
 
 

1 
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1) O elemento químico neônio apresenta-se na natureza com a seguinte 

composição isotópica:  

90,00% de Ne20  

0,27% de Ne21  

9,73% de Ne22  

Considerando as massas atômicas dos isótopos praticamente iguais aos 

seus números de massa, pede-se calcular a massa atômica do elemento 

neônio. R: 20,19 u.m.a. 

 

2) O elemento químico lítio é formado na natureza por 7,8% de Li6 e 92,2% 

de Li7. Qual é o valor aproximado de sua massa atômica? R: 6,92 u.m.a. 

 

3) (Cesesp-PE) Existem dois isótopos do rubídio que ocorrem na natureza: 
85Rb, que tem massa igual a 84,91, e 87Rb, cuja massa é 86,92. A massa 

atômica do rubídio é 85,47. Qual é a porcentagem do 87 Rb? R: d 

a) 72,1%   b) 20,1% 

c) 56,0%   d) 27,9% 

e) 86,9%  

 

4) (Cesgranrio-RJ) Um elemento X tem massa atômica 63,5 e apresenta os 

isótopos 63X e 65X. A abundância do isótopo 63 no elemento X é:  

a) 25%    b) 63% 

c) 65%    d) 75% 

e) 80%  

Observação: considere os números de massa 63 e 65 como sendo as 

massas atômicas desses elementos. R: d 

 

5) (UFRRJ) Um elemento M apresenta os isótopos 79M e 81M. Sabendo que 

a massa atômica do elemento M é 79,90 u, determine os percentuais de 

cada isótopo do elemento M. R: 79M / 81M: 55% / 45% 

 

6) (UFSCar-SP) O elemento magnésio, número atômico 12, ocorre na 

natureza como uma mistura de três isótopos. As massas atômicas desses 

isótopos, expressas em unidades de massa atômica (u), e 

suasrespectivas abundâncias num dado lote do elemento são fornecidas 

na tabela a seguir. R: e 

 
A massa atômica para este lote de magnésio, expressa em u, é igual a: 

a) 23,98504, exatamente. 
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b) 24,98584, exatamente. 

c) 25,98259, exatamente. 

d) um valor compreendido entre 23,98504 e 24,98584. 

e) um valor compreendido entre 24,98584 e 25,98259. 

 

7) Calcule as massas moleculares das seguintes substâncias: R: 30; 64; 

100; 120; 82; 149; 860; 286. 

a) C2H6  

b) SO2  

c) CaCO3 

d) NaHSO4 

e) CH3COONa 

f) (NH4)3PO4 

g) Fe4[Fe(CN)6]3 

h) Na2CO3.10 H2O 

 

8)  (Cesgranrio-RJ) Admite-se que os isótopos H1, H2, H3; Cl35, Cl37; O16, O17, 

O18 podem formar moléculas de ácido clórico (HClO3). Relativamente a 

essas moléculas, podemos dizer que:  

a) todas apresentam a mesma massa. 

b) suas massas podem variar de 84 u a 94 u. 

c) suas massas podem variar de 52 u a 58 u. 

d) todas apresentam o mesmo número de nêutrons. 

e) apresentam números de nêutrons que podem variar de 42 a 50. 

R:b 

 

9) (Ufac) A massa molecular da água comum(H2O) é 18 u e a da água 

pesada ou deuterada (D2O) é 20 u. Essa diferença ocorre porque os 

átomos de hidrogênio e de deutério apresentam: 

a) número de nêutrons diferentes. 

b) mesmo número de prótons. 

c) número de oxidações diferentes. 

d) mesmo número de massa. 

e) número de elétrons diferentes. 

R: a 

 

10)  Quantas moléculas existem em 88 g de dióxido de carbono (CO2)? 

(Massas atômicas: C % 12; O % 16; constante de Avogadro=6,02 x1023) 

R:1,2 x 1024 

 

11)  (UCS-RS) Submetida a um tratamento médico, uma pessoa ingeriu um 

comprimido contendo 45 mg de ácido acetil salicílico (C9H8O4). 

