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01 - (UFG GO/2013)    

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. 

02 - (UEPG PR/2012)  

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. 

03 - (MACK SP/2012)  

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. 
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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. 

04 - (UERJ/2010)  

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. 
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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% 
 

05 - (UFCG PB/2009)    

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: 

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. 

06 - (UEM PR/2009)    

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. 

07 - (UNESP SP/2008)    

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, 
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CaSiO3 = 116 g . mol–1, 

CO = 28 g . mol-1 e 

P4 = 124 g.mol–1 , 

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. 

08 - (UNIFESP SP/2007)    

O gás sulfeto de hidrogênio é uma substância 

que dá aos ovos podres o nauseabundo odor 

que exalam. Esse gás é formado na reação de 

um ácido forte, como o ácido clorídrico, 

HCl(aq), com sulfeto de sódio, Na2S. 

Considerando que a reação química se 

processa até consumir todo o reagente 

limitante, quando são transferidos para um 

recipiente 195 g de sulfeto de sódio, 584 g de 

ácido clorídrico a 25% em massa e água 

destilada, a quantidade produzida de sulfeto 

de hidrogênio, em gramas, é igual a 

a)  779. 

b)  683. 

c)  234. 

d)  85. 

e)  68. 

09 - (FURG RS/2007)    

Considere a seguinte reação não balanceada: 

)g(2)s()g()s(32 COFeCOOFe   

Quando 5 mols de Fe2O3 reagem com 16 mols 

de CO com um rendimento de 100%, pode-se 

afirmar que o reagente limitante e o número 

de átomos de Fe formados, respectivamente, 

nesta reação, serão: 

a) CO, e são formados 90,30x1023 

átomos de Fe. 

b) Fe2O3, e são formados 6,02x1023 

átomos de Fe. 

c) Fe2O3, e são formados 60,24x1023 

átomos de Fe. 

d) CO, e são formados 72,24x1023 

átomos de Fe. 

e) Fe2O3, e são formados 24,08x1023 

átomos de Fe. 

10 - (FUVEST SP/2006)     

O tanque externo do ônibus espacial 

Discovery carrega, separados, 1,20 x 106 L de 

hidrogênio líquido a –253 ºC e 0,55 x 106 L de 

oxigênio líquido a –183 ºC. Nessas 

temperaturas, a densidade do hidrogênio é 

34mol/L (equivalente a 0,068 g/mL) e a do 

oxigênio é 37 mol/L (equivalente a 1,18 g/mL). 

Dados: 

H = 1,0;  O =16 

Considerando o uso que será feito desses dois 

líquidos, suas quantidades (em mols), no 

tanque, são tais que há  

a) 100% de excesso de hidrogênio. 

b) 50% de excesso de hidrogênio. 

c) proporção estequiométrica entre os 

dois. 

d) 25% de excesso de oxigênio. 

e) 75% de excesso de oxigênio. 

11 - (UCS RS/2013)    

A osteoporose é uma doença comum, 

principalmente em mulheres idosas, e tem 

como uma das causas a ausência de cálcio na 

dieta. O cálcio pode ser acrescido à dieta, 

ministrando-se à paciente comprimidos de 1 g 

de um dos seguintes sais: carbonato de cálcio 

ou sulfato de cálcio. 

Considerando-se que a absorção de cálcio 

pelo organismo seja igual para ambos os sais 

citados acima, o comprimido que irá fornecer 

a maior quantidade em massa de íons Ca2+ é 

composto por 
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a) CaCO3. 

b) CaSO4. 

c) Ca(SO4)2. 

d) Ca3(SO4)2. 

e) Ca(CO3)2. 

12 - (Fac. Direito de Sorocaba SP/2013)    

Denomina-se Química Forense o ramo da 

Química que se ocupa da investigação forense 

no campo da química especializada, a fim de 

atender aspectos de interesse judiciário. 

Um exemplo de aplicação de conceitos 

químicos na elucidação de crimes é a 

recuperação da numeração original de um 

chassi de automóvel que tenha sido raspado. 

Um reagente amplamente empregado no 

estudo de revelações de numerações em 

chassi constitui-se de uma solução aquosa 

alcalina de hexacianoferrato de potássio, 

K3[Fe(CN)6] denominado reagente de 

Murakami. Nessas condições, a aplicação da 

referida solução à superfície metálica 

adulterada possibilita a revelação da 

numeração original previamente removida, 

evidenciada pela formação de um precipitado 

azul sobre os números originalmente 

apagados. 

As reaões que ocorrem no processo estão 

representadas pelas equações a seguir: 

4 Fe + 3 O2   2 Fe2O3 

2 K3[Fe(CN)6] + Fe2O3   2 Fe[Fe(CN)6] + 3 

K2O 

solução alaranjada             precipitado azul 

intenso 

Se, em uma investigação, uma amostra de 

53,6 mg de precipitado (massa molar = 268 

g/mol) for recolhida, considerando- se o 

rendimento da reação de 100%, significa que 

a massa de ferro (massa molar = 56 g/mol), em 

mg, que reagiu, é igual a 

a) 0,0056. 

b) 0,0112. 

c) 2,8. 

d) 5,6. 

e) 11,2. 

13 - (UPE PE/2012)    

O processo industrial de obtenção de ferro 

metálico consiste numa série de reações 

químicas que ocorrem em fornos a altas 

temperaturas. Uma delas, descrita a seguir, 

consiste na obtenção de ferro metálico a partir 

do seu óxido: Fe2O3 + 3CO    2Fe + 3CO2. Se 

106 gramas de Fe2O3 são utilizadas para 

redução do ferro, então a quantidade de ferro 

obtida é igual a 

Dados: massas molares, Fe = 56 g/mol; C = 12 

g/mol; O = 16 g/mol. 

a) 70 kg.  

b) 7x106 kg.  

c) 0,7x103 kg. 

d) 70 x103 kg.  

e) 700x106 kg. 

