
 
 

2° Ano - Exercícios de QUÍMICA  -  1ª Etapa  -  Prof. Ítalo Multari Júnior  

 

Mol x mol 

1) Qual é o número de mols de amônia – NH3 – que resulta quando 0,6 mol de gás hidrogênio 

– H2 – reage com quantidade suficiente de gás nitrogênio – N2? 

2) Considere a reação de magnésio com oxigênio:  2 Mg  +  O2   2 MgO. Quantos mols de 

MgO serão formados, quando 0,50 mol de O2 reage com a quantidade suficiente de Mg? 

3) Determine a quantidade de matéria de oxigênio gasoso necessária para queimar 

completamente 7,0 mol de gás hidrogênio. 

 

Mol x massa 

4) Na atmosfera, o dióxido de enxofre se oxida a trióxido de enxofre segundo a equação 

química:   SO2  +  ½ O2    SO3 . Determine o número de mols de SO3 produzido na 

oxidação de 12,8 g de SO2. 

5) A reação de zinco com ácido clorídrico pode ser descrita de acordo com a equação: 

Zn  +  2 HCl    ZnCl2  +  H2  

Determine a massa de hidrogênio produzida a partir de uma amostra de 3,5 mol de zinco metálico. 

6) Determine o número de mol de gás oxigênio necessário para a combustão completa de 9,6 g 

de gás metano (CH4). 

 

 

Massa x massa 

7) Na reação de 72 g de magnésio com oxigênio, para formar óxido de magnésio, qual é a 

massa de oxigênio necessária para sua completa reação? 

8) Uma das reações que pode ocorrer entre Fe2O3 e CO é representada pela equação: 

Fe2O3   +   3 CO     2 Fe   +   3 CO2  

Qual será a massa de CO consumida na obtenção de 37 g de Fe? 

9) Um bom método para se obter gás amoníaco é reagir cloreto de amônio com hidróxido de 

sódio, conforme a equação:      NH4Cl   +   NaOH         NH3   +   NaCl   +   H2O 

Partindo-se de 10,7 g de NH4Cl e NaOH suficiente e, considerando-se um rendimento de 100%, 

qual a massa de NH3 que se obtém? 

10) Depois de acertar os coeficientes da reação:     Fe2O3   +   C         Fe   +    CO2   , 

calcule quantos quilogramas de Fe podem ser obtidos com 1,2 toneladas de C. 

11) Calcule as massas de hidróxido de sódio e ácido sulfúrico, necessárias para a obtenção de 71 

g de sulfato de sódio. 

12) Determine quantos gramas de fósforo e de iodo são necessários para produzir 14,0 g de HI 

de acordo com a seguinte equação:     P4   +    6 I2   +   12 H2O        4 H3PO3   +   12 HI 

13)  Adicionando 11,2 g de ferro fragmentado a uma solução de ácido clorídrico há formação de 

cloreto ferroso e desprendimento de gás hidrogênio:  Fe   +   2 HCl        FeCl2    +    H2, 

calcule: 

a) a massa de cloreto ferroso que resulta; 

b) a massa de ácido clorídrico necessária para a obtenção de 12,7 g de cloreto ferroso. 
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Mol, massa x volume 

14) Aquecem-se 200 g de CaCO3 puro em um recipiente, onde ocorre a reação: 

CaCO3    CaO   +   CO2  

Determine: 

a) a massa de CO2 produzida; 

b) o volume do gás liberado nas CNTP; 

c) o número de mols de gás carbônico produzido; 

d) o número de moléculas de gás carbônico produzido; 

e) o número de átomos de carbono produzido. 

 

15) O clorato de potássio – KClO3 – decompõe-se pelo calor, de acordo com a equação 

balanceada: 

2 KClO3        2 KCl    +    3 O2  

Para se obter 22,4 litros de O2 nas CNTP, qual é a massa necessária de KClO3? 

16) Qual é o volume de gás resultante da dissolução de 30 g de magnésio em ácido nítrico, 

medido a 77 °C e pressão de 1,0 atm?  (Dado: R= 0,082 atm . L . mol-1 . K-1) 

17) Considere a equação de combustão do gás sulfídrico:   

2 H2S   +   3 O2      2 H2O   +   2 SO2  

Quantos mols de gás oxigênio são necessários para queimar 5,6 litros de gás sulfídrico, nas 

CNTP? 

18)  É dada a reação:    

2 NaCl   +   2 H2SO4   +   MnO2      Na2SO4   +   MnSO4  +  2 H2O  +  Cl2 

a) Quantos litros de gás cloro serão liberados a partir de 0,10 mol de cloreto de sódio, 

nas CNTP? 

b) Quantos gramas de cloreto de sódio serão necessários para liberar 0,10 mol de gás 

cloro? 

