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Lista de Exercícios – Cálculo Estequiométrico (reagentes em excesso) 

 

01 - (UFAL)    
A combustão incompleta de combustíveis fósseis produz monóxido de carbono(CO), 

que é um gás tóxico que, quando inalado, penetra nos pulmões reduzindo a capacidade do 
sangue de transportar oxigênio através do corpo, pois o complexo formado com a 
hemoglobina é mais estável que o formado com o oxigênio. 

Admitindo que a reação 2 CO(g) + O2(g)    2 CO2(g) é completa, qual a quantidade de 
matéria de oxigênio presente no final da reação quando 9,0 mols de monóxido de carbono 
reagem com 6,0 mols de oxigênio em um recipiente fechado? 
Dado: C = 12 e O = 16 

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

 
02 - (IBMEC RJ)    
Em um laboratório, foram postos para reagir 5 mols de N2(g)com 12 mols de H2(g), em um 
recipiente fechado de x litros de capacidade, a certa temperatura. Sabendo que a equação 
que representa a reação é:  

 

N2(g) + 3H2(g)    2NH3(g) 

 

Indique qual a quantidade em mols do reagente em excesso? 
 
a) 1  
b) 2  
c) 3  
d) 5  
e) 12  

 
03 - (UNESP SP)    
Um químico deseja preparar hidrazina (N2H4) através da reação de 3,6 mol de NH3 com 1,5 

mol de OCl

. A reação química é dada pela equação: 

 

OHClHNOClNH2 2423    

 
O número de mols de hidrazina obtido é 

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

 
04 - (UECE)    
O tetróxido de triferro, conhecido como magnetita, material que forma o ímã natural, 
presente na areia de algumas praias, em bactérias, abelhas, cupins, pombos e até em seres 
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humanos, pode ser obtido, pelo menos teoricamente, pela seguinte reação: Ferro sólido + 
água   tetróxido de triferro + hidrogênio. 
Considerando essa reação, assinale a opção que completa corretamente as lacunas do 
seguinte enunciado: 
―Quando reagirem 32,6 g de Fe com 20 g de água, serão produzidos _________ mol de 
tetróxido de triferro e o reagente limitante será _________‖. 

 
a) 0,1 ; água 
b) 0,2 ; água 
c) 0,1 ; ferro 
d) 0,2 ; ferro 

 
05 - (UFRR)    
O produto vendido comercialmente como água sanitária, muito utilizado devido as suas 
propriedades bactericida e alvejante, é uma solução de 2 – 2,5 % de hipoclorito de sódio. 
Este pode ser produzido fazendo-se reagir gás cloro com hidróxido de sódio:  

 
Cl2 + 2NaOH   NaCl + NaClO + H2O. 

 
Ao misturar 150 kg de cloro com 160 kg de hidróxido de sódio, a massa de hipoclorito de 
sódio obtida após a reação será de 

 
a) 157 kg; 
b) 149 kg; 
c) 75 kg; 
d) 79 kg; 
e) 153 kg. 

 
06 - (UFRGS RS)    
A hidrazina (N2H4) é usada como combustível para foguetes e pode ser obtida a partir da 
reação entre cloramina e amônia, apresentada abaixo. 

NH2Cl + NH3   N2H4 + HCl 
Assinale a alternativa que apresenta a massa de hidrazina que pode ser obtida pela reação 
de 10,0 g de cloramina com 10,0 g de amônia. 

 
a) 5,00 g. 
b) 6,21 g. 
c) 10,00 g. 
d) 20,00 g. 
e) 32,08 g. 

 
07 - (PUC SP)    
Em uma reação entre ácido sulfúrico e hidróxido de sódio, foram misturados 122,5g de 
ácido sulfúrico e 130g de NaOH. Segue a equação não balanceada: 

 
H2SO4(aq) + NaOH(aq)     Na2SO4(s) + H2O(l) 

 
Qual o reagente limitante e a massa de NaOH consumida, respectivamente? 

 
a) NaOH e 50g 
b) NaOH e 100g 
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c) H2SO4 e 50g 
d) H2SO4 e 100g 

 
08 - (UDESC SC)    
Um processo industrial muito importante usado para melhorar propriedades físicas, 
mecânicas e térmicas da borracha é o da vulcanização. Uma das variações existentes desse 
processo é a vulcanização a frio, em que o composto S2Cl2 é usado como fonte de átomos 
de enxofre, que formam ―pontes‖ entre as cadeias poliméricas da borracha inicial. O 
composto S2Cl2 pode ser produzido pela reação entre enxofre fundido com gás cloro, cuja 
reação é representada pela equação (não balanceada): 

 
x S8(l) + y Cl2(g)   z S2Cl2(l) 