14 - (UFPA/2012)    

No artigo “Biocombustíveis, não obrigado!” 

(MONBIOT. Jornal britânico The Guardian, 

2007), o autor trata, entre outras coisas, da 

competição entre alimentos e combustíveis. 

Por exemplo, há um trecho em que diz: 

“Alertei, em 2004, que os biocombustíveis, 

iriam estabelecer uma competição entre 

alimentar carros e alimentar pessoas. As 

pessoas necessariamente perderiam: aqueles 

que têm recursos para ter um carro são, por 

definição, mais ricos do que aqueles que estão 

na iminência de morrer de fome”. Essa é uma 

discussão que inclui a produção de etanol no 

Brasil, pois a área plantada para fins de 

produção deste combustível vem crescendo 

continuamente. Uma alternativa que pode 

ajudar a minimizar esta competição é a 

produção de etanol a partir do bagaço de cana 
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(esquema de produção abaixo), pois se estima 

que, a cada safra, o excesso dessa biomassa no 

Brasil seja de aproximadamente seis milhões 

de toneladas. 

 

Caso toda essa biomassa pudesse ser utilizada 

no processo acima esquematizado, o 

acréscimo, em bilhões de litros, da produção 

brasileira de etanol hidratado, a cada safra, 

seria de 

Dados: massas molares (g mol-1): 

hexoses, representada pela glicose (C6H12O6) = 

180 

etanol (C2H5OH) = 46 

densidade do etanol: 800 g L-1 

a) 2.700 

b) 2.430 

c) 1.980 

d) 1.242 

e) 621 

15 - (ESCS DF/2012)    

O titânio é o metal utilizado em engenharia 

com a melhor relação resistência/massa; além 

disso, ele possui baixa densidade e alta 

temperatura de fusão (1667 ºC). Devido a 

essas propriedades, é muito utilizado na 

indústria aeronáutica.  

Um dos métodos de preparação do titânio é o 

método de Kroll, que consiste no tratamento 

da ilmenita (FeTiO3) com cloro e carbono para 

a obtenção do TiC e sua redução com 

magnésio: 

2FeTiO3 + 7C2 + 6C  
Cº900  2TiC4 + 2FeC3 + 

6CO 

TiC4 + 2Mg  
 Cº1150950  Ti + 2MgC2 

Considerando que as reações se completam 

totalmente, o tratamento de 1000 mol de 

FeTiO3 irá produzir uma massa de titânio, em 

kg, igual a:  

[Dados: Massas molares (g.mol–1): Ti = 48; Fe = 

56; O = 16; C = 35,5; Mg = 24.]  

a) 24;  

b) 48;  

c) 96;  

d) 240;  

e) 480. 

16 - (FUVEST SP/2012)  

Volumes iguais de uma solução de I2 (em 

solvente orgânico apropriado) foram 

colocados em cinco diferentes frascos. Em 

seguida, a cada um dos frascos foi adicionada 

uma massa diferente de estanho (Sn), 

variando entre 0,2 e 1,0 g. Em cada frasco, 

formou-se uma certa quantidade de SnI4, que 

foi, então, purificado e pesado. No gráfico 

abaixo, são apresentados os resultados desse 

experimento. 

 

 

 

Com base nesses resultados experimentais, é 

possível afirmar que o valor da relação 
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Sn domolar  massa

I domolar  massa 2  

é, aproximadamente, 

a) 1 : 8 

b) 1 : 4 

c) 1 : 2 

d) 2 : 1 

e) 4 : 1 

17 - (IME RJ/2011)  

Sabendo que 18,0 g de um elemento X reagem 

exatamente com 7,75 g de oxigênio para 

formar um composto de fórmula X2O5, a 

massa de um mol de X é: 

a) 99,2 g 

b) 92,9 g 

c) 74,3 g 

d) 46,5 g 

e) 18,6 g 

18 - (UFMG/2012)    

Na figura abaixo, está representada uma 

balança. No prato da esquerda, há um béquer, 

que contém uma solução aquosa de ácido 

clorídrico, HCl. No prato da direita, foram 

colocados alguns pesos, de forma que as 

massas, nos dois pratos, fiquem iguais. 

 

 

 

Considere que se adiciona à solução ácida, 

acima descrita, uma solução aquosa de 

bicarbonato de sódio, NaHCO3, o que resulta 

numa reação química. 

1. ESCREVA a equação balanceada que 

representa essa reação. 

2. A massa da solução aquosa de 

bicarbonato de sódio adicionada é de 16,80 g, 

valor encontrado numa pesagem 

independente, feita em outra balança. 

Quando cessa a reação, para que a massa 

contida nos dois pratos permaneça igual, é 

necessário adicionar, ao prato da direita, 

pesos correspondentes a uma massa adicional 

de 16,36 g. 

Considerando a equação representada no 

item 1, desta questão, EXPLIQUE por que, no 

prato direito, a adição de apenas 16,36 g basta 

para equilibrar novamente a balança. 

3. CALCULE a quantidade de bicarbonato 

de sódio, em mol, presente na solução aquosa 

adicionada. 

19 - (UFPE/2010)  

Ácido sulfúrico (H2SO4) é um importante 

insumo industrial, obtido como subproduto do 

refino de cobre. A matéria prima deste 

processo, sulfeto de cobre (CuS) é 

decomposta termicamente, na presença de 

oxigênio, produzindo cobre metálico e SO2. 

Por ser um gás tóxico, o SO2 não pode ser 

liberado no ambiente, e, portanto, é oxidado 

a SO3, que em seguida reage com água para 

formar ácido sulfúrico. Ao iniciarmos o 

processo com 19,1 toneladas de sulfeto de 

cobre puro, e assumindo um rendimento de 

100% em todas as etapas, podemos afirmar 

que serão: 

(Dadas as massas atômicas: Cu, 63,5 g/mol; S, 

32 g/mol; O, 16 g/mol e H, 1 g/mol). 

 

00. consumidos 300.000 mols de oxigênio 

molecular. 

