


 

01. O reagente limitante desta reação é o CH4. 

02. A massa do reagente em excesso que sobra no final da reação é de 26 g. 

04. A massa de H2 produzida na reação é de 41,8 g. 

08. A reação de obtenção do hidrogênio é uma reação de combustão. 

16. Ao final da reação, há o consumo total dos reagentes CH4 e H2O. 

 

Questão 03)     

DADOS QUE PODEM SER NECESSÀRIOS: 

 

 

Em seu livro Moléculas em Exposição, John Emsley refere-se ao cloreto de sódio afirmando 

que cada célula do corpo humano necessita de um pouco de sódio, e o sangue e os 

músculos precisam de grandes quantidades. Além dessa presença no organismo humano, 

o sal de cozinha também serve para preparar inúmeras substâncias, dentre as quais se 

encontram o cloro gasoso, o sódio, o hidróxido de sódio e o carbonato de sódio. O 

carbonato de sódio, utilizado na fabricação de vidros, na síntese de compostos inorgânicos 

e em detergentes, pode ser obtido pelas seguintes reações: 

 

NaCl(aq) + NH3(g) + CO2(g) + H2O(l)  NaHCO3(s) + NH4Cl(aq) e 

2 NaHCO3(s)  Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(l) 

 

Sendo assim, é correto dizer que a massa de carbonato de sódio produzida a partir de 23,4 

g de cloreto de sódio é  

 

→

→



a) 17,34 g.  

b) 23,43 g.  

c) 21,20 g.  

d) 18,20 g. 

 

Questão 04)     

Na emergência da falta de oxigênio nos aviões, usam-se máscaras que utilizam um 

composto de potássio que reage com o gás carbônico liberado pelo passageiro e produz o 

oxigênio necessário para seu organismo. A reação desse processo é a seguinte: 

 

KO2(s) + CO2(g)  K2CO3(s) + O2(g) 

 

Ajustando-se à equação química, é correto afirmar que a quantidade de gás oxigênio 

produzido quando se usa 852 g de superóxido de potássio é 

 

a) 288 g. 

b) 580 g. 

c) 328 g. 

d) 423 g. 

 

Questão 05)     

O Ibuprofeno é um remédio indicado para o alívio da febre e da dor, como dor de cabeça, 

dor muscular, dor de dentes, enxaqueca ou cólica menstrual. Além disso, também pode ser 

usado para aliviar a dor no corpo e febre, em caso de sintomas de gripes e resfriados 

comuns. 

Disponível em: <https://www.tuasaude.com/ibuprofeno-alivium/>. 

Acesso em: 10 jul. 2018. Adaptado. 

 

A dose recomendada de Ibuprofeno 600 mg é de 1 comprimido, preferencialmente de 8 

em 8 horas. Os comprimidos devem ser engolidos inteiros, juntamente com um copo de 

água ou leite, sem partir ou mastigar, após as refeições. 

→



 

 

 

Ao final do dia, a quantidade de matéria, em mols, de Ibuprofeno que um paciente sob essa 

prescrição médica irá ingerir será, aproximadamente, 

 

a) 6 10–2 

b) 6 10–3 

c) 3 10–2 

d) 8,7 10–3 

e) 1,2 10–2 

 

Questão 06)     

Observe a reação, não balanceada, que representa uma das maneiras de produção do gás 

cloro. 

 

MnO2(s) + HCl(aq)  MnCl2(aq) + H2O(l) + Cl2(g) 

 

Para produção de 3 mols de Cl2 quantos gramas de HCl são necessários? 

 

a) 219 g 

b) 438 g 

c) 109,5 g 

d) 213 g 

 

Questão 07)     











→



A pirita (FeS2) é encontrada na natureza agregada a pequenas quantidades de níquel, 

cobalto, ouro e cobre. Os cristais de pirita são semelhantes ao ouro e, por isso, são 

chamados de ouro dos tolos. Esse minério é utilizado industrialmente para a produção de 

ácido sulfúrico. Essa produção ocorre em várias etapas, sendo que a primeira é a formação 

do dióxido de enxofre, segundo a equação a seguir. 

 

4 FeS2(s) + 11 O2(g)  2 Fe2O3(s) + 8 SO2(g) 

 

Na segunda etapa, o dióxido de enxofre reage com oxigênio para formar trióxido de enxofre 

e, por fim, o trióxido de enxofre reage com água, dando origem ao ácido sulfúrico. 

 

Sabendo que o minério de pirita apresenta 92% de pureza, calcule a massa aproximada de 

dióxido de enxofre produzida a partir de 200 g de pirita. 

 

a) 213,7 g. 

b) 196,5 g. 

c) 512,8 g. 

d) 17,1 g. 

 

Questão 08)     

Diversos povos africanos apresentavam uma relação especial com os metais, sobretudo o 

ferro, e, assim, muito do conhecimento que chegou ao Brasil sobre obtenção e forja tinha 

origem nesse continente. Entre os negros do período colonial, os ferreiros, com seus 

martelos e bigornas, desempenhavam importante papel político e financeiro. Supondo que 

mestre ferreiro Taú trabalhava com hematita (Fe2O3), quantos quilogramas de ferro 

aproximadamente seriam produzidos a partir de 500 kg do minério, admitindo uma pureza 

de 85% do mineral? 

 

Fe2O3 (s) + 3 CO(g)    2 Fe(l) + 3 CO2(g) 

Dados: C = 12g/mol; O = 16g/mol; Fe = 56g/mol 

 

a) 175kg 

→

→



b) 350kg 

c) 297kg 

d) 590kg 

e) 147kg 

 

Questão 09)     

A síntese de aspirina (C9H8O4, massa molar = 180 g/mol) é realizada através da reação entre 

o ácido salicílico (C7H6O3, massa molar = 138 g/mol) e o anidrido acético (C4H6O3, massa 

molar = 102 g/mol), conforme equação a seguir. 

 

2 C7H6O3(aq) + C4H6O3(l)  2 C9H8O4 (s) + H2O(l) 

 

Para a formação de 14,4 g de aspirina em um processo com rendimento de 80%, as 

quantidades respectivas de ácido salicílico e anidrido acético, em gramas, necessárias para 

essa transformação são de: 

 

a) 13,8 g e 10,2 g. 

b) 6,9 g e 5,1 g. 

c) 10,2 g e 6,9 g. 

d) 13,8 g e 5,1 g. 

e) 11,0 g e 4,1 g 

 

Questão 10)     

A partir de um minério denominado galena, rico em sulfeto de chumbo II (PbS), pode-se 

obter o metal chumbo em escala industrial, por meio das reações representadas pelas 

equações de oxirredução a seguir, cujos coeficientes estequiométricos encontram-se já 

ajustados: 

 

PbS(s) + O2(g)  PbO(s) + SO2(g) 

PbO(s) + CO(g)  Pb(s) + CO2(g) 

→

2

3
→

→



 

Considerando-se uma amostra de 717 kg desse minério que possua 90 % de sulfeto de 

chumbo II, sendo submetida a um processo que apresente 80 % de rendimento global, a 

massa a ser obtida de chumbo será de, aproximadamente, 

Dados: massas molares (g·mol–1) S = 32 e Pb = 207 

 

a) 621 kg. 

b) 559 kg. 

c) 447 kg. 

d) 425 kg. 

e) 382 kg. 

 

GABARITO:   

1) Gab: C 

 

2) Gab: 03 

 

3) Gab: C 

 

4) Gab: A 

 

5) Gab: D 

 

6) Gab: B 

 

7) Gab: B 

 

8) Gab: C 



 

9) Gab: D 

 

10) Gab: C 

 