Considerando a massa molar do C9H8O4 180 g/mol, e o número de 
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Avogadro 6,0 x 1023, é correto afirmar que o número de moléculas da 

substância ingerida é: R:a 

a) 1,5 x 1020 b) 2,4 x 1023 c) 3,4 x 1023 d) 4,5 x 1020 e) 6,0 x 1023 

 

12)  (Cesesp-PE) A balança mais precisa pode detectar uma variação de                                                               

aproximadamente 108 g. Quantos átomos de ouro existiriam em uma 

amostra desse peso? (Massa atômica: Au=197) R:e 

a) 4 x 1020  b) 6,5 x 1012  c) 9 x 1010  d) 5 x 1015  e) 3 x 1013  

 

13)  (U. São Judas-SP) Quando bebemos água, normalmente a tomamos na 

forma de goles. Sabendo-se que 1 gole de água ocupa em média o 

volume de 18 cm3 e que a densidade da água é 1 g/cm3 a 4 °C, qual o 

número de moléculas de água ingeridas de cada vez? (Massas atômicas: 

H=1 u; O=16 u). R: d 

a) 0,18x1024 moléculas c) 20,4x1023 moléculas e) 16,7x1023 moléculas 

b) 8,36x1023 moléculas d) 6,02x1023 moléculas 

 

14)  (FEI-SP) Determine o número de átomos de hidrogênio contidos em 

100,0 g de álcool etílico (C2H6O). R: 7,8x1024 átomos. 

 

15)  (Ceub-DF) Em uma amostra de 4,3 g de hexano (C6H14) encontramos 

aproximadamente: R:b 

a) 6,00 x 1023 moléculas e 1,20 x 1025 átomos.  

b) 3,00 x 1022 moléculas e 6,00 x 1023 átomos.  

c) 3,00 x 1023 moléculas e 6,00 x 1024 átomos. 

d) 1,50 x 1023 moléculas e 3,00 x 1024 átomos. 

e) 1,50 x 1022 moléculas e 3,00 x 1023 átomos. 

 

16)  (Mackenzie-SP) Se um dentista usou em seu trabalho 30 mg de 

amálgama de prata, cujo teor em prata é de 72% (em massa), o número 

de átomos de prata que seu cliente recebeu em sua arcada dentária é de 

aproximadamente (massa atômica: Ag = 108; constante de Avogadro = 

6,0 x 1023): R: b 

a) 4,0 x 1023       c) 4,6 x 1019       e) 1,6 x 1023 

b) 12,0 x 1019     d) 12,0 x 1024 

 

17)  (Cesgranrio-RJ) Considere que a alga microscópica Spirulina platensis, 

muito utilizada como complemento alimentar, possui 48% de carbono e 

7% de hidrogênio em massa. Um comprimido dessa alga, comprado em 

farmácias, possui 1 g de Spirulina (constante de Avogadro = 6 x 1023). 

Quantos átomos de carbono e de hidrogênio, respectivamente, existem 

nesse comprimido? R: b 

a) 2,4 x 1022 e 2,1 x 1022  c) 1,2 x 1023 e 2,1 x 1022        e) 0,04 e 0,07 

b) 2,4 x 1022 e 4,2 x 1022 d) 4 e 7 
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18)  A quantos gramas correspondem 3x1024 átomos de alumínio? R: 135 g  

 

19)  (UNICIDA-SP) Um químico possui uma amostra de cobre (dado: 29Cu64). 

A massa, em gramas, dessa amostra, sabendo-se que ela é constituída 

por 3,01 x 1023 átomos, é: R:e 

a) 0,32 x 1023g   c) 1,60 x 1023g   e) 32,00 g  

b) 0,29 x 1023g   d) 64,00 g 

 

20)  Quanto pesa (ou melhor, qual é a massa), em gramas, uma única 

molécula de açúcar comum (sacarose, C12H22O11)? R: 5,68x10-22 

 

21)  Qual é a massa, em g(s), de uma molécula de etano (C2H6)? R:5x10-23 

 

 

22)  Qual é a massa correspondente a 5 mols de alumínio? (Massa atômica 

do alumínio 27) R:135 g 

 

23)  (Ufac) Três mols de benzeno (C6H6) contêm uma massa de: R:e 

a) 78g  b) 39g  c) 156g  d) 72g  e) 234 g 

 

 

24)  (UFSE) 1,8 x 1023 moléculas de uma substância A têm massa igual a 18,0 

g. A massa molar de A, em g/mol, vale: R:b 

a) 18,0  b) 60,0  c) 75,0  d) 90,0  e) 120 

 

25)  (UFMT) O carbonato de sódio, Na2CO3, é um produto industrial muito 

importante e usado na manufatura do vidro. Quantos mols de Na2CO3 

existem em 132 g de carbonato de sódio? R: 1,24 mol 

 

26)  (Unifor-CE) Para tomar um cafezinho, é comum a adição de açúcar. 

Suponha que, para adoçar uma xícara de café, tenham sido colocadas 2 

colheres de açúcar, contendo, por colher, 3,5 g. Sabendo-se que a massa 

molar do açúcar (C12H22C11) é 342 g/mol, a quantidade em mol de 

açúcar nesse cafezinho é, aproximadamente: R: b 

a) 1 x 10-2 b) 2 x 10 -2 c) 3 x 10-2 d) 4 x 10-2 e) 5 x 10-2 

 

27) (Mackenzie-SP) ”Estudos apontam que a amônia (NH3) adicionada ao         

tabaco aumenta os níveis de absorção de nicotina pelo organismo. Os 

cigarros canadenses têm, em média, 8,5 mg de amônia por cigarro, valor 

bem mais baixo do que a média nacional.” 