01. consumidos 200.000 mols de água. 
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02. produzidos e posteriormente 

consumidos 80.000 mols de SO3. 

03. produzidas 196 toneladas de ácido 

sulfúrico. 

04. produzidas 1,31 toneladas de cobre 

metálico. 

20 - (UCS RS/2009)    

Diariamente, são utilizados na fotossíntese 

1016 kJ de energia solar. A reação da 

fotossíntese, que consome aproximadamente 

3  103 kJ por mol de glicose produzida, pode 

ser representada pela equação química não 

balanceada abaixo. 

CO2(g)  +  H2O(ℓ)    C6H12O6(aq)  +  O2(g) 

A quantidade aproximada (em toneladas) de 

dióxido de carbono que pode ser retirada da 

atmosfera, por dia, através da fotossíntese, é 

a) 80,0  107. 

b) 78,2  107. 

c) 70,0  105. 

d) 88,0  107. 

e) 68,0  105. 

21 - (UFSCAR SP/2007)    

A azia é muitas vezes devida a uma alteração 

no pH do estômago, causada por excesso de 

ácido clorídrico. Antiácidos como o leite de 

magnésia neutralizam este ácido. O leite de 

magnésia apresenta em sua composição 64,8 

g de hidróxido de magnésio, Mg(OH)2, por litro 

da suspensão. A quantidade de ácido que será 

neutralizada se uma pessoa ingerir duas 

colheres de sopa (volume total de 9 mL) de 

leite de magnésia é: 

a) 0,02 mols. 

b) 20 mols. 

c) 200 mols. 

d) 0,01 mols. 

e) 0,58 mols. 

22 - (UFLA MG/2006)     

Compostos de sal e água combinados em 

proporções definidas são chamadas hidratos e 

a água a eles associada é água de hidratação. 

2,7 g do hidrato FeCl3 . XH2O fornecem, por 

aquecimento, 1,62 g de FeCl3 anidro. O 

número de águas de hidratação do hidrato é 

a) 2 

b) 6 

c) 1 

d) 3 

e) 5 

23 - (FUVEST SP/2005)     

Uma jovem senhora, não querendo revelar 

sua idade, a não ser às suas melhores amigas, 

convidou-as para festa de aniversário, no 

sótão de sua casa, que mede 3,0 m x 2,0 m x 

2,0 m. O bolo de aniversário tinha velas em 

número igual à idade da jovem senhora, cada 

uma com 1,55 g de parafina. As velas foram 

queimadas inteiramente, numa reação de 

combustão completa. Após a queima, a 

porcentagem de gás carbônico, em volume, 

no sótão, medido nas condições-ambiente, 

aumentou de 0,88 %. Considere que esse 

aumento resultou, exclusivamente, da 

combustão das velas.  

Dados: 

massa molar da parafina, C22H46  =  310 g mol-

1 

volume molar dos gases nas condições-

ambiente de pressão e temperatura:  24L mol-

1 

a) Escreva a equação de combustão 

completa da parafina. 

b) Calcule a quantidade de gás 

carbônico, em mols, no sótão, após a queima 

das velas. 
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c) Qual é a idade da jovem senhora? 

Mostre os cálculos. 

24 - (UEG GO/2013)    

Uma amostra de 25 g de carbonato de cálcio 

impuro foi submetida à decomposição por 

aquecimento e verificou-se a produção de 5 L 

de gás carbônico que foi medido a 30ºC e 1 

atm. O porcentual de carbonato de cálcio 

presente na amostra é aproximadamente:  

Dados: MM(CaCO3) = 100 g.mol–1  

R = 0,082 atm.L.mol–1.K–1 

a) 20%  

b) 60%  

c) 80%  

d) 90%  

25 - (FUVEST SP/2013)    

Uma moeda antiga de cobre estava recoberta 

com uma camada de óxido de cobre (II). Para 

restaurar seu brilho original, a moeda foi 

aquecida ao mesmo tempo em que se passou 

sobre ela gás hidrogênio. Nesse processo, 

formou-se vapor de água e ocorreu a redução 

completa do cátion metálico. 

As massas da moeda, antes e depois do 

processo descrito, eram, respectivamente, 

0,795 g e 0,779 g. 

Assim sendo, a porcentagem em massa do 

óxido de cobre (II) presente na moeda, antes 

do processo de restauração, era 

Dados: 

            Massas molares (g/mol)  

            H = 1,00 

            O = 16,0 

            Cu = 63,5 

a) 2% 

b) 4% 

c) 8% 

d) 10% 

e) 16% 

26 - (UFTM MG/2013)    

O ácido fluorídrico, por reagir com o vidro, 

pode ser utilizado na gravação do número de 

chassi em vidros de automóveis. É produzido a 

partir da reação do minério fluorita com ácido 

sulfúrico, a 250 ºC, representada pela equação 

CaF2 (s) + H2SO4 (l)    CaSO4 (s) + 2 HF (g) 

Considere que a massa molar do HF seja igual 

a 20 g·mol–1 e que a massa molar do CaF2 seja 

igual a 78 g·mol–1. Se 100 kg de ácido 

fluorídrico são obtidos a partir de 260 kg de 

fluorita impura, é correto afirmar que o teor 

percentual, em massa, de CaF2 nesse minério 

é 

a) 70. 

b) 80. 

c) 65. 

d) 75. 

e) 60. 

27 - (UPE PE/2011)  

Dispõe-se de duas amostras de minérios “A” e 

“B”, com teores de alumínio de 60% e 40%, 

respectivamente. A quantidade em kg da 

amostra “A” que deve ser misturada a uma 

quantidade conveniente da amostra “B”, para 

se obter 1kg de uma mistura com o teor de 

alumínio igual a 55%, é 

a) 0,75 

b) 0,45 

c) 0,65 

d) 0,80 

e) 0,20 
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28 - (UFG GO/2010)  

Fertilizantes comumente empregados na 

agricultura são comercializados em termos 

das porcentagens em massa de nitrogênio, 

pentóxido de fósforo e óxido de potássio. Por 

exemplo, um fertilizante com 5% de P2O5 é 

representado como 00-05-00. Com base 

nestas informações, qual é a massa de fósforo 

em 1,0 ton de um fertilizante 00-26-00, com 

15% de pureza? 