 
Com relação à equação, assinale a alternativa correta. 

 
a) A massa mínima de gás cloro necessária para reagir completamente com 128 g de S8(l) é de 

142 g. 
b) Os coeficiente x, y e z são, respectivamente, 1, 2 e 4. 
c) S8 é uma das formas isotópicas com que o átomo de enxofre se apresenta na natureza. 
d) Essa reação de oxirredução se processa com variação do estado de oxidação dos átomos de 

enxofre de 0 para +2 e o cloro de 0 para –2. 
e) Misturando-se 200 g de S8(l) com 284 g de gás cloro obtém-se, no máximo, uma massa de 

540 g de S2Cl2. 
 
09 - (IFSC)    
Para produzir amônia, um aluno, em um laboratório de química, colocou para reagir 5 L de 
N2(g) com 12 L de H2(g), em condições adequadas de temperatura e pressão.  
Essa reação envolve o seguinte equilíbrio químico: 

N2(g) + 3H2(g)     2NH3(g) 

Com base nas informações e na reação acima, assinale no cartão-resposta a soma da(s) 
proposição(ões) CORRETA(S). 

 
01. Os reagentes foram colocados em quantidades estequiométricas. 
02. O nitrogênio foi colocado em excesso. 
04. Após o término da reação, os reagentes foram totalmente convertidos em amônia. 
08. A produção de amônia se processa com diminuição de volume. 
16. Após o término da reação formou-se 8,5 L de NH3(g), considerando rendimento de 50%. 
32. A reação de produção de amônia é uma reação de oxirredução, com o nitrogênio sofrendo 

redução e o hidrogênio sofrendo oxidação. 
 
10 - (UEM PR)    
Considerando que o metanol pode ser produzido pela reação CO(g) + 2 H2(g)   
CH3OH(l), e que 80 g de H2(g) são colocados para reagir com 280 g de CO(g), é correto 
afirmar que: 

 
01. São produzidos 320 g de metanol. 
02. A reação consome todo H2(g). 
04. Sobram 60 mols de H2(g). 
08. O CO(g) está em excesso no sistema. 
16. Sobram 20 mols de H2(g) e 10 mols de CH3OH(l). 
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11 - (UniRV GO)    
A azia e mal-estar são condições associadas à indisposição gastro-esofágica causada 
principalmente pelo refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. Uma das medidas para 
sanar este mal é usar os antiácidos efervescentes. 
No rótulo de um antiácido efervescente contém a seguinte composição química: 
bicarbonato de sódio 2,30g; carbonato de sódio 0,50g e ácido cítrico 2,20g. E que para ser 
consumido deve ser dissolvido numa certa quantidade de água. 
Sabendo-se que o bicarbonato de sódio é o hidrogenocarbonato de sódio e que o ácido 
cítrico é um ácido tricarboxílico com fórmula molecular C6H8O7. Considere que quando 
ocorre a dissolução em água inicialmente o ácido cítrico reage com o bicarbonato de sódio 
e, se necessário, posteriormente com o carbonato de sódio, e também que não ocorra 
equilíbrios químicos. Desconsidere que haja equilíbrio na reação. A seguir analise as 
alternativas e marque (V) para verdadeiro e (F) para falso. 

 
a) Para a primeira reação o reagente limitante é o bicarbonato de sódio, pois irá sobrar 0,45 

gramas de ácido cítrico para reagir com o carbonato de sódio. 
b) Para a segunda reação o reagente em excesso é o carbonato de sódio, pois irá sobrar 0,05 

gramas dele sem reagir. 
c) Na composição química do antiácido todos os componentes são solúveis em água, pois 

todos conseguem formar ligações de hidrogênio com este solvente. 
d) Em ambas as reações observa-se a presença de compostos moleculares e compostos 

covalentes tanto para os reagentes quanto para os produtos envolvidos. 
 
12 - (UEPG PR)    
Num recipiente contendo 4,8 gramas de O2 foram adicionados 15,0 gramas de ferro 
finamente pulverizado. Após a adição, o recipiente foi completamente fechado e agitado 
constantemente. Sabendo-se que houve reação e produção de Fe2O3 e, supondo-se reação 
completa, assinale o que for correto. 
Dados: Fe = 56 g/mol. ; O = 16 g/mol. 

