande maioria dos micro-organismos não sobrevive em ambientes com pH 
muito baixo; sabe-se também que o contato de ácidos muito fortes com a pele causa a 
corrosão desta. 
 
32 - (UFMG)    
Um (01) comprimido antiácido comercial, usado para alívio temporário do excesso de 
acidez estomacal, apresenta, em sua composição, 185 mg (3,17 x 10–3 mol) de Mg(OH)2, 
231,5 mg (2,31 x 10–3 mol) de CaCO3 e 178 mg de Al(OH)3. 

A) CALCULE a quantidade, em mol, de Al(OH)3 presente nesse comprimido. Deixe seus 
cálculos indicados, de modo a explicitar o seu raciocínio. 

B) ESCREVA as equações químicas balanceadas das reações dos 3 componentes ativos desse 
comprimido com a solução aquosa de HCl presente no estômago. 

C) CALCULE a quantidade de ácido clorídrico, em mol, que um comprimido desse antiácido 
comercial é capaz de neutralizar. Deixe seus cálculos indicados, de modo a explicitar o seu 
raciocínio. 
 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 33 
  
   
Para determinar a quantidade de O2 (g) constituinte do ar atmosférico, um grupo de 
estudantes desenvolveu este experimento: 
Um chumaço de palha de aço, embebido em vinagre, foi colocado no fundo de uma 
proveta. Em seguida, a proveta foi emborcada em um béquer contendo água, como 
indicado na figura 1. 
Alguns minutos depois, a palha de aço apresentava sinais de oxidação e o nível da água no 
interior da proveta havia subido como representado na figura 2. 

 

 
 
33 - (UFMG)    
Considerando que a proveta tenha 25 cm de altura e que o nível da água em seu interior 
subiu 5 cm, CALCULE a porcentagem, em volume, de gás oxigênio contido no ar 
atmosférico. Suponha que o volume da palha de aço seja desprezível e que todo O2 no 
interior da proveta tenha sido consumido. 
(Deixe seus cálculos indicados, explicitando, assim, seu raciocínio.) 
 
TEXTO: 4 - Comum à questão: 34 
  
   
Para investigar a cinética de reações de oxirredução envolvendo o íon iodeto, I–, e iodo, I2, 
um estudante utilizou duas substâncias: o persulfato de potássio, K2S2O8, capaz de 
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promover a oxidação do iodeto e o tiossulfato de potássio, K2S2O3, capaz de promover a 
redução do iodo. 
As equações químicas das reações envolvendo essas espécies estão apresentadas abaixo. 

 
Equação                                    Reação 

      I           K2S2O8 (aq) + 2 KI (aq)    2 K2SO4 (aq) + I2 (aq) 

      II          2 K2S2O3(aq) +I2 (aq)    K2S4O6 (aq) + 2 KI (aq) 
 
34 - (UFMG)    
Com essas informações, o estudante propôs um experimento, no qual adicionou a dois 
tubos de ensaio, A e B, as seguintes soluções: 
Tubo A: 10 mL de KI, 0,5 mol/L + 10 mL de K2S2O3, 0,01 mol/L 
Tubo B: 10 mL de K2S2O8, 0,02 mol/L + gotas de solução de amido 
CALCULE as quantidades, em mol, dos reagentes contidos nos dois tubos. 
Cálculo para o KI 
Cálculo para o K2S2O3 
Cálculo para o K2S2O8 
 
TEXTO: 5 - Comum à questão: 35 
  
   

A hidroxiapatita é um mineral constituído pelos íons cálcio, fosfato e hidróxido e tem 
fórmula unitária Ca10(PO4)6(OH)2. Ela é o principal constituinte dos osso e dentes. Não se 
dissolve em água, porém reage com ácido clorídrico (HCl) concentrado que neutraliza o 
hidróxido e, com o fosfato, forma H3PO4. 

 

 
(http://www.chemtube3d.com/solidstate/SShydroxyapatite.htm) 

 
35 - (IBMEC SP Insper)    
O pão francês, que é o pãozinho vendido regularmente nas padarias de São Paulo, tem em 
sua composição diversos nutrientes. Cada unidade de 50 g de pão francês tem 10 mg de 
cálcio. Essa massa de cálcio é suficiente para originar a quantidade máxima, em mol, de 
hidroxiapatita igual a 

 
a) 1,0 10–3. 
b) 2,5 10–2. 
c) 1,0 10–5. 
d) 2,5 10–3. 
e) 2,5 10–5. 
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GABARITO:  
 