29 - (FGV SP/2010)    

O clorato de potássio, KClO3, é uma substância 

bastante utilizada nos laboratórios didáticos 

para obtenção de gás oxigênio, a partir da sua 

decomposição térmica, gerando ainda como 

resíduo sólido o cloreto de potássio. Uma 

amostra de 12,26 g de uma mistura de sais de 

clorato e cloreto de potássio foi aquecida 

obtendo-se 9,86 g de resíduo sólido (KCl). 

Considerando-se que todo o clorato de 

potássio contido na amostra de mistura de 

sais foi decomposto, então a porcentagem em 

massa de KClO3 na amostra era inicialmente 

igual a 

a) 20%. 

b) 40%. 

c) 50%. 

d) 60%. 

e) 80%. 

30 - (Unimontes MG/2009)    

O octano, constituinte da gasolina, queima na 

presença de oxigênio, segundo a equação 

química não balanceada: 

C8H18(l)  +  O2(g)    CO2(g)  +  H2O(l) 

Nos motores de automóveis, o ar é a fonte de 

oxigênio (O2) para que ocorra a combustão do 

octano. A quantidade de O2 presente no ar é 

de 21% v/v. Supondo que 5,0g de octano 

sejam consumidos, a quantidade de ar (L), 

medidos a 1,0 atm e 24ºC (297 K), necessários 

para a combustão desse hidrocarboneto é, 

aproximadamente, 

a) 13,4. 

b) 63,8. 

c) 127,6. 

d) 26,8. 

31 - (UNIFESP SP/2009)    

O CaCO3 é um dos constituintes do calcário, 

importante matéria- prima utilizada na 

fabricação do cimento. Uma amostra de 7,50 

g de carbonato de cálcio impuro foi colocada 

em um cadinho de porcelana de massa 38,40 

g e calcinada a 900 ºC, obtendo-se como 

resíduo sólido somente o óxido de cálcio. 

Sabendo-se que a massa do cadinho com o 

resíduo foi de 41,97 g, a amostra analisada 

apresenta um teor percentual de CaCO3 igual 

a 

a) 70 %. 

b) 75 %. 

c) 80 %. 

d) 85 %. 

e) 90 %. 

32 - (Unioeste PR/2009)    

Uma amostra de cimento foi analisada de 

acordo com a norma brasileira NBR 

11578/1991 quanto ao teor de óxido de cálcio 

(CaO). Um grama de cimento foi digerido com 

ácido clorídrico segundo a reação não 

balanceada:  

CaO (s) + HCl (aq)  CaCl2 (aq) + H2O (l) 

e, após análise, encontrou-se o valor de 

0,00893 mols de CaO. A massa de CaO e sua 

porcentagem no cimento são: 

a) 0,400 g; 40 %. 

b) 0,400 g; 60 %. 

c) 0,500 g; 50 %. 
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d) 0,350 g; 35 %. 

e) 0,900 g; 90 %. 

33 - (UNICID/2009)    

O minério mais comum para obtenção do 

cobre é a calcopirita, CuFeS2. 

A partir de 1 000 kg de calcopirita com 70% de 

pureza, podem ser obtidos, 

aproximadamente, 

a) 494,3 kg de cobre. 

b) 346,0 kg de cobre. 

c) 242,2 kg de cobre. 

d) 183,5 kg de cobre. 

e) 128,4 kg de cobre. 

34 - (UNIFESP SP/2008)    

A geração de lixo é inerente à nossa existência, 

mas a destinação do lixo deve ser motivo de 

preocupação de todos. Uma forma de 

diminuir a grande produção de lixo é aplicar os 

três R (Reduzir, Reutilizar e Reciclar). Dentro 

desta premissa, o Brasil lidera a reciclagem do 

alumínio, permitindo economia de 95% no 

consumo de energia e redução na extração da 

bauxita, já que para cada kg de alumínio são 

necessários 5 kg de bauxita. A porcentagem do 

óxido de alumínio (Al2O3) extraído da bauxita 

para produção de alumínio é 

aproximadamente igual a 

a) 20,0%. 

b) 25,0%. 

c) 37,8%. 

d) 42,7%. 

e) 52,9%. 

35 - (Unimontes MG/2008)    

O ouro pode ser obtido a partir do minério 

triturado, usando-se uma solução aquosa de 

cianeto de sódio, NaCN, que dissolve o metal 

formando um composto, como descrito na 

seguinte equação balanceada: 

2NaOH(aq)  (aq)OH  (aq)2NaAu(CN)O(l)2H  (aq)O  4NaCN(aq)  2Au(s) 22222 

Após essa etapa, o composto NaAu(CN)2 é 

colocado para reagir com zinco (Zn), formando 

o ouro metálico, segundo a equação 

balanceada: 

(aq)Zn(CN)Na  2Au(s)(aq)2NaAu(CN)  Zn(s) 422   

Supondo-se um minério contendo 2% em 

massa de ouro, para se obter 10 g do metal 

puro, deve-se partir de uma massa (kg) de 

minério igual a 

a) 0,2. 

b) 10. 

c) 50. 

d) 0,5. 

36 - (UESPI/2008)    

Uma outra forma de reciclagem da latinha de 

alumínio se deve à sua conversão em alúmen 

de potássio, um floculante inorgânico usado 

no tratamento de águas. De modo geral, a 

reação química que representa esse processo 

encontra-se descrita abaixo. 