 
01. Ao final da reação, são produzidos 21,4 gramas de Fe2O3. 
02. O volume de O2 contido no frasco antes da reação corresponde, nas CNTP, a 22,4 litros. 
04. Para cada mol de Fe(s) são necessários 2 mols de O2. 
08. O reagente Fe(s) está em excesso. 
16. Trata-se de uma reação de oxirredução. 

 
13 - (IFSP)    
A obtenção de hidrogênio em laboratório pode ser feita pela reação entre zinco metálico e 
ácido sulfúrico, representada abaixo: 

 
Zn (s) + H2SO4 (aq)     ZnSO4 (aq) + H2 (g) 

 
Considerando rendimento de 100 %, a massa, em gramas, de hidrogênio que pode ser 
obtida pela reação de 130 g de zinco com ácido sulfúrico em excesso é 
Massas molares em g/mol: Zn = 65 ; H = 1 

 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
e) 5. 
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14 - (UEM PR)    
Considere as seguintes reações abaixo e assinale o que for correto. 

 
Reação I: A + B   Cu(OH)2 + Na2SO4 
Reação II: xFe2O3 + yCO   zFe + wCO2 
Reação III: 2NO2 + O3   N2O5 + O2 

 
Dados: B é uma base forte. 

 
01. A e B são, respectivamente, sulfato de cobre e hidróxido de sódio. 
02. Os coeficientes na reação II em menores números inteiros são x = 1, y = 2, z = 3 e w = 2. 
04. A partir de 100 toneladas do minério de ferro hematita contendo 90 % de Fe2O3, podem 

ser obtidas, aproximadamente, 63 toneladas de ferro. 
08. Na reação entre 8 mols de NO2 e 5 mols de O3, o ozônio é o reagente limitante. 
16. A reação III é uma reação de dupla troca. 

 
15 - (PUC RJ)    
O sulfeto de ferro pode ser usado como matéria prima para produção de ácido sulfúrico 
como indicado na reação. 

 

4 FeS + 9 O2 + 4 H2O    2 Fe2O3 + 4 H2SO4 
 

Numa reação completa e com FeS como reagente limitante, a massa desse sulfeto metálico 
que mais se aproxima da necessária para produzir 10 mol de H2SO4 é: 

 
a) 350 g 
b) 720 g 
c) 880 g 
d) 1260 g 
e) 1440 g 

 
16 - (UEPG PR)  
Considerando-se a reação representada abaixo, que ocorre em um ambiente fechado e sob 
aquecimento, e os dados Fe=56 e S=32, assinale o que for correto. 

 
Fe(s) + S(s)  


  FeS(s) 

 
01. Os reagentes são substâncias simples. 
02. A composição em peso do produto FeS é 36,4% de S e 63,6% de Fe. 
04. Se a reação entre 1 mol de Fe e 1 mol de S resultar na formação de 88 g de FeS, o processo 

estará de acordo com a lei de Lavosier. 
08. A síntese do FeS ocorre com transferência de elétrons. 
16. Trata-se de um fenômeno físico catalisado pelo aquecimento. 

 
17 - (UNCISAL)    
O dióxido de carbono (também conhecido como gás carbônico) é essencial à vida no 
planeta, visto que é um dos compostos essenciais para a realização da fotossíntese das 
plantas. Este gás é liberado no processo de respiração (na expiração) dos seres humanos e 
também na queima dos combustíveis fósseis (gasolina, diesel, querosene, carvão mineral e 
vegetal). 
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Considere a formação do gás carbônico (CO2), a partir da queima de carbono (C) em 
presença de oxigênio (O2). A massa, em gramas, de CO2 que pode ser produzida a partir da 
mistura de 12 g de C com 34 g de O2 poderá ser, no máximo, 

 
a) 34 g. 
b) 68 g. 
c) 44 g. 
d) 46 g. 
e) 88 g. 

 
18 - (ENEM)    
A eutrofização é um processo em que rios, lagos e mares adquirem níveis altos de 
nutrientes, especialmente fosfatos e nitratos, provocando posterior acúmulo de matéria 
orgânica em decomposição. Os nutrientes são assimilados pelos produtores primários e o 
crescimento desses é controlado pelo nutriente limítrofe, que é o elemento menos 
disponível em relação à abundância necessária à sobrevivência dos organismos vivos. O 
ciclo representado na figura seguinte reflete a dinâmica dos nutrientes em um lago. 

 

 
SPIRO, T. G.; STIGLIANI, W. M. Química Ambiental. São Paulo: Pearson Education do 

Brasil, 2008 (adaptado). 
 