1) Gab: D 
 

2) Gab: D 
 

3) Gab: D 
 

4) Gab: C 
 

5) Gab: B 
 

6) Gab: D 
 

7) Gab: D 
 

8) Gab: E 
 

9) Gab: A 
 

10) Gab: B 
 

11) Gab: A 
 
12) Gab: D 

 
13) Gab: 10 

 
14) Gab: A 

 
15) Gab: D 

 
16) Gab: A 

 
17) Gab: 14 

 
18) Gab: C 

 
19) Gab: B 

 
20) Gab: C 

 
21) Gab: A 

 
22) Gab: A 

 
23) Gab: FVFV 

 
24) Gab:  
a) Guanina. As duas bases apresentam a ligação covalente Pt–N, mas só com a guanina há 

ligação de hidrogênio (H do NH3 com O da guanina). 
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b) Massa molar da cisplatina: 

  223 C)NH(PtM l  

= 1 195 g/mol + 2 14g/mol + 6 1g/mol + 2 35,5g/mol 

  mol/g300M
223 C)NH(Pt l  

       1mol _____ 300g de  
223 C)NH(Pt l  

0,050mol _____ x 
x = 15g 
  1 frasco _____ 50 10–3g de cisplatina 
x frascos _____ 15g 
x = 0,3 103 frascos 
x = 300 frascos 
 

25) Gab: B 
 

26) Gab:  
a) Inicialmente calcula-se a massa do princípio ativo contido em um comprimido: 

mcalc = n x M, em que m é a massa, n é a quantidade em mol e M é a massa molar do 
produto. Substituindo-se os valores fornecidos, obtém-se: 
m= 5,2 x 10–5 mol x 666,7 x 103 mg mcalc = 34,7 mg. Essa massa é menor que os 50 mg 
informados, portanto o produto estaria fora da especificação. 

b) O teor de qualquer elemento em uma substância pura (porcentagem em massa) pode ser 
calculado teoricamente a partir do conhecimento da fórmula molecular da substância e de 
sua massa molar por: Teor % = (melemento / M) x 100, em que m é a massa do elemento e M 
é a massa molar da substância. A massa do elemento, por sua vez, pode ser calculada a 
partir da quantidade do elemento em mol (n) por mol de substância e de sua respectiva 
massa molar. No caso do nitrogênio, 
N% = [(nx 14)/M)] x 100 . 
Para o citrato de sildenafila: N%cit= [(6x14)/666,7)]x100 = N%cit=12,6% 
Para a tadalafila: N%tad= [(3x14)/389,4)]x100 = N%tad=10,8%. 
Portanto, seria possível diferenciar o citrato de sildenafila da tadalafila, a partir do teor de 
nitrogênio presente na amostra. 
 

27) Gab: D 
 

28) Gab: B 
 

29) Gab: A 
 

30) Gab:  
a) Como o texto informa que o processo de recuperação do chumbo se assemelha à obtenção 

do ferro metálico em alto forno, qualquer uma das três equações químicas abaixo poderia 
representar o processo: 

2PbO(s) + C(s)    2 Pb(l) + CO2(g) 

PbO(s) + C(s)    Pb(l) + CO(g) 

PbO(s) + CO(s)    Pb(l) + CO2(g) 
Agente oxidante: chumbo 
Agente redutor: carbono 

b) nPb = 1,94  105 mol 
 

31) Gab: A 
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32) Gab:  

A) Quantidade de matéria de Al(OH)3 = 
1

3

mol.g78

g10178



  2,28  10–3 mol 

B) Mg(OH)2(s) + 2HCl(aq)    CaCl2(aq) + 2H2O(l) 

CaCO3(s) + 2HCl(aq)    CaCl2(aq) + H2O(l) + CO2(g) 

Al(OH)3(s) + 3HCl(aq)    AlCl3(aq) + 3H2O(l) 

C) Quantidade de matéria de HCl que neutraliza Mg(OH)2 = 2  3,17  10–3  6,34  10–3 
mol 

Quantidade de matéria de HCl que reage com CaCO3 = 2  2,31  10–3  4,62  10–3 mol 

Quantidade de matéria de HCl que neutraliza Al(OH)3 = 3  2,28  10–3  6,84  10–3 mol 

Quantidade de matéria de total de HCl = 1,78  10–2  
 

33) Gab:  
Porcentagem de oxigênio que constitui o ar atmosférico: 
25cm ____ 100% em volume 
  5cm ____ x 
x = 20% em volume 
 

34) Gab:  
KI = 0,005 mol 
K2S2O3 = 0,0001 mol 
K2S2O8 = 0,0002 mol 
 

35) Gab: E 
 

  