)g(H2/3)aq]()OH(Al[K)l(OH3)aq(KOH)s(Al 242   

O(l)H (aq)KHSO  (s)Al(OH)(aq)SOH  ](aq)K[Al(OH) 243424   

O(l)3H  (aq)2SO  (aq)Al (aq)K

(aq)SOH  (aq)KHSO  (s)Al(OH)

2
2
4

3
4243




  

O(s).12H)KAl(SO

O(l)12H  (aq)2SO  (aq)Al  (aq)K

224

2
2
4

3



 
 

Considerando que cada latinha de alumínio 

pesa 10,0g e que apenas 90% desta pode ser 

reciclada, quantas latinhas serão necessárias 

para se obter 1,0 kg de alúmen de potássio? 

a) 7 

b) 8 

c) 50 

d) 70 
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e) 80 

37 - (FPS PE/2013)    

A reação de oxidação do estireno, descrita 

pela equação a seguir, gera o ácido benzoico 

em 80% de rendimento. Qual a massa de 

estireno que deverá ser utilizada para 

preparar 183 g de ácido benzoico?  

Dado: massa molar (g mol–1): H = 1,0; C = 12,0; 

e O = 16,0. 

 

 

a) 208 g  

b) 156 g  

c) 195 g  

d) 140,4 g  

e) 187,2 g 

38 - (MACK SP/2013)    

A produção industrial do ácido sulfúrico é 

realizada a partir do enxofre, extraído de 

jazidas localizadas normalmente em zonas 

vulcânicas. O enxofre extraído é queimado ao 

ar atmosférico produzindo o anidrido 

sulfuroso (etapa I). Após essa reação, o 

anidrido sulfuroso é oxidado a anidrido 

sulfúrico, em alta temperatura e presença de 

um catalisador adequado (etapa II). Em 

seguida, o anidrido sulfúrico0 é borbulhado 

em água, formando o ácido sulfúrico (etapa 

III). As reações referentes a cada uma das 

etapas do processo encontram-se abaixo 

equacionadas: 

Etapa I. S(s) + O2(g)    SO2(g) 

Etapa II. 2 SO2(g) + O2(g)    2 SO3(g) 

Etapa III. SO3(g) + H2O(l)    H2SO4(l) 

Desse modo, ao serem extraídos 200,0 kg de 

enxofre com 80% de pureza de uma jazida, 

considerando-se que o rendimento global do 

processo seja de 90%, a massa máxima de 

ácido sulfúrico que pode ser produzida será de 

Dados: massas molares (g/mol): H = 1, O = 16 

e S = 32. 

a) 612,5 kg. 

b) 551,2 kg. 

c) 490,0 kg. 

d) 441,0 kg. 

e) 200,0 kg. 

49 - (UFTM MG/2012)  

O carbonato de sódio, importante matéria-

prima na fabricação de vidros, pode ser 

produzido a partir da reação do cloreto de 

sódio, amônia e gás carbônico, processo 

químico conhecido como processo Solvay. São 

apresentadas duas etapas deste processo. 

 

Etapa I: NaCl + CO2 + NH3 + H2O  NaHCO3 + 

NH4Cl 

Etapa II: 2 NaHCO3 
  Na2CO3 + CO2 + H2O 

Considerando que o rendimento da etapa I é 

75% e o da etapa II é 100%, a massa de 

carbonato de sódio, em kg, que pode ser 

produzida a partir de 234 kg de cloreto de 

sódio é 

a) 159. 

b) 212. 

c) 283. 

d) 318. 

e) 424. 

40 - (UESPI/2010)  

Atualmente o gás natural está sendo usado 
nas indústrias, na geração de energia elétrica 
e, cada vez mais, como combustível para 
automóveis (gás natural veicular). 
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Considerando que: 
 
1- o gás natural é formado 
principalmente por metano, CH4; 
2- a reação de combustão do metano é 
completa;  
3- o processo tem um rendimento de 
80%; 
4- a densidade do gás natural é 0,60 
kg/m3 a temperatura ambiente; 
 
Determine a massa de gás carbônico 
produzida pela queima de 5 m3 de gás natural.  
 
Dados: Massa molar em g . mol−1: C=12, H=1 e 
O=16 
 
a) 3,0 kg 
b) 6,0 kg 
c) 6,6 kg 
d) 8,0 kg 
e) 8,3 kg 
 
41 - (UCS RS/2010)  

Fluidos supercríticos podem apresentar 

propriedades inesperadas, como a capacidade 

de dissolver materiais normalmente 

insolúveis. O CO2 supercrítico é especialmente 

útil. As empresas de alimentos utilizam o 

mesmo para retirar a cafeína do café. Para 

fazer o café descafeinado, os grãos são 

tratados com vapor para trazer a cafeína à 

superfície. Então, os grãos são imersos em CO2 

supercrítico, que dissolve seletivamente a 

cafeína, mas deixa intactos os compostos que 

conferem o sabor e o aroma ao café. A 

eficiência do processo é de aproximadamente 

97%. 

Sabendo-se que o teor médio de cafeína em 

cafés brasileiros é de 7,6 mg/g de café, a 

massa de cafeína extraída por CO2 supercrítico 

a partir de 100 g de café é de 

a) 22,8 g. 

b) 73,72 g. 

c) 737,2 mg. 

d) 22,8 mg. 

e) 760 mg. 

42 - (CEFET PR/2009)    

A reação de calcinação do calcário é 

basicamente a decomposição do carbonato de 

cálcio para a formação de óxido de cálcio e gás 

carbônico. A composição do calcário depende 

do tipo de composição geológica do local em 

que se encontra a mina, mas, basicamente, 

para se obter óxido de cálcio em quantidade 

suficiente para produção comercial é 

necessário um minério com pelo menos 85 % 

em carbonato de cálcio. Considerando-se que 

a reação de calcinação de um calcário com 

esta composição em carbonato de cálcio 

possui um rendimento de 95%, calcular a 

massa (aproximada) de calcário necessário 

para se obter 5,6 toneladas de óxido de cálcio.  