 

Excesso 

19) Considere o seguinte processo:    4 NH3   +   5 O2      4 NO   +   6 H2O  . Misturando 14 

mols de NH3 e 15 mols de O2, qual será a quantidade de mols do reagente em excesso após o 

término da reação? 

20) Nas indústrias petroquímicas, é possível obter enxofre pela seguinte reação: 

2 H2S   +   SO2      3 S  +   2 H2O 

Qual é a quantidade máxima de enxofre, em gramas, que pode ser obtida partindo-se de 5,0 mol 

de H2S e 2,0 mol de SO2? 

21)  A combustão do gás metano – CH4 – resulta como produtos o gás carbônico e água, ambos 

na fase gasosa. Se 1,0 L de metano for queimado na presença de 10 L de O2 , qual o volume 

final da mistura resultante? Suponha que os volumes foram medidos nas CNTP. 

22)  Observe o seguinte processo:    H2   +    Cl2       2  HCl  . Misturando 5,0 g de H2 com 

11,2 L de gás cloro, nas CNTP, determine: 

a) o excesso do reagente; 

b) o número de moléculas de HCl produzidos. 

23)  400 g de NaOH são adicionados a 504 g de HNO3 . Calcule: 

a) a massa de NaNO3 obtida; 

b) a massa do reagente em excesso, se houver. 

24)  Efetuando-se a reação entre 18 g de alumínio e 462 g de gás cloro, segundo a equação: 

Al   +   Cl2        AlCl3    obtém-se qual quantidade máxima de cloreto de alumínio ? 

25)  Qual a quantidade máxima, em gramas, de carbonato de cálcio que pode ser preparada 

misturando-se 2,0 mols de carbonato de sódio com 3,0 mols de cloreto de cálcio, segundo a 

equação: 

Na2CO3   +   CaCl2         CaCO3   +  2 NaCl 

  



Rendimento 

26) A combustão de 36 g de grafite – C – no ar formou 118,8 g de gás carbônico. Determine o 

rendimento dessa transformação. 

27)  65 kg de zinco em pó foram atacados por ácido clorídrico, produzindo um sal e liberando 

gás hidrogênio :   Zn  +   2 HCl       ZnCl2   +   H2  . Determine o rendimento desta 

reação, sabendo que a massa de hidrogênio obtida foi de 1,5 kg. 

28)  Uma das maneiras de se produzir cal viva é através da pirólise do calcário. Uma amostra de 

20 g de calcário produziu 10 g de cal viva. Determine o rendimento da reação. 

29)  A reação entre amônia e metano – CH4 – é catalisada por platina, sendo formado cianeto de 

hidrogênio e hidrogênio gasosos. 

a) Escreva a equação química balanceada da reação; 

b) Calcule as massas dos reagentes para a obtenção de 2,70 kg de cianeto de 

hidrogênio, supondo 80 % de rendimento da reação. 

 

Pureza 

30) Calcule a massa de dióxido de carbono obtida a partir de 300 g de magnesita, cujo teor  em 

carbonato de magnésio é de 98%, por decomposição térmica, de acordo com a equação: 

MgCO3     MgO   +   CO2      . O rendimento desta reação é de 90%. 

31) No processo de obtenção da amônia, representado pela equação: 

 N2(g)  +  3 H2(g)     2 NH3(g)  uma amostra de 200 g de gás nitrogênio produziu, numa 

reação com rendimento total, 170 g de gás amônia. Determine a porcentagem de pureza da 

amostra de gás nitrogênio. 

32)  Uma amostra de 10 g de calcário contém 8 g de carbonato de cálcio. Determine a 

porcentagem de pureza do carbonato de cálcio. 

33)  Quando submetido a aquecimento, o clorato de potássio – KClO3 – se decompõe, formando 

cloreto de potássio – KCl – e gás oxigênio – O2. Qual a massa de O2 obtida, usando-se uma 

amostra de 1 kg de clorato de potássio com 85,75% de pureza? 

34)  O acetileno, gás utilizado em maçaricos, pode ser obtido a partir do carbeto de cácio 

(carbureto) de acordo com a equação:    CaC2   +   2 H2O        Ca(OH)2   +    C2H2  

Utilizando-se 1 kg de carbureto com 36% de impurezas, determine o volume de acetileno obtido, 

nas  CNTP, em litros. 

35)  Uma moeda de prata de massa 5,40 g é dissolvida completamente em ácido nítrico 

concentrado. À solução aquosa resultante adiciona-se solução aquosa de cloreto de sódio de 

modo que toda prata é precipitada como AgCl. A massa obtida de AgCl é de 5,74 g. 

Determine a porcentagem em massa de prata na moeda. 

 


