
 

 

 

Recuperação do 4° Bimestre – disciplina – Química 

1ºano  

Conteúdo:  
Cálculos químicos  
Estudo dos gases 

 

Lista de exercícios 

1- 1,0 mol de glicose (C 6H 12O 6) corresponde a: 

a- 6,02 . 10 23 gramas 

b- 180 gramas   

c- 180 moléculas 

d- 6,02 . 10 23 átomos 

e- 24 átomos 

2- Para manter as condições vitais em pleno funcionamento, o ser humano necessita inalar 

em média, 2,5g de gás oxigênio  minuto. A ausência deste por um determinado período de 

tempo pode causar danos irreparáveis ao cérebro. Qual é o número de moléculas inaladas 

durante esse tempo:  ( O2  = 32 g/mol) 

a- 1,9 x 10 22 

b- 3,8 x 1022 

c- 4,7 x 1022        

d- 9,4 x 1022 

e- 6,6 x 10 22 

3- O aspartame, um adoçante 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 
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moléculas de açúcar de cana deve ser maior doque o número de moléculas de aspartame 

para que se tenha o mesmo efeito sobre o paladar? 

Dados: 

• massas molares aproximadas (g/mol) 

• açúcar de cana: 340 

• adoçante artificial: 300 

a- 30 

b- 50 

c- 100 

d- 140    

e- 200 

5- O corpo humano necessita diariamente de 12 mg de ferro. Uma colher de feijão contém 

cerca de 4,28 × 10 -5 mol de ferro. Quantas colheres de feijão, no mínimo, serão necessárias 

para que se atinja a dose diária de ferro no organismo?  ( MA:  Fe = 56 g/mol)     

6- Uma empresa resolveu utilizar como meio de publicidade um balão. Esse balão foi inflado 

com gás Hélio num dia em que a temperatura estava em 370C. Nesta temperatura seu 

volume atingiu 600 L. 

 Durante o período em que ficou exposto, num determinado dia a temperatura baixou para   

70C. 

        Pode-se dizer que: 

a- houve redução de 42 L no volume do balão. 
 

 

b- não houve alteração no volume do balão, pois o gás hélio é um gás 

nobre. 
 

 

c- houve redução de 50 L no volume do balão. 

 

 

d- o volume continuou o mesmo, pois quando se diminui a temperatura de 

um gás, sua pressão interna aumenta. 
 

 



e-  

o volume do balão diminuiu para 542 L.   

 

7- O óxido nitroso (N2O) é utilizado em anestesia, associado à outras drogas. Seu uso na 

medicina apresenta diversas vantagens, como menor custo hospitalar e rápida recuperação 

pós-anestésica. Considere um cilindro com capacidade de 30 L contendo óxido nitroso a 82 

atm e 27ºC. Dado R = 0,082 atm . L . K–1 . mol–1, assinale a alternativa que apresenta o valor 

da massa de N2O contida neste cilindro. 

 
A)  4,4 kg.    

 

 

 
B)  5,0 kg. 

 

 

 
C)  5,6 kg. 

 

 

 
D)  6,0 kg. 

 

 

 
E)  9,0 kg. 

 

 

8- Há alguns meses, a Petrobrás anunciou (revista Veja de 1/5/91) que reduziria, de 5% 

para 3%, o teor de enxofre no óleo combustível. Isto significa 272 toneladas de enxofre a 

menos, por dia, na atmosfera. Sabe-se que o enxofre contido no óleo é, na realidade, 

transformado em SO2(um gás) no momento da queima(combustão). Qual a massa (em 

toneladas) deste gás que deixará de ser lançada na atmosfera, por dia, devido à melhoria 

anunciada? Massas atômicas relativas: O=16; S=32. Dado: 

S + O2 ------ SO2 

Resolução 

S + 1/2 O2 --> SO2 

 

32 g de S ------------------ 64 g de SO2 

272 ton de S ------------- m 

x = 544 ton de SO2 

9- O hipoclorito de sódio, é uma substância comercializada, em solução aquosa, com o 

nome de água sanitária ou água de lavadeira,possuindo propriedades bactericidas e 

alvejantes. Esse sal é produzido a partir de cloro e de soda cáustica, de acordo com a 

reação equacionada a seguir: Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O 



Determine as massas de cloro e de soda cáustica necessárias à obtenção de 1490g de 

hipoclorito de sódio.(Empregue os seguintes valores de massa molar: Cl2 = 71,0g/mol . 

NaOH = 40,0g/mol . NaClO= 74,5g/mol )  

 

Resolução 

Cl2 + 2 NaOH → NaCl + NaClO + H2O 

71 g de Cl2 ---------- 74,5 g de NaClO 

x ------------------------ 1490 g de NaClO 

x = 71 x 1490 / 74,5 

x = 1420 g de Cl2 

 

 

Cl2 + 2 NaOH → NaCl + NaClO + H2O 

2 x 40 g de NaOH --------- 74,5 g de NaClO 

x' ------------------------------- 1490 g de NaClO 

x' = 2 x 40 x 1490 / 74,5 

x' = 1600 g de NaOH 

10- Para se obter manganês metálico, muito utilizado em diversos tipos de aços resistentes, 

o dióxido de manganês reage com o alumínio metálico, segundo a equação: 

3 MnO2 + 4 Al -------> 2 Al2O3 + 3 Mn 

 