Dados: M(Ca) = 40 gmol–1; M(C) = 12 gmol–1; 

M(O) = 16 gmol–1  

a) 9  103 kg. 

b) 1,24  105 kg. 

c) 4  104 kg. 

d) 5  105 kg. 

e) 7  106 kg. 

43 - (UFPA/2009)    

A equação química abaixo representa a 

síntese para obtenção de ceras parafínicas, 

que posteriormente podem ser convertidas 

em nafta ou óleo diesel. 

25 CO + 51 H2  C25H52 + 25 H2O 

Em um processo dessa natureza com 80% de 

rendimento, são produzidos 4.800 kg/h de 

C25H52. Considerando que o reator opera 

durante 8 horas ininterruptas e que os 

reagentes são 100% puros, o reator deverá ser 

alimentado com uma quantidade de CO (em 

toneladas) aproximadamente igual a 
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Dados: Massas molares (g/mol): H = 1; C = 12; 

O = 16 

a) 28,6 

b) 47,3 

c) 76,3 

d) 95,4 

e) 105,2 

 

44 - (UNIFESP SP/2007)    

A prata é um elemento muito utilizado nas 

indústrias de fotografia e imagem e seu 

descarte no meio ambiente representa risco 

para organismos aquáticos e terrestres. Por 

ser um dos metais com risco de escassez na 

natureza, apresenta um alto valor agregado. 

Nesses aspectos, a recuperação da prata de 

resíduos industriais e de laboratórios associa a 

mitigação do impacto ambiental à econômica. 

O fluxograma representa o tratamento de um 

resíduo líquido que contém íons de prata (Ag+) 

e de sulfato ( 2
4SO ) em meio aquoso. 

 

 

 

a)  Escreva as equações das reações, 

devidamente balanceadas, da formação do 

cloreto de prata e do óxido de prata. 

b)  No tratamento de um resíduo aquoso 

que continha 15,6 g de sulfato de prata, foram 

obtidos 8,7 g de óxido de prata. Calcule o 

rendimento em Ag2O deste processo. 

45 - (UERJ/2013)    

O cobre metálico é obtido a partir do sulfeto 

de cobre I em duas etapas subsequentes, 

representadas pelas seguintes equações 

químicas: 

 

Etapa 1: 2 Cu2S (s) + 3 O2 (g)    2 Cu2O (s) + 2 

SO2 (g) 

Etapa 2: Cu2O (s) + C (s)    2 Cu (s) + CO (g) 

Em uma unidade industrial, 477 kg de Cu2S 

reagiram com 100% de rendimento em cada 

uma das etapas. 

Nomeie os dois gases formados nesse 

processo. Em seguida, calcule o volume, em 

litros, de cada um desses gases, admitindo 

comportamento ideal e condições normais de 

temperatura e pressão. 

46 - (UERJ/2012)  

No interior do casco dos navios, existem 

tanques que podem ter seu volume 

preenchido parcial ou totalmente com água 

do mar em função das necessidades de 

flutuabilidade. 

Como os tanques são constituídos de 

materiais metálicos, eles sofrem, ao longo do 

tempo, corrosão pelo contato com a água do 

mar, conforme a equação: 

4 Fe (s) + 3 O2 (g)    2 Fe2O3 (s) 

Um processo corrosivo no interior de um 

tanque fechado apresenta as seguintes 

características: 
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Admita que, durante todo o processo de 

corrosão, o ar no interior do tanque esteve 

submetido às CNTP, com comportamento 

ideal, e que apenas o oxigênio presente no ar 

foi consumido. 

A massa de ferro, em quilogramas, consumida 

após o processo corrosivo foi igual a: 

a) 1300 

b) 1600 

c) 2100 

d) 2800 

47 - (FATEC SP/2011)  

Um veículo de passeio, movido a gasolina, 

deixou a capital paulista com o tanque cheio, 

dirigindo-se a uma cidade do interior situada a 

480 km, na região noroeste do estado. Ao final 

da viagem, verificou-se que o consumo médio 

do veículo foi de 16 km por litro de 

combustível. 

Admitindo-se que a composição média da 

gasolina seja dada pela fórmula C8H18 e que a 

combustão seja completa, conclui-se que o 

volume de CO2, em litros, medido nas CATP e 

lançado ao ar durante a viagem foi de, 

aproximadamente, 

 

Dados 

Volume molar de gás nas CATP = 25 L / mol 

Densidade da gasolina = 8 x 102 g / L 

Massas molares em g / mol: 

C = 12; H = 1 e O = 16 

a) 10 000. 

b) 20 000. 

c) 30 000. 

d) 40 000. 

e) 50 000. 

48 - (UEFS BA/2011)    

I. NH4Cl(aq) + NaNO2(aq) 


NH4NO2(aq) + NaCl(aq) 

II. NH4NO2(s) 


N2(g) + 2H2O(v) 

As bolinhas de tênis são feitas basicamente de 

borracha. Na primeira etapa de fabricação, a 

borracha é prensada em moldes de ferro e 

ganha forma de uma concha. Antes de as duas 

metades da bolinha serem coladas, coloca-se, 

no interior de uma delas, nitrito de amônia, 

que é obtido de acordo com a equação 

química I. Na etapa seguinte, as duas conchas 

são unidas por cola especial e, em seguida, 

prensadas a 200°C. Com o aquecimento, 

durante o processo de colagem, o nitrito de 

amônia se decompõe, de acordo com a 

equação química II, em nitrogênio, que exerce 

pressão no interior da bolinha. 

Admitindo-se que o volume da bolinha de 

tênis, a 25°C, é 140,0mL, que o volume de 

água produzido no seu interior é desprezível, 

é correto, a partir das informações do texto e 

das equações químicas I e II , afirmar: 

a) A relação estequiométrica entre o 

nitrito de sódio e o vapor de água é de 1:1. 

b) As soluções de cloreto de amônio e de 

nitrito de amônio apresentam pH maior que 7. 

c) A pressão do nitrogênio, no interior da 

bolinha de tênis, é mantida constante com a 

variação de temperatura. 

d) À temperatura de 25°C e à pressão de 

1,0atm, o volume de nitrogênio produzido a 

partir da decomposição de 1,0mol de nitrito 

de amônio é 22,4L. 

e) A massa de cloreto de amônio 

necessária para produzir 140,0mL de 



Exercícios de Cálculo estequiométrico 
Prof. Jaque Pires 
 
nitrogênio, a 25°C, à pressão de 1,0atm, é, 

aproximadamente, 0,310g. 