A análise da água de um lago que recebe a descarga de águas residuais provenientes de 
lavouras adubadas revelou as concentrações dos elementos carbono (21,2 mol/L), 
nitrogênio (1,2 mol/L) e fósforo (0,2 mol/L). Nessas condições, o nutriente limítrofe é o 

 
a) C 
b) N 
c) P 
d) CO2  
e) PO4

3– 
 
19 - (UFC CE)  
O ferro metálico pode ser produzido a partir da reação do Fe2O3 com CO de acordo com a 

seguinte equação química não balanceada: x Fe2O3(s)  +  y CO(g)    w Fe(s)  +  z 
CO2(g) 

 
Considere a reação completa entre 1,60 g de Fe2O3 e 3,00 g de CO e assinale a alternativa 
correta. 
 



www.quifacil.com.br 
 

a) O reagente limitante desta reação é o monóxido de carbono. 
b) A quantidade máxima de ferro metálico produzida será de aproximadamente 1,12 g. 
c) Após a reação se completar, restará 0,58 g de monóxido de carbono no meio reacional. 
d) A quantidade máxima de dióxido de carbono produzida será de aproximadamente 4,60 g. 
e) Se o rendimento for de 80%, serão produzidos aproximadamente 2,50 g de ferro metálico. 

 
20 - (UFMG)  
Considere uma reação hipotética que ocorre em fase gasosa e envolve os reagentes X e Y e 
o produto Z. 
Num experimento, foram misturados, em um recipiente, 5 mol de X com 5 mol de Y. 
Após 1 minuto, nesse recipiente, havia 4 mol de X, 3 mol de Y e 1 mol de Z, como 
registrado neste quadro: 

 

mol 1mol 3mol 4min 1 Após

0mol 5mol 5Início

ZYX

 

 
Suponha que essa reação prossegue até o consumo total do reagente limitante. 
Considerando-se a quantidade inicial de X e Y, é CORRETO afirmar que a quantidade 
máxima de Z a ser obtida  essa reação é de 
 

a) 2,5 mol. 
b) 3,5 mol. 
c) 4 mol. 
d) 5 mol. 

 
21 - (UEPG PR)    
A reação entre alumínio pulverizado e óxido de ferro (III), 

Fe2OAlOFeAl2 3232   

libera tanto calor que produz ferro derretido. Trata-se de um processo que é aproveitado na 
construção de ferrovias, para soldar trilhos de aço.  

 
A respeito dessa reação, genericamente, e, em particular, considerando uma experiência em 
que são utilizados 4,20 mols de alumínio e 1,8 mol de óxido de ferro, assinale o que for 
correto. 
Dados: Fe = 56 g/mol; Al = 27 g/mol; O = 16,0 g/mol  

01. O alumínio, que é mais reativo, oxida, deslocando o ferro do óxido de ferro.  
02. Na experiência, o reagente limitante da reação é o óxido de ferro.  
04. Da experiência resultam 214,2 g de óxido de alumínio.  
08. Da experiência resultam 201,60 g de ferro. 

 
22 - (UNESP SP)    
Quando o mineral fosforita (Ca3(PO4)2) é aquecido a 650 ºC na presença de areia (SiO2) e 
carvão (C), os produtos obtidos são silicato de cálcio (CaSiO3), monóxido de carbono (CO) 
e fósforo (P4). Dadas as massas molares:  
Ca3(PO4)2 = 310 g.mol–1, 
SiO2 = 60 g.mol–1, 
C = 12 g.mol–1, 
CaSiO3 = 116 g . mol–1, 
CO = 28 g . mol-1 e 
P4 = 124 g.mol–1 , 
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calcule a massa de fósforo (P4) que é produzida a partir da reação de 6,2 kg de fosforita, 4,0 
kg de areia e 0,6 kg de carvão, sendo este último o reagente limitante. 
 
23 - (UEM PR)    
A dissolução de um medicamento antiácido que contém 1,92 g de bicarbonato de sódio 
(NaHCO3) e 1,92 g de ácido cítrico (C6H8O7) provoca efervescência, conforme a seguinte 
reação: 

 

3NaHCO3 + C6H8O7  3CO2 + 3H2O + Na3C6H5O7 
 

Sobre esse processo, é correto afirmar que 
 
01. o bicarbonato de sódio é o reagente limitante da reação. 
02. será formado 0,03 mol de CO2. 
04. cerca de 0,46 g de ácido cítrico não reagirá. 
08. a efervescência ocorre devido à visualização da formação de água na reação. 
16. será formado 0,01 mol de citrato de sódio. 