A quantidade de mols de moléculas existentes em 8,5 mg de amônia é  

igual a: R:b 

a) 2,0 x 103 mol de moléculas. d) 8,5 x 10-3 mol de moléculas. 
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b) 5,0 x 10-4 mol de moléculas. e) 3,0 x 1023 mol de moléculas. 

c) 5,1 x 1024 mol de moléculas. 

 

28) (Fuvest-SP) A tabela abaixo apresenta o mol, em gramas, de várias 

substâncias: R:e 

 
Comparando massas iguais dessas substâncias, a que apresenta maior 

número de moléculas é: 

a) Au   b) HCl  c) O3   d) C5H12   e) H2O 

 

29) Comparando-se massas iguais dos seguintes metais, tem maior 

número de átomos o: R:a 

a) Li   b)K   c) Fe   d) Cu   e) Au 

 

30) (UFPE) A relação entre a quantidade de átomos e uma determinada 

massa de substância é um dos marcos na história da Química, pois é um 

dos exemplos que envolvem grandes números. Considere os sistemas 

abaixo: R:c 

I. 100 átomos de chumbo 

II. 100 mol de hélio 

III. 100 g de chumbo 

IV. 100 g de hélio 

Considerando as seguintes massas atômicas He % 4 e Pb % 207, a 

alternativa que representa a ordem crescente de número de átomos nos 

sistemas acima é: 

a) III<I<IV<II    b) III<II<I<IV    c) I<III<IV<II   d) I<IV<III<II     e) IV<III<II<I 

 

31) (PUC-Campinas-SP) Silicatos são compostos de grande importância 

nas indústrias de cimento, cerâmica e vidro. Quantos gramas de silício há 

em 2,0 mols do silicato natural Mg2SiO4? R:a 

a) 56,2  b) 42,1  c) 28,1  d) 14,0  e) 10,2 

 

32) (Fuvest-SP) Linus Pauling, Prêmio Nobel de Química e da Paz, 

faleceu recentemente aos 93 anos. Era um ferrenho defensor das 

propriedades terapêuticas da vitamina C. Ingeria diariamente cerca de 

2,1x10-2 mol dessa vitamina. (Dose diária recomendada de vitamina C 

(C6H8O6): 62 mg.) Quantas vezes, aproximadamente, a dose ingerida por 

Pauling é maior que a recomendada? R: b 

a) 10   b) 60   c) 1,0 x 102          d) 1,0 x 103        e) 6,0 x 104 
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33) (Ufes) O número de mols de íons em 1 mol dos compostos sulfato de 

amônio, iodato de alumínio, carbonato de carbono de cromo III, seleneto 

de rubídio e cloreto de magnésio é, respectivamente: R:a 

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

 

34) (Mackenzie-SP) Por lei, a quantidade máxima do corante urucum 

(C25H30O4) permitida em 100 g de alimento é de 0,002 g. Assim, a 

quantidade de moléculas desse corante, presente em 500 g de salsicha, 

deve ser, aproximadamente, de: R:c 

a) 3,0 x 1018 

b) 6,0 x 1017 

c) 1,5 x 1019 

d) 3,0 x 1020 

e) 1,5 x 1021 

 

35) (Unifor-CE) Um recipiente contém 2,0 mols de cloro gasoso. O número 

de moléculas do gás é: R:b 

a) 2,4 x 1023    d) 4,0 

b) 1,2 x 1024   e) 2,0 

c) 1,2 x 1023 

 

36) (PUC-MG) Segundo uma pesquisa, realizada em Belo Horizonte, no 

final da década de 1990, o lançamento diário de monóxido de carbono na 

atmosfera dessa cidade foi estimado em cerca de 5,0 x 103 toneladas. O 

número de moléculas do referido gás, então lançado na atmosfera, é igual 

a: R:a 

a) 1,08 x 1032   d) 1,80 x 108 

b) 1,08 x 1026   e) 1,8 x 102 

c) 1,80 x 109 

 

37) (FEI-SP) Se sua assinatura, escrita com grafite do lápis, pesa 1 mg, o 

número de átomos de carbono em sua assinatura é: R:d 

a) 6,02 x 1023   d) 5,0 x 1019 

b) 72,24 x 1023   e) 1,2 x 1022 

c) 12 

  

 38) (Vunesp) Em 1 mol de moléculas de H3PO4 tem-se: R:e 

a) 3 x 1023 átomos de hidrogênio e 1023 átomos de fósforo 

b) 1 átomo de cada elemento 

c) 3 íons H+ e um íon PO4
-3 

d) 1 mol de cada elemento 

e) 4 mols de átomos de oxigênio e 1 mol de átomos de fósforo 
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39) (EEM-SP) A prata de lei é uma liga constituída por prata e cobre. Em 

9,73 g do material são encontrados 5,03 X 1022 átomos de prata (massas 

atômicas: Cu=63,5; Ag=107,87). Qual a composição porcentual da liga? 

