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01 - (IFSP/2013) O metal manganês, empregado 

na obtenção de ligas metálicas, pode ser obtido no 

estado líquido, a partir do mineral pirolusita, 

MnO2, pela reação representada por: 

3 MnO2(s) + 4 Al(s)    3 Mn(l) + 2 Al2O3(s) 

Considerando que o rendimento da reação seja de 

100%, a massa de alumínio, em quilogramas, que 

deve reagir completamente para a obtenção de 

165 kg de manganês, é 

Massas molares em g/mol: Al = 27 ; Mn = 55 ; O = 

16 

a) 54. 

b) 108. 

c) 192. 

d) 221. 

e) 310. 

 

02 - (Unifra RS/2012) O metanol, CH3OH, usado 

como combustível, pode ser produzido pela 

reação do monóxido de carbono com hidrogênio, 

segundo a equação balanceada 

CO(g) + 2H2(g )   CH3OH(l) . 

Suponha que 45,6 g de CO sejam misturadas com 

6,20 g de H2. Qual é a massa de metanol, em 

gramas, que pode ser produzida? (C = 12; O = 16; 

H = 1) 

a) 51,84 

b) 99,2 

c) 9,92 

d) 32,0 

e) 30,0 

 

03 - (UFRN/2011) A mineração do calcário no Rio 

Grande do Norte, embora seja uma atividade que 

se destaca no Setor da Economia Local, gerando 

empregos, renda e crescimento econômico para o 

Estado, também apresenta vários riscos 

ambientais. A cal (óxido de cálcio), que é obtida 

pela decomposição térmica do calcário 

(fundamentalmente carbonato de cálcio), mesmo 

apresentando numerosas aplicações na Indústria, 

na Agricultura, dentre outras, emite dióxido de 

carbono para a atmosfera, conforme se observa 

na equação a seguir, que representa a 

decomposição do carbonato de cálcio. 

CaCO3(s) 


CaO(s) + CO2(g) 

Com a decomposição de 400kg de calcário, se 

emitem para a atmosfera  

a) 22 kg de CO2.  

b) 44 kg de CO2.  

c) 88 kg de CO2.  

d) 176 kg de CO2. 

 

04 - (UDESC SC/2012) 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. 

 

05 - (ESCS DF/2010) 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 
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e) 1,4 
 

06 - (UDESC SC/2009) 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) 

 

07 - (UFOP MG/2009) 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 

 

08 - (UFAL/2007) O óxido de cálcio é obtido 

segundo a equação representada abaixo e gera 

durante sua produção grande quantidade de 

dióxido de carbono. 

)g(2)s()s(3 COCaOCaCO 


 

A massa de dióxido de carbono formada partindo-

se de 200,0 g de carbonato de cálcio com 90% de 

pureza é 

Dados: 

Massas molares (g mol–1): Ca = 40; C = 12 e O = 16 

a) 7,9 g. 

b) 8,8 g. 

c) 79,2 g. 

d) 88,0 g. 

e) 96,8 g. 

 

09 - (Ufmt MT/1995) Determine a massa de 

carbonato de cálcio presente em  60g de uma 

amostra de calcário com 85% de pureza em CaCO3. 

10 - (MACK SP/1994) Uma amostra de 10g de 

calcário contém 8g de carbonato de cálcio. A 

porcentagem de pureza do carbonato de     cálcio 

é: 

a) 0,8% 

b) 10% 

c) 8,0% 

d) 80% 

e) 20% 

 

11 - (UFRGS RS/1992) A combustão do álcool 

etílico é representada pela seguinte equação:  

C2H5OH   + 3O2    2CO2  +  3H2O. 

Na queima de 100g de um álcool hidratado, com 

92% de pureza, a massa de água formada na 

reação é aproximadamente igual a: 

a) 18g 

b) 54g 

c) 108g 

d) 116g 

e) 117g 

 

12 - (Unimontes MG/2008)  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 

360 g de glicose equivale a 

a) 1128 kJ. 

b) 2256 kJ. 

c) 5640 kJ. 

d) 3800 kJ. 

 

13 - (UEPB/2007)  O óxido nitroso é usado como 

anestésico em partos. A sua obtenção é dada pela 

reação apresentada na equação química abaixo: 
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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% 

 

14 - (UERJ/2006) 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 

 

15 - (UFJF MG/2006) 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   

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. 