 
24 - (UEG GO)    
A glicose (C6H12O6) sofre combustão completa na presença de oxigênio, produzindo CO2 e 
H2O. Sabendo-se que nessa reação o sistema era formado por 216 g de cada um dos 
reagentes, determine 

 
a) o reagente limitante na reação. 
b) a massa residual, em gramas, do reagente em excesso. 
c) a pressão, em atm, exercida pelo gás carbônico, caso seja coletado em um recipiente de 200 

mL, a 27º C. 
Dado: R = 0,082 atm.L.mol-1.K-1  

 
25 - (UFCG PB)    
O diagrama abaixo representa a evolução das quantidades de matéria das espécies químicas 
durante uma transformação química. 

 
A partir deste diagrama, julgue verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações: 

 
I. Todas as espécies químicas participam da transformação. 
II. A e B são os reagentes. 
III. C é o produto. 
IV. O reagente limitante é A. 
 

A seqüência CORRETA é: 
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a) F V V V. 
b) V F F F. 
c) F F F V. 
d) V V V F. 
e) F V F V. 

 
26 - (UERJ)  
Para evitar a ingestão de quantidades excessivas de sódio, foi desenvolvido o sal light, no 
qual parte do cloreto de sódio é substituído por cloreto de potássio. 

 
Os quadros abaixo comparam as informações nutricionais para porções iguais de dois tipos 
de sal: 

 

potássio

mg 368,0sódio

porçãopor  QuantidadeteConstituin

ionalSal tradic

      

mg 249,6potássio

mg 184,0sódio

porçãopor  QuantidadeteConstituin

Sal light

 

 
Além desses cloretos, não há outros compostos de cloro, sódio ou potássio nos sais. 

 
A redução percentual do íon cloro no sal light em relação ao sal tradicional é igual a: 
 

a) 10% 
b) 20% 
c) 40% 
d) 50% 

 
27 - (PUC RJ)  
Considere as seguintes informações: 

 
i. Nitrato de prata é um sal sólido, branco que possui solubilidade, a 25 ºC, de 

aproximadamente 234 g em 100 g de água; 
 tem fórmula AgNO3 e massa molar 170 g mol–1. 
 Cloreto de cálcio é um sal sólido, branco que possui solubilidade, a 25 ºC, de 

aproximadamente 75 g em 100 g de água; 
 tem fórmula CaCl2 e massa molar 111 g mol–1. 
 Cloreto de prata é um sal sólido, branco que possui Kps = 10–10, a 25 ºC. 
 Nitrato de cálcio é um sal sólido, branco que possui solubilidade a temperatura ambiente, 

de aproximadamente 130 g em 100 g de água. 
ii. Em laboratório, foram preparadas duas soluções a 25 ºC: a primeira solução, dissolvendo 

por completo 34 g de nitrato de prata em água e o volume levado a 100 mL e a segunda 
solução dissolvendo por completo 15 g de cloreto de cálcio em água e o volume levado a 
100 mL. 

iii. A 50 mL da solução preparada de cloreto de cálcio foram adicionados 50 mL da solução 
preparada de nitrato de prata. 

 
Pede-se: 

 
a) Respeitando os símbolos e códigos da química e levando em conta que (aq) ao lado da 

fórmula indica composto dissolvido em água e que (s) ao lado da fórmula indica composto 
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pouco solúvel em água (precipitado), escreva a equação simplificada sem os íons 
espectadores; ou seja, apenas com as espécies que reagem e o produto da reação. 

b) Justifique através de cálculos, a massa (g) de cada reagente que efetivamente reage. 
c) Quem é o reagente limitante? 
d) Qual a concentração, em quantidade de matéria (mol L–1), do produto da reação que é 

pouco solúvel em água? 
 
28 - (UFF RJ)  
O ferro existente em um tablete de suplemento dietético pode ser medido a partir da sua 
dissolução e na conversão do ferro em Fe2O3. Tabletes contendo fumarato de ferro (II) 
(Fe2+C4H2O4

=) e um aglutinante são misturados com 150 mL de HCl 0,100 M para 
dissolver o Fe2+. A solução é filtrada para remover o aglutinante insolúvel. O Fe2+ presente 
no líquido límpido, é oxidado a Fe3+ com excesso de peróxido de hidrogênio: 

 
 I 2Fe2+ + H2O2 + 2H+    2Fe3+ + 2H2O 

 
Adiciona-se hidróxido de amônio para precipitar o óxido de ferro (III) hidratado, que é um 
gel. O gel é filtrado e aquecido em um forno para convertê-lo no sólido puro Fe2O3: 

 

 II Fe3+ + 3OH– + (x –1)H2O  FeOOH?xH2O(s)  
C900  Fe2O3(s) 

 
Sabe-se que cada tablete de um suplemento dietético contém, aproximadamente, 15 mg de 
ferro. 

 
a) Informe, por meio de cálculos quantos tabletes, aproximadamente, devem ser analisados 

para fornecer 0,25 g de Fe2O3. 
b) Informe por meio de cálculos, a massa de uma solução de H2O2 a 3,0% que é necessária 

para fornecer um excesso de reagente de 50% para a reação (I) quando doze tabletes 
dietéticos contendo ferro são analisados. 
 