 

49 - (UECE/2009)    

O sulfato de alumínio, usado para a 

decantação de sujeira na água das piscinas, 

para fixar as cores nos têxteis e como agente 

antitranspirante nos desodorantes, é obtido 

pela reação de deslocamento entre o alumínio 

e o ácido sulfúrico que produz, também, 

hidrogênio gasoso. 

Sobre essa reação, podemos afirmar 

corretamente, que a massa de alumínio 

necessária para produzir 89,6 L de hidrogênio, 

nas CNTP, é 

a) 18 g. 

b) 36 g. 

c) 72 g. 

d) 90 g. 

50 - (UNIFOR CE/2009)    

Componentes do sangue catalisam a 

decomposição da água oxigenada, segundo a 

equação: 

H2O2 (aq)    H2O (l) + ½ O2 (g) 

Considerando uma água oxigenada a 3% 

(m/V), a reação de 1,0 mL dessa solução 

utilizada para limpar um ferimento, pode 

gerar um volume máximo de O2 (g), em L, nas 

condições normais de pressão e temperatura, 

correspondente a 

a) 0,01 

b) 0,02 

c) 0,03 

d) 0,04 

e) 0,05 

 

TEXTO: Comum à questão: 51 

Uma das principais descobertas que 

impulsionou a produção de alimentos foi o 

processo industrial de Haber-Bosch da 

produção de amônia, que ocorreu há cerca de 

100 anos, de acordo com a reação (1): 

.)mol/L(105,0Kc                      

 e mol/kJ16Gº ,mol/kJ92ºH

(1)      )g(2NH    )g(H3)g(N

28

322





 


 

51 - (UFRN/2009)    

Considerando-se um rendimento de 50% para 

a reação (1) e sabendo-se que, nas CNTP, 1,00 

mol de gás ocupa 22,4 L, o volume de NH3 

produzido a partir de 28 kg de N2 é: 

a) 4,48x104 L. 

b) 2,24x104 L. 

c) 44,8 L. 

d) 22,4 L. 

 

TEXTO: Comum à questão: 52 

O debate sobre a reserva de petróleo da 

camada pré-sal é um dos temas polêmicos 

neste segundo semestre de 2008, já que 

envolve política e economia. No início de 

setembro, foi feita a coleta simbólica do óleo 

dessa camada, no campo de Jubarte, Espírito 

Santo. 
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A estimativa da Petrobras é que as reservas de 

Tupi, Bacia de Santos, variem entre 5 bilhões 

de boe (barris de óleo equivalente; 1 boe = 159 

litros) e 8 bilhões de boe. O petróleo dessas 

reservas é considerado de excelente 

qualidade, pois apresenta 28 ºAPI. 

O grau API, escala higrométrica idealizada 

para medir a densidade relativa de líquidos, é 

calculado pela expressão: 

5,131
5,141

APIº 









  

onde   é a densidade relativa a 15,6 ºC. 

Classificação do petróleo: 

ºAPI > 30: Petróleo de base parafínica 

22   ºAPI   30: Petróleo de base naftênica 

ºAPI < 22: Petróleo de base aromática 

52 - (FGV SP/2009)    

Considerando que 20% do volume do petróleo 

pode ser completamente convertido em 

gasolina (C8H18 massa molar 114 g/mol), então 

a quantidade máxima de gás carbônico (CO2 

massa molar 44 g/mol) emitido na queima da 

gasolina (densidade 0,72 kg/L), produzida a 

partir de toda a reserva mínima estimada de 

petróleo da camada de pré-sal de Tupi é, 

aproximadamente, 

a) 3,52   108 toneladas. 

b) 3,52   1010 toneladas. 

c) 1,14   1011 toneladas. 

d) 4,40   1012 toneladas. 

e) 4,40   1013 toneladas. 

TEXTO: Comum à questão: 53 

Em um tipo de bafômetro, um aparelho que 

permite determinar a concentração de bebida 

alcóolica em uma pessoa, analisando o ar 

exalado dos pulmões. A concentração de 

álcool ou hálito das pessoas está relacionada 

com a quantidade de álcool presente no seu 

sangue dado o processo de troca que ocorre 

nos pulmões; isso se deve ao fato do etanol ser 

totalmente solúvel em água. O motorista deve 

assoprar com força no canudinho, que 

conduzirá o ar de seus pulmões para um 

analisador contendo uma solução ácida de 

dicromato de potássio. No bafômetro ocorre a 

reação conforme mostra a equação: 

3CH3CH2OH + 2 K2Cr2O7 + 8H2SO4  

3CH3COOH + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 11H2O 

       Amarelo alaranjado                  

   verde 

53 - (FATEC SP/2009)    

Admitindo 100% de rendimento no processo, 

a massa de ácido acético ,em g, obtida a partir 

de 0,1 mol de álcool etílico, é 

Dados: Massas Molares (g/mol): O = 16, C = 

12, H = 1 

a) 0,9. 

b) 1,8. 

c) 2,0. 

d) 3,1. 

e) 6,0. 

54 - (UFABC SP/2009)    

Utilize a tabela seguinte e responda à questão. 