R:92,36% de Ag e 7,37% de Cu 

 

40) Quanto pesa um átomo de chumbo? R:3,43x10-22 

 

41) (Unifor-CE) A molécula de uma substância A tem massa igual a 5,0 x 

10-23 g. Determine o valor numérico da massa molecular de A, em 

unidades de massa atômica:R:30 

 

42) (Unirio-RJ) Em 100 g de leite em pó infantil, existem 500 mg de cálcio. 

A opção que indica quantos mols de átomos de cálcio existem numa lata 

de 400 g de leite em pó é: R:b 

a) 0,0125    d) 1 

b) 0,05    e) 2 

c) 0,1 

 

43) (PUC-Campinas-SP) Para a prevenção da cárie dentária recomenda-

se adição de fluoreto à água potável ou a fluoretação do sal de cozinha. 

Há necessidade de se acrescentar cerca de 1,8 x 10-3 g de fluoreto à dieta 

diária (dado: massa molar do íon fluoreto=19 g/mol). Que quantidade de 

íons, em mol, há em 1,8 x 10-3 g de fluoreto? R:c 

a) 10-2   c) 10-4   e) 10-6 

b) 10-3   d) 10-5 

 

44) (UFV-MG) 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: R:d 

a) 1,00   c) 0,79   e) 0,10 

b) 7,90   d) 0,01 

 

45) (Cesgranrio-RJ) “A NASA tem um ambicioso plano de mandar uma 

missão tripulada a Marte. [...] Porém, a medicina ainda não tem respostas 

para contornar as dificuldades impostas ao organismo humano pelas 

condições climáticas e atmosféricas de Marte. [...] Cogita-se que os 

equipamentos usados em Marte devem ser testados antes numa base a 

ser construída na Lua. [...] Importando-se um quilograma de hidrogênio 

terrestre e usando-se oito quilogramas de oxigênio extraído de rochas 

lunares, os astronautas teriam combustível suficiente para alimentar os 

motores que estão sendo desenvolvidos pela NASA.” 
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O número de mols de hidrogênio (MH % 1) e de oxigênio (MO % 16) 

indicados são, respectivamente, de: R: d 

a) 3 x 1026 e 1,5 x 1026    d) 500 e 250 

b) 6 x 1026 e 3 x 1026    e) 1.000 e 500 

c) 500 e 6 x 1026 

 

46) (FUERN) Deve-se encontrar maior número de moléculas em 1 kg de: 

a) N2 (nitrogênio)    d) C6H6 (benzeno) 

b) CH4 (metano)    e) C6H12O6 (glicose) 

c) H2O (água)   R: d 

 

47) (Fuvest-SP) O aspartame, umadoçante artificial, pode ser utilizado 

para substituir o açúcar de cana. Bastam 42 miligramas de aspartame 

para produzir a mesma sensação de doçura que 6,8 gramas de açúcar de 

cana. Sendo assim, quantas vezes, aproximadamente, o número de 

moléculas de açúcar de cana deve ser maior do que o número de 

moléculas de aspartame para que se tenha o mesmo efeito sobre o 

paladar? R:d 

Dados: massas molares aproximadas (g/mol) 

açúcar de cana: 340 

adoçante artificial: 300 

a) 30     d) 140 

b) 50     e)  200 

c) 100 

 

48) (EEM-SP) De um cilindro contendo 640 mg de gás metano (CH4) 

foram retiradas 12,04 x 1020 moléculas. Quantos mols de CH4 restaram 

no cilindro? R:0,038 

 

49) (UCS-RS) Após uma partida de futebol, foi coletado 1,4 kg de latinhas 

de alumínio no estádio. A massa molar desse metal é 26,98 g. Em valores 

arredondados, quantos móls de átomos desse metal foram coletados? 

R:52 

 

50) (PUC-RS) As gemas e pedras preciosas são comercializadas em 

quilates, unidade de massa equivalente a 200mg. Considerando que os 

diamantes são carbono puro, o número de mols e o número de átomos de 

carbono em um anel de 2,4 quilates são, respectivamente: R:d 

 a) 0,01 e 6,02x1023 

 b) 0,02 e 3,01x1023 

 c) 0,02 e 1,22x1023 

 d) 0,04 e 2,41x1022 

 e) 0,04 e 4,81x1022 