29 - (Mackenzie SP)  

Usado em plásticos, bisfenol-A pode alterar comportamento humano 
 

O bisfenol-A é empregado amplamente por indústrias do mundo todo para a fabricação de plásticos e 
resinas. Além das mamadeiras, os produtos que contêm bisfenol-A incluem resinas dentárias, lentes de 
contato, CDs e DVDs e o revestimento interno de latas de refrigerante ou outras bebidas. 
O grande problema da molécula e de seus derivados é o fato de organismos de vertebrados “interpretarem” 
essas substâncias como hormônios sexuais, implicando em ampla gama de problemas ligados à overdose de 
bisfenol-A. 
O bisfenol-A é preparado pela condensação, catalisada por um ácido, da propanona com fenol, descrita 
abaixo. Tipicamente, um grande excesso de fenol costuma ser usado para garantir a condensação completa. 

 

HO

+ O

CH3H3C

+

OH

H+

H2O
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Considerando a equação química dada e supondo um rendimento total do processo, ao 
reagirem 1160 g de propanona com 7520 g de fenol, a massa obtida do bisfenol-A, será de 

 
Dados:  
Massas molares (g/mol) propanona = 58, 
fenol = 94 e bisfenol-A = 228. 

 
a) 2,28 kg. 
b) 4,56 kg. 
c) 9,12 kg. 
d) 8,04 kg. 
e) 13,02 kg. 

 
30 - (UEL PR)    
O ácido acetilsalicílico (AAS), comumente chamado de aspirina, é obtido a partir da reação 
do ácido salicílico com anidrido acético. Essa reação é esquematizada do seguinte modo: 

 

 
 
a) Qual é o reagente limitante da reação, partindo-se de 6,90 g de ácido salicílico e 10,20 g de 

anidrido acético? Justifique sua resposta apresentando os cálculos. 
b) Foram obtidos 5,00 g de AAS. Calcule o rendimento da reação. 

 
31 - (UFG GO)    
O hidróxido de alumínio é um composto químico utilizado no tratamento de águas. Uma 
possível rota de síntese desse composto ocorre pela reação entre o sulfato de alumínio e o 
hidróxido de cálcio. Nessa reação, além do hidróxido de alumínio, é formado também o 
sulfato de cálcio. Assumindo que no processo de síntese tenha-se misturado 30 g de sulfato 
de alumínio e 20 g de hidróxido de cálcio, determine a massa de hidróxido de alumínio 
obtida, o reagente limitante da reação e escreva a equação química balanceada da síntese. 
 
32 - (UFES)    
O selênio apresenta uma grande importância na dieta humana e pode ser encontrado, 
naturalmente, nos alimentos como frutos do mar, carnes, cereais e, principalmente, na 
castanha-do-pará. O selênio é um elemento essencial à saúde humana, pois atua retardando 
o processo de envelhecimento, prevenindo doenças cardiovasculares e agindo também na 
prevenção de câncer de pulmão, próstata e ovários. Ele atua junto com a vitamina E, 
protegendo as células do organismo contra danos oxidativos, além de apresentar ação 
inibidora do efeito tóxico causado por metais pesados como arsênio, cádmio e mercúrio. 

 
a) Indique o grupo e o período em que está localizado o elemento selênio na tabela periódica 

e dê a configuração eletrônica simplificada do selênio. 
b) Classifique o selênio como metal alcalino, ametal ou gás nobre. 
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c) A obtenção de selênio a partir de seus compostos pode ser alcançada pela reação de 
oxirredução com o gás sulfídrico em meio ácido, de acordo com a seguinte equação 
química não balanceada: 

Na2SeO3 (aq) + H2S (aq) + HCl (aq) S (s) + Se (s) + NaCl (aq) + H2O (l). 
Calcule a massa de selênio obtida quando a 1,0 L de uma solução aquosa saturada de gás 
sulfídrico a 20 ºC (concentração = 0,10 mol.L-1) for adicionado 0,10 mol de selenito de 
sódio, considerando que a reação química se processa até consumir todo o reagente 
limitante e que o ácido clorídrico está em excesso. 

d) Na equação química apresentada no item C, identifique o agente oxidante e o agente 
redutor. 
 
