


Sabendo que a massa molar do alumínio é igual a 27 g/mol, a quantidade de óxido de 

alumínio, em mol, formado numa reação em que foram colocados 10 g de Al para reagir 

com excesso de O2 é, aproximadamente, igual a 

 

a) 0,7. 

b) 0,6. 

c) 0,4. 

d) 0,2. 

e) 0,1. 

 

Questão 03)     

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) 

 

Questão 04)         

Considere a equação química não-balanceada da combustão do butano, gás combustível 

utilizado em isqueiros, representada por C4H1o + O2 →  CO2 + H2O. 

O número de mols de gás oxigênio usado na combustão total de 2 mols de butano é: 

a) 13/2             

b) 13             



c) 8                

d) 5             

e) 16 

 

Questão 05)      

O ferro é um elemento químico usado na confecção de utensílios há séculos. Um dos 

problemas para sua utilização é a tendência à oxidação. Dentre os produtos de oxidação 

possíveis, dois óxidos – óxido 1 e óxido 2 – apresentam, respectivamente, 70,0% e 77,8% em 

ferro.  

 

Dadas as massas molares em g. mol–1 : Fe = 56 e O = 16   

 

As fórmulas mínimas para os óxidos 1 e 2 são, respectivamente: 

a) Fe2O3 e FeO. 

b) Fe2O3 e Fe3O4. 

c) Fe3O4 e Fe2O3. 

d) Fe3O4 e FeO. 

e) FeO e Fe2O3. 

 

Questão 06)        

A fórmula mínima de um composto orgânico é (CH2O)n. Sabendo-se que o peso molecular 

desse composto é 180, qual o valor de n?  

a) 2    

b) 4    

c) 6    

d) 8    

e) 12  

 

Questão 07)     



Um composto químico amplamente utilizado na agricultura como fertilizante é a ureia 

(fórmula química abaixo), vendida no mercado na forma de grânulos brancos, sendo 

higroscópica e solúvel em água. Qual a concentração de nitrogênio, em porcentagem em 

massa, na ureia? 

Massas molares: H=1 g.mol–1; C=12 g.mol–1; O = 16 g.mol–1; N = 14 g.mol–1. 

 

 

 

a) 46,7% 

b) 32,0% 

c) 53,4% 

d) 50,0% 

e) 44,4% 

 

Questão 08)     

O pigmento branco mais utilizado em tintas e em esmaltes é o dióxido de titânio, TiO2. A 

porcentagem em massa de titânio nesse pigmento é de 

 

Massas molares em g/mol 

             Ti = 48 

             O = 16 

 

a) 20 %. 

b) 40 %. 

c) 60 %. 

d) 80 %. 

e) 100 %. 
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Questão 09)     

Uma lei química expressa regularidades dos processos químicos, permitindo explicá-los e 

também fazer previsões de comportamentos de fenômenos que pertencem ao contexto de 

aplicação dessa lei. Por exemplo, a Lei das Proporções Constantes de Proust expressa uma 

das mais importantes regularidades da natureza. Segundo essa lei,  

 

a) a composição química das substâncias compostas é sempre constante, não 

importando qual a sua origem, mas depende do método utilizado, na indústria ou no 

laboratório, para obtê-las.  

b) a composição química das misturas é sempre constante, não importando qual sua 

origem mas depende do método utilizado, na indústria ou no laboratório, para obtê-

las.  

c) a composição química das misturas é sempre constante, não importando qual sua 

origem ou o método para obtê-las.  

d) a composição química das substâncias compostas é sempre constante, não 

importando qual a sua origem ou o método para obtê-las. 

 

Questão 10)     

Lavoisier foi quem descobriu uma maneira de sintetizar o salitre em grandes quantidades, 

o que possibilitou um aumento sensível na produção e utilização da pólvora. Para se obter 

o nitrato de potássio, um tipo de salitre, pode-se reagir cloreto de potássio com ácido 

nítrico. 

 

Lavoisier também foi responsável por enunciar a Lei da Conservação da Massa, também 

conhecida como Lei de Lavoisier. 

<https://tinyurl.com/ybcuml9u> 
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Em um experimento para obtenção de salitre, foram anotadas as massas utilizadas, porém 

o aluno esqueceu de anotar a massa formada de nitrato de potássio, conforme a figura. 

 

 

 

 HCKNOHNOKC 33 +→+

3 3

745 g 365 g630 g x  g

KCl    +   HNO   KNO    +   HCl→



 

O aluno não se preocupou com esse fato, pois aplicando a Lei de Lavoisier é possível 

encontrar a massa desconhecida, representada por x na tabela. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a massa de salitre, em gramas, obtida nesse 

experimento. 

 

a) 101 

b) 630 

c) 745 

d) 1 010 

e) 1 375 

 

Questão 11)        

Duas amostras de carbono puro de massas 1,00g e 9,00g foram completamente queimadas 

ao ar. O único produto formado nos dois casos, o dióxido de carbono gasoso, foi totalmente 

recolhido e as massas  obtidas foram 3,66g e 32,94g, respectivamente. 

a) demonstre que nos dois casos a Lei de Proust  é obedecida. 

b) determine a composição de dióxido de carbono, expressa em porcentagem em massa 

de carbono e de oxigênio. 

 

Questão 12)        

A transformação química: 

 

2KI(s)  +  Pb(NO3)2  → 2KNO3(s)  +  PbI2(s) 

branco               branco                        branco                amarelo 

 

é um exemplo de reação entre sólidos, que ocorre rapidamente. Em um recipiente de vidro 

com tampa, de massa igual a 20g, foram colocados 2g de KI e 4g de Pb(NO3)2, pulverizados. 

O recipiente, hermeticamente fechado, foi vigorosamente agitado para ocorrer a reação. 



a) como se pode reconhecer que ocorreu a reação? 

b) Qual é a massa total do recipiente e seu conteúdo, ao final da reação? Justifique sua 

resposta. 

 

GABARITO:   

1) Gab: B 

 

2) Gab: D 

 

3) Gab: C 

 

4) Gab: B 

 

5) Gab: A 

 

6) Gab: C 

 

7) Gab: A 

 

8) Gab: C 

 

9) Gab: D 

 

10) Gab: D 

 

11) Gab: 

a) 1/9 = 3,66/32,94 

b) C = 27,32%;  O = 72,68% 



 

12) Gab: 

a) mudança de cor (formação do PbI2 amarelo) 

b) 26g pela Lei de Lavoisier 

 