16 - (EFOA MG/2005) Na indústria petroquímica 

um dos poluentes produzidos é o SO2. Para reter 

este poluente são utilizados filtros contendo 

carbonato de cálcio (CaCO3), que reage com o SO2 

conforme representado pela equação abaixo: 

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

Considerando que o volume molar do SO2(g) nas 

condições normais de temperatura e pressão 

(CNTP) é 22,7 litros, a massa aproximada de 

CaCO3, em gramas, necessária para reagir com 

2,27 litros de SO2(g) nessas mesmas condições é: 

a) 10,0 

b) 5,0 

c) 20,0 

d) 1,0 

e) 100,0 

 

17 - (UNIUBE MG/2003) Um extintor de incêndio 

contém cerca de 4,4 kg de dióxido de carbono. O 

volume aproximado de CO2, que será liberado por 

este extintor nas CNTP, é de 

a) 2.240 L 

b) 2,24 L 

c) 2.440 L 

d) 2,44 L 

 

18 - (UFU MG/2003) Um cientista necessita de 

4,48 L de O2(g) , medidos nas CNTP. Ele dispõe, em 

seu laboratório, do reagente nitrato de potássio 

sólido, pureza 100%, que fornece O2(g) por 

decomposição térmica, segundo a equação não 

balanceada. 

KNO3(s)  KNO2(s) + O2(g) 

Supondo que a reação tenha 100% de 

rendimento, qual é a massa aproximada de nitrato 

de potássio que deve ser usada para que o 

cientista obtenha o volume de O2(g) desejado? 

Dados: massa molar KNO3 = 101g/mol e volume 

molar CNTP = 22,4 L 

a) 4,48 gramas 

b) 40,4 gramas 

c) 9 gramas 

d) 20,2 gramas 

19 - (IBMEC RJ/2012)   Em um laboratório, foram 

postos para reagir 5 mols de N2(g)com 12 mols de 
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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  

 

20 - (UNESP SP/2006) 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. 

 

21 - (UFRGS RS/1996) A reação completa entre 

5,0g de gás carbônico e 8,0g de hidróxido de sódio, 

segundo a equação: 

CO2  +  NaOH  Na2CO3   +  H2O 

produz................gramas de carbonato de sódio, 

restando...............g do reagente colocado em 

excesso. Os números que preenchem 

corretamente as lacunas são, respectivamente, 

a) 10,0 e 0,6 

b) 2,0 e 1,0 

c) 5,8 e 4,0 

d) 10,0 e 3,0 

e) 8,3 e 0,6 

 

22 - (UFPR/1995) Em uma experiência na qual 

metano (CH4) queima em oxigênio, gerando 

dióxido de carbono e água, foram misturados 

0,25mol de metano  com 1,25mol de oxigênio. 

Dados: C=12; O=16; H=1 

a) todo o metano foi queimado? Justifique. 

b) quantos gramas de CO2 foram 

produzidos? Justifique. 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 23 

O giz de lousa escolar é composto em sua maior 

parte por carbonato de cálcio (CaCO3), que se 

decompõe facilmente por aquecimento, de 

acordo com a equação abaixo: 

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

A quantidade de óxido de cálcio produzida pode 

ser determinada facilmente por uma titulação 

ácido-base, pois em água este óxido sofre a 

seguinte reação de hidrólise: 

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

23 - (UEPB/2006) O volume aproximado de CO2 

produzido, nas CNTP, considerando que o CO2 

tenha comportamento de gás ideal e que 0,8g de 

CaCO3 da amostra tenha sido consumido, é de: 

a) 0,18  . 

b) 0,36  . 

c) 0,39  . 

d) 0,20  . 

e) 1,00  . 

 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 24 

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. 
24 - (UFPB/2010) O gás natural, usado como 

combustível para automóveis, é a fração mais leve 

resultante do refino do petróleo. Esse gás é 

constituído principalmente de metano, CH4, cuja 

combustão completa ocorre conforme a equação: 

CH4(g)  +  2O2(g)   CO2(g)  +  2H2O(v) 
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De acordo com essa equação, se 8 g de metano 
reagirem com oxigênio, a quantidade de gás 
carbônico, CO2, liberada para a atmosfera será de: 

 
a) 44 g  
b) 11 g  
c) 22 g  
d) 8 g  
e) 32 g 
 

TEXTO: 3 - Comum à questão: 25 

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) 

25 - (PUC Camp SP/2011) 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 

GABARITO:  

1. B 

2. A 

3. D 

4. D 

5. D 

6. C 

7. B 

8. C 

9. m=51g 

10. D 

11. C 

12. B 

13. D 

14. A 

15. E 

16. A 

17. A 

18. B 

19. A 

20. A 

21. E 

22. a) sim. O oxigênio está em excesso; 

b) 11g do CO2 

23. A 

24. C 

25. A 

  