33 - (FUVEST SP)    
Para estudar a variação de temperatura associada à reação entre Zn(s) e Cu2+(aq), foram 
realizados alguns experimentos independentes, nos quais diferentes quantidades de Zn(s) 
foram adicionadas a 100 mL de diferentes soluções aquosas de CuSO4. A temperatura 
máxima (Tf) de cada mistura, obtida após a reação entre as substâncias, foi registrada 
conforme a tabela: 

 

 
*Quantidade de matéria total = soma das quantidades de matéria iniciais de Zn(s) e 

Cu2+(aq). 
 
a) Escreva a equação química balanceada que representa a transformação investigada. 
b) Qual é o reagente limitante no experimento 3? Explique. 
c) No experimento 4, quais deveriam ser os valores de X e Y para que a temperatura T4 seja a 

maior possível? Justifique sua resposta. 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 34 
  
 
Gigantes reservas de petróleo foram encontradas recentemente no Brasil. Essas reservas 
situam-se em regiões de  grandes profundidades em águas oceânicas e abaixo de uma 
camada de sal, por isso, denominadas de pré-sal. Com a exploração dessas reservas, o Brasil 
aumentará significativamente a produção de petróleo. Após a extração, o petróleo é 
transportado até as refinarias, onde passará por uma série de processos de purificação 
denominada de refino, em que o petróleo entra na fornalha, é aquecido e segue para a torre 
de destilação, onde serão separadas as diversas frações. 
 
34 - (UFPB)  
Considerando a combustão completa do metano em um motor de carro, é correto afirmar:  
 

a) O oxigênio é o reagente limitante. 
b) O metano é o reagente limitante. 
c) O dióxido de carbono é o reagente limitante. 
d) O metano é o reagente em excesso. 
e) O oxigênio determina o rendimento da reação. 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 35 
  



www.quifacil.com.br 
 

 
Utilize a tabela abaixo, que indica a solubilidade, em água e na temperatura ambiente, dos 
sais formados pelos pares ânion-cátion, onde (aq) indica um sal solúvel em água e (s) um 
sal insolúvel ou muito pouco solúvel em água. 

 

(s)(aq)(s)(s)(aq)Cu

(s)(s)(s)(s)(aq)Ca

(s)(s)(s)(s)(aq)Ba

(aq)(aq)(aq)(aq)(aq)NH

(aq)(aq)(aq)(aq)(aq)K

(aq)(aq)(aq)(aq)(aq)Li

)PO()SO()CO(SCl

2

2

2

4

3
4

2
4

2
3

2-















 

 
35 - (PUC RJ)  
O fosfato de cálcio é a substância principal que forma a estrutura dos ossos. Esse sal pode 
ser preparado, por exemplo, ao se juntar calcário contendo 300 g de carbonato de cálcio 
com 1,0 L de ácido fosfórico comercial (que é uma solução aquosa de densidade igual a 
1,68 g mL–1 e que contém 87,5% em massa de H3PO4). Sobre essa reação, que ainda 
produz água e gás carbônico, responda: 
 

Dados: 1
)(CaCO mol g 100  M

3

  e 1
)PO(H mol g 98  M

43

  

 
a) Escreva a equação da reação que ocorre entre o ácido fosfórico e o carbonato de cálcio. 
b) Calcule o número de mols de H3PO4 na quantidade de ácido fosfórico comercial utilizado 

na reação. 
c) Indique o reagente limitante da reação. 
d) Calcule a quantidade, em mol, de fosfato de cálcio que seria produzida considerando a 

reação completa. 
 
GABARITO:  

 
1) Gab: E 

 
2) Gab: A 

 
3) Gab: A 

 
4) Gab: D 

 
5) Gab: B 

 
6) Gab: B 

 
7) Gab: D 

 
8) Gab: A 

 
9) Gab: 42 

 
10) Gab: 17 
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11) Gab: VFVF 
 

12) Gab: 24 
 

13) Gab: D 
 

14) Gab: 05 
 

15) Gab: C 
 
16) Gab: 15 

 
17) Gab: C 

 
18) Gab: B 

 
19) Gab: B 

 
20) Gab: A 

 
21) Gab: 11 

 
22) Gab:  

620 g P4 ou 0,62 kg P4  
 

23) Gab: 05 
 

24) Gab:  
a) O2 é o reagente limitante 
b) Massa residual = 216 g – 202,5 g = 13,5 g de C6H12O6 em excesso 
c) P = 830,25 atm. 

