
Exercícios de cálculo químico básicos 

Prof. Jaque Pires 

Questão 01 - (ACAFE SC/2015) Utilizando-se 
de técnicas apropriadas foi isolada uma 
amostra do isômero óptico levogiro 
chamado levamisol. Nessa amostra contém 
2,94  1019 átomos de nitrogênio. 
Dados: C: 12 g/mol, H: 1 g/mol; N: 14 
g/mol; S: 32 g/mol. Número de Avogadro: 
6 1023 entidades. Fórmula molecular do 
levamisol: C11H12N2S. 
 
A massa dessa amostra é 
aproximadamente: 
 

a) 30 mg 
b) 5 mg 
c) 50 mg 
d) 27,5 mg 

 
Questão 02 - (PUC RJ/2014) Oxigênio é um 
elemento químico que se encontra na 
natureza sob a forma de três isótopos 
estáveis: oxigênio 16 (ocorrência de 99%); 
oxigênio 17 (ocorrência de 0,60%) e 
oxigênio 18 (ocorrência de 0,40%). A massa 
atômica do elemento oxigênio, levando em 
conta a ocorrência natural dos seus 
isótopos, é igual a: 
 

a) 15,84 
b) 15,942 
c) 16,014 
d) 16,116 
e) 16,188 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 3   
Considere a liotironina, um hormônio 
produzido pela glândula tireoide, também 
conhecido como T3. 
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Questão 03 - (FAMERP SP/2016) 
Considerando que a constante de Avogadro 

vale 6 1023 mol–1, o número de moléculas 
de liotironina que entra no organismo de 
uma pessoa que ingere um comprimido 
contendo 10 microgramas desse hormônio 
é próximo de 

a) 3 1017. 
b) 9 1015. 
c) 9 1030. 
d) 3 1014. 
e) 9 1023. 

 
Questão 04 - (UESPI/2009) O silício (Si) é 
utilizado para a produção de ligas metálicas, 
na preparação de silicones, na indústria 
cerâmica, e como material básico para a 
produção de transistores para chips, células 
solares e em diversas variedades de 
circuitos eletrônicos, tendo sido preparado 
pela primeira vez por Jöns Jacob Berzelius, 
em 1823. Um chip de silício, usado em um 
circuito integrado de computador pesando 
5,68 mg, apresenta:  

Dados: massa atômica do silício = 28,09.  
 

a) 0,21  1020 átomos.  

b) 1,02  1020 átomos.  

c) 1,21  1020 átomos.  

d) 2,01  1020 átomos.  

e) 2,21  1020 átomos.  
 
Questão 05 - (UFMS/2007) A medida de 
temperatura, feita através de termômetro, 
baseia-se na contração ou na dilatação do 
mercúrio metálico líquido contido dentro de 
um cilindro graduado de vidro. Se um 
termômetro foi fabricado com 1,3 g de 
mercúrio, qual o número de átomos desse 
metal presentes no termômetro? 
Dado: Massa Atômica do Hg = 200 u. 

 
a) 6,5 x 10–3 átomos. 
b) 6,0 x 1023 átomos. 
c) 3,9 x 1021 átomos. 
d) 1,2 x 1023 átomos. 
e) 1,2 x 1021 átomos. 

 
Questão 06 - (UEG GO/2004) Suponha que 
um botijão de gás de cozinha possua 13 kg 
de gás butano (C4H10). A massa molecular 
do butano e o número de mols de butano 
no botijão são, respectivamente:  
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Dados: C=12u, H=1u  
 
a) 58u e 112,06  
b) 56u e 112,06  
c) 58u e 224,13  
d) 56u e 224,13  
e) 60u e 200  

 
Questão 07 - (UNICID/2009) Macro-
elementos essenciais, tais como Ca, P, Na, 
Mg e K, são aqueles que o organismo 
necessita em quantidades iguais ou 
superiores a 100 mg por dia. 
A quantidade mínima em mol de átomos de 
cálcio e de fósforo recomendada para um 
indivíduo consumir é, aproximada e 
respectivamente, 

 
a) 4,0 e 3,1. 
b) 2,5 e 3,2. 
c) 0,40 e 0,31 
d) 2,5 x 10–3 e 3,2 x 10–3. 
e) 2,5 x 10–3 e 2,6 x 10–3. 

 
Questão 08 - (UEPB/2005) A mistura de 
etanol com iodo, corresponde ao líquido 
avermelhado utilizado em alguns 
termômetros e também como desinfetante. 
Qual a massa (g) de etanol que corresponde 
a 3mol ? C = 12, H = 1, O = 16 

 
a) 138 
b) 46 
c) 36 
d) 26 
e) 32 

 
Questão 09 - (FGV SP/2000) Em um 
recipiente contendo 200g de água (H2O) 
foram dissolvidos 15g de sacarose 
(C12H22O11). Considerando as massas 
molares do carbono = 12g.mol-1, hidrogênio 
= 1g.mol-1 e oxigênio = 16g.mol-1, os 
números de moles de água e de sacarose 
nesta solução são, respectivamente:  

 
a) 10,2778 mol e 0,0408 mol. 
b) 11,1111 mol e 0,0439 mol. 
c) 10,2778 mol e 0,0439 mol. 
d) 11,9444 mol e 0,0439 mol. 
e) 11,1111 mol e 0,4390 mol. 

 
Questão 10 - (UFV MG/1999) A adição de 
pequenas quantidades de selênio durante a 
fabricação de vidro permite a obtenção de 
vidro colorido em diversas tonalidades de 
vermelho. Uma taça de vidro de 79 g foi 
manufaturada a partir de vidro contendo 
1% em massa de selênio. A quantidade de 
matéria (número de mol) de selênio contida 
na taça, em mol, é:  

 
a) 0,01  
b) 0,10  
c) 1,00  
d) 7,90  
e) 0,79 

 
GABARITO: 
 
01. B 
02. C 
03.  B 
04.  C 
05.  C 
06.  C 
07.  D 
08.  A 
09.  B 
10.  A 
 
 