124,0Fósforo

7,0Zinco

1,7Cobre

1,5Ferro

174,0Magnésio

286,0Cálcio

932,0Potássio

56,4Sódio

ADESIDRATADPOLPA  DE g mg/100 EM

AÇAÍ DEPOLPA NA  MINERAIS

 

Um estudante tomou um suco preparado com 

100 g de polpa desidratada de açaí. Considere 

que 90% do cálcio contido na bebida são 

armazenados no organismo, na forma de 

fosfato de cálcio, Ca3(PO4)2. 
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Dadas as massas molares (g/mol): Ca = 40, O = 

16, P = 31, a massa de fosfato de cálcio que 

poderá ser formada é, aproximadamente, 

a) 0,29 g. 

b) 0,52 g. 

c) 0,67 g. 

d) 0,96 g. 

e) 1,90 g. 

55 - (PUC RJ/2010)  

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. 

56 - (PUC Camp SP/2012)   

Na desidratação total de uma amostra do sal 

CuSO4 . 5H2O foi obtido 3,6 g de água. A 

quantidade de sal, em mol, contida nessa 

amostra é de, aproximadamente, 

a) 0,05 

b) 0,04 

c) 0,03 

d) 0,02 

e) 0,01 

TEXTO: Comum à questão: 57 

 Considere as seguintes informações sobre o 

antibiótico eritromicina. 

 

 

57 - (Fac. Santa Marcelina SP/2013)    

A massa de carbono formada pela 

decomposição completa de 7,33 mg de 

eritromicina é, em mg, igual a 

a) 2,22. 

b) 5,55. 

c) 4,44. 

d) 1,11. 

e) 3,33. 

 

58 - (PUC Camp SP/2013)    
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Na privação de oxigênio, também chamada 

hipóxia, ocorre produção glicolítica de energia 

(glicogenólise) em várias etapas. Na última 

etapa desse processo, a glicose-6-fosfato é 

transformada em glicose e fosfato (Pi): 

 

 

 

Nessa transformação, para cada 1 mg de 

glicose formada, é produzida uma massa de Pi, 

em mg, por volta de 

 

a) 0,5. 

b) 1,0. 

c) 1,5. 

d) 2,0. 

e) 2,5. 

59 - (PUC Camp SP/2013)    

Durante a fermentação das moléculas da 

maltose foi observada a formação de 150 L de 

CO2, nas condições ambientais de 

temperatura e pressão. Assim, a massa, em 

gramas, de maltose transformada foi de 

Dado: Volume molar dos gases, nas CATP = 25 

L.mol–1 

      Reação global que ocorre na fermentação 

da maltose: 

C12H22O11 + H2O    4C2H5OH + 4CO2 + 196 kJ 

a) 180. 

b) 342. 

c) 513. 

d) 850. 

e) 1 080. 

TEXTO: Comum à questão: 60 

Em um laboratório, duas torneiras enchem 

dois recipientes, de mesmo volume V, com 

diferentes soluções aquosas. Observe os 

dados da tabela: 

 

O gráfico abaixo mostra a variação do volume 

do conteúdo em cada recipiente em função do 

tempo. 

 

60 - (UERJ/2013)    

Considere que as duas torneiras foram abertas 

no mesmo instante a fim de encher um outro 

recipiente de volume V. 

O gráfico que ilustra a variação do volume do 

conteúdo desse recipiente está apresentado 

em: 

 

a)

  

b)
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c)

  

d)

  

GABARITO:  

 
1)  Equação química balanceada: 

Al2(SO4)3(s) + 3 Ca(OH)2(aq)    2 Al(OH)3 (aq) 
+ 3 CaSO4 (aq) 
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. 
 
2) 15 
 
3) B 
 
4) A 
 
5) A 
 
6) 05 
 
7) 620 g P4 ou 0,62 kg P4  
 
8) E 
 
9) C 
 
10) C 
 
11) A 
 
12) E 
 

13) C 
 
14) D 
 
15) B 
 
16) D 
 
17) B 
 

18)  1. NaHCO3(aq) + HCl(aq)    
NaCl(aq) + H2O(l) + CO2(g) 
2. A reação química entre bicarbonato 
de sódio e ácido clorídrico produz gás 
carbônico, que escapa da solução e se difunde 
na atmosfera, uma vez que o sistema se 
encontra aberto. Resta, então, no sistema, 
cloreto de sódio, água e, possivelmente, ácido 
clorídrico que não reagiu com bicarbonato de 
sódio. Logo, a massa adicionada para 
equilibrar as balanças é referente à massa de 
gás carbônico perdida para a atmosfera e, por 
isso, menor do que a massa inicial de 
bicarbonato de sódio. 
3. Massa de CO2 produzida = 16,8 – 16,36 
= 0,44 g. 

Massa molar de CO2 = 44,0 g  mol–1. 
Quantidade de matéria produzida de CO2 = 
0,44/44,0 = 0,01 mol. 
Quantidade de matéria de NaHCO3 = 0,01 mol. 
 
19) VVFFF 
 
20) D 
 
21) A 
 
22) B 
 
23)  
a) C22H46  +  33,5O2(g)       22CO2   +  23H2O 
b) 44, mol de CO2 

c) 40 anos 
 
24) C 
 
25) D 
 
26) D 
 
27) A 
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28) 17 kg de P 
 
29) C 
 
30) B 
 
31) D 
 
32) C 
 
33) C 
 
34) C 
 
35) D 
 
36) B 
 
37) C 
 
38) D 
 
39) A 
 
40) C 
 
41) C 
 
42) B 
 
43) D 
 
44)  
 a) 2NaCl(aq)  +  Ag2SO4(aq)      
2AgCl(s)   +   Na2SO4(aq) 
     2AgCl(s)  +  2NaOH(aq)   


 

Ag2O(s)  +  NaCl(aq)   +  H2O(l) 
 b) 75% 
 
45) Dióxido de enxofre 
Monóxido de carbono 

SO2 = 6,72  104 L 

CO = 6,72  104 L 
 
46) B 
 
47) D 
 
48) E 

 
49) C 
 
50) B 
 
51) B 
 
52) A 
 
53) E 
 
54) C 
 
55)  

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) 
 
56) B 
 
57) C 
 
58) A 
 
59) C 
 
60)  C 