Supondo rendimento de 100% para essa reação, a massa de dióxido de manganês 

necessária para se obter 5 toneladas de manganês metálico é aproximadamente: 

 

a) 2 toneladas 

b) 3 toneladas 

c) 4 toneladas 

d) 8 toneladas     

e) 9 toneladas 

11- Dada a equação: 

TiCl4 + Mg ---------> MgCl2 + Ti 

Considere que essa reação foi iniciada com 9,5g de TiCl4. Supondo-se que tal reação seja 

total, a massa de titânio obtida será, aproximadamente: 

(Ti=48g/mol, TiCl4= 190g/mol) 

 

a-) 1,2g 



b-) 2,4g    

c-) 3,6g 

d-) 4,8g 

e-) 7,2g 

12- (PUC-MG) Fosgênio, COCl2, é um gás venenoso. Quando inalado, reage com a 

água nos pulmões para produzir ácido clorídrico (HCl), que causa graves danos 

pulmonares, levando, finalmente, à morte: por causa disso, já foi até usado como 

gás de guerra. A equação química dessa reação é: 

 

COCl2 + H2O → CO2 + 2 HCl 

Se uma pessoa inalar 198 mg de fosgênio, a massa de ácido clorídrico, em gramas, que se 

forma nos pulmões, é igual a: 

a) 1,09 . 10-1.  

b) 1,46 . 10-1.    

c) 2,92 . 10-1.  

d) 3,65 . 10-2. 

e) 7,30 . 10-2. 

13- (Mackenzie-SP) 

CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(g) 

O volume de CO2, medido a 27ºC e 1atm., produzido na combustão de 960,0 g de 

metano, é: 

a) 60,0 L  

b) 1620,0 L 

c) 1344,0 L 

d) 1476,0 L     

e) 960,0 L 



Dados: 

 massa molar do CH4 = 16,0 g/mol 

 constante universal dos gases: R = 0,082 atm.L/mol.K 

 

14- Os dados do problema e as quantidades de incógnitas pedidas são expressos 

em termos de massa. Exemplo: 

Na reação N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) qual a massa de NH3 obtida quando se reagem 

totalmente 3g de H2? 

Resolução: 

a) Proporção de quantidade de matérias 

3 mol de H2 –––––––– 2 mol de NH3 

b) Regra de três 

3 . 2g de H2 –––––––– 2 . 17g de NH3 

3g de H2 –––––––– x 

x = 102/6 = 17g de NH3 

15- Na reação N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) qual o volume de N2, a 0ºC e 1 atm, obtido quando 

se reagem totalmente 3g de H2? 

Resolução: 

a) Proporção em mol 

1 mol de N2 –––––––– 3 mol de H2 

b) Regra de três 

22,4L de N2 –––––––– 3 . 2g de H2 

x –––––––– 3 de H2 

x = 22,4/2 = 11,2L 

16- . (PUCCAMP) Um gás perfeito é mantido em um cilindro fechado por um pistão. Em um 

estado A, as suas variáveis são: pA= 2,0 atm; VA= 0,90 litros; qA= 27°C. Em outro estado B, a 

temperatura é qB= 127°C e a pressão é pB = 1,5 atm. Nessas condições, o volume VB, em 

litros, deve ser: 

a) 0,90 

b) 1,2 



c) 1,6     

d) 2,0 

e) 2,4 

17-  4,0 mols de oxigênio estão num balão de gás. Há um vazamento e escapam 8,0 x 1012 

moléculas de oxigênio. Considerando que o número de Avogadro é 6,02 x 1023, a ordem de 

grandeza do número de moléculas que restam no balão é: 

a) 1010 

b) 1011 

c) 1012 

d) 1024     

e) 1025 

18- 15 litros de uma determinada massa gasosa encontram-se a uma pressão de 8,0 atm e 

à temperatura de 30º C. Ao sofrer uma expansão isotérmica, seu volume passa a 20 litros. 

Qual será a nova pressão do gás? 

19- (FUVEST – SP) Um recipiente indeformável, hermeticamente fechado, contém 10 litros 

de um gás perfeito a 30 ºC, suportando a pressão de 2 atmosferas. A temperatura do gás é 

aumentada até atingir 60º C. 

a) Calcule a pressão final do gás. 

b) Esboce o gráfico pressão versus temperatura da transformação descrita. 

 

Solução: 

 

Letra a) 

Considerando-se que o volume do gás é constante, temos que a transformação é isocórica. 

Assim, 

 



 

Substituindo os valores fornecidos pelo problema na equação da transformação isocórica, 

temos: 

 

 

 

Assim, podemos concluir que a pressão e a temperatura são grandezas diretamente 

proporcionais. 

 

Letra b) 

A partir da resolução do item anterior, podemos esboçar o gráfico da pressão em função da 

temperatura (pressão x temperatura). 

  

 

 

20- Em um recipiente fechado, certa massa de gás ideal ocupa um volume de 12 litros a 

293k. Se este gás for aquecido até 302k, sob pressão constante, seu volume será: 

(a) 12,37 L    

(b) 13,37 L 

(c) 14,37 L 

(d) 12 L 



(e) 13 L 

GABARITO 

1-b / 2-c / 3-d / 5-5 colheres / 6-e / 7-a /  10-d / 11-b / 12-b / 13-d / 16-c / 17-d / 18- 6 

atm / 20-a ( Exercícios 8,9,14,15,19, resolução no próprio exercício) 

 