 
25) Gab: A 

 
26) Gab: A 

 
27) Gab: 

a) Ag+(aq) + Cl–(aq)  AgCl(s) 
b) Em 50 mL da solução de cloreto de cálcio, há 7,5 g de CaCl2, e, em 50 mL da solução de 

nitrato de prata, há 17 g de AgNO3. 

 2 AgNO3(aq) + CaCl2(aq)  2 AgCl(s) + Ca(NO3)2(aq) 
 2 x 170 g de AgNO3 reagem com 111 g de CaCl2 
 Por simples regra de três, 17 g de AgNO3 reagem com 5,55 g de CaCl2 ou 10,8 g de Ag+ 

reagem com 3,55 g de Cl– . 
c) É o AgNO3 pois ele reage por completo. Parte do CaCl2 não reage (7,5 – 5,55 = 1,95 g) 
d) A solubilidade do AgCl será igual à concentração do íon Ag+, em mol L–1, em solução. 

 
28) Gab: 

a) 2Fe  Fe2O3 

 112g  160g    x = 0,175g de Fe 
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 x  0,25g 
 

 1tb Fe  15mg 

 y  175mg    y = 11,67  12tb 

b) 1tb  15mg 

 12tb  x 
 x = 180 mg 
 ou 0,180g 
 

 2 Fe+2  H2O2 

 112g  34g 

 0,180 g  y 
 
 y ? 0,055 g de H2O2 

 

 3g  100g 

 0,055g  z 
 
 z = 1,82g de sol. 
 3% de H2O2 
 
 50% exc. 
 ⁄ 
 1,5 x 1,82 = 2,73 g de solução 
   3% de H2O2 

 
29) Gab: B 

 
30) Gab:  
a) 

 
Como reagem na proporção 1:1, o reagente limitante é o ácido salicílico e o anidrido 
acético é o reagente em excesso. 

b) Como o reagente limitante é o ácido salicílico, temos: 

 
A formação de 9,0 g de ácido acetilsalicílico equivale a 100% de rendimento. 
9, 0 g — 100% 
5, 0 g — x 
Portanto, o rendimento da reação foi de x = 55,5%. 
 

31) Gab:  
Equação química balanceada: 

Al2(SO4)3(s) + 3 Ca(OH)2(aq)    2 Al(OH)3 (aq) + 3 CaSO4 (aq) 
De acordo com a Tabela periódica, tem-se as seguintes massas molares: 
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Al2(SO4)3 = 342 g/mol 
Ca(OH)2 = 74 g/mol 
Al(OH)3 = 78g/mol 

 
A partir da equação balanceada, tem-se que 342 g de Al2(SO4)3 reagem com 222 g de 
Ca(OH)2. A partir da mistura de 30 g de Al2(SO4)3 com 25 g de Ca(OH)2, toda a quantidade 
de sulfato de alumínio será consumida na reação, sobrando um excesso de 
aproximadamente 5,5 g de Ca(OH)2. 
Portanto, o Al2(SO4)3 é considerado o reagente limitante da reação. Desse modo, a massa 
obtida de Al(OH)3 a partir da reação balanceada será aproximadamente igual a 13,7 g. 
 

32) Gab:  
a) Grupo: 6A ou grupo 16. 

Período: 4º período 
Configuração eletrônica simplificada do selênio [Ar]: 4s2 3d10 4p4 

b) Ametal 
c) Y = 3,95 g  ou  Y = 4,0 g 
d) Agente Oxidante: Na2SeO3 

Agente Redutor: H2S 
 

33) Gab:  

a) CuSO4(aq) + Zn(s)    Cu(s) + ZnSO4(aq) 
ou 

Cu2+(aq) + Zn(s)    Cu(s) + Zn2+(aq) 
b) Pela tabela, pode-se observar que no experimento 3 há um excesso de Zn. 

 
Se há um excesso de Zn, o reagente limitante é o Cu2+, na forma de CuSO4. 

c) A quantidade estequiométrica, sem que haja excesso de nenhum dos reagentes, assegura 
maior liberação de calor e, por isso, maior temperatura (T4). Nessas condições, temos a 
maior quantidade em mols dos reagentes reagindo: X = 0,5 mol e Y = 0,5 mol, garantindo 
maior liberação de calor. 
 

34) Gab: B 
 

35) Gab: 

a) 3CaCO3(s) + 2H3PO4(aq)  Ca3(PO4)2 (s) + 3H2O(l) + 3CO2(g) 
b) 15 mol. 
c) CaCO3 
d) 1 mol de Ca3(PO4)2(s) 

 

  


