
 

Tarefa 03 – Professor Fabiano 
 
01. Um cilindro de uso hospitalar contém uma quantidade de matéria (n) de 2,0 × 104 mol de oxigênio gasoso 

de fórmula molecular O2. Considerando que a Constante de Avogadro (NA) vale 6,0 × 1023 mol-1 e que a 
massa molar (M) de O2 é igual a 32 g/mol, faça o que se pede a seguir. 
a) DETERMINE a massa em quilogramas de gás oxigênio presente no cilindro. 
b) CALCULE o número de moléculas de O2 contidas no cilindro hospitalar. 

 
02. A maioria dos elementos químicos ocorre na natureza na forma de uma mistura de isótopos. Sabendo-se 

que o elemento químico Arsênio (As) possui massa atômica 121,76 u e dois isótopos com as características 
descritas no quadro a seguir. 

Isótopo Massa (u) 
121As33 121 
123As33 123 

 
a) CALCULE a abundâncias relativas em termos de porcentagens dos isótopos 121X e 123X na natureza. 
b) EXPLIQUE de maneira objetiva e usando os dados dessa a diferença entre massa atômica de um 

elemento químico e número de massa de certo isótopo desse elemento. 
 
03. Três compostos químicos que ocorrem em diversos minérios de ferro extraídos do solo do Estado de Minas 

Gerais têm sua composição percentual em massa apresentadas: 
 

Composto A 77,78 % de Fe e 22,22 % de O 
Composto B 72,41 % de Fe e 27,59 % de O 
Composto C 70,00 % de Fe e 30,00 % de O 

 
DETERMINE as fórmulas mínimas desses compostos.  
Dados: As massas molares de Fe e O valem, respectivamente, 56 e 16 g/mol. 

 
04. 34,9 mg de um metal M contêm 3,0 × 1020 átomos e ele é formado pelos isótopos 69M e 71M. Calcule a 

porcentagem de cada isótopo do metal. 
Dado: Constante de Avogadro (NA) = 6,0 × 1023 mol-1 

 
05. Em um cilindro, há 8,8 kg de gás propano (C3H8). 

Calcule: 
a) A quantidade de matéria de propano. 
b) O número de moléculas desse gás presentes no cilindro 
c) O número de átomos de hidrogênio contidos nessa amostra de propano. 
Dados:  Constante de Avogadro (NA) = 6,0 × 1023 mol-1 

Massas molares em g/mol: C (12) e H (1) 
 
06. Um carboidrato muito importante no metabolismo de seres vivos apresenta a seguinte composição 

percentual: 40,00 % de carbono, 6,67 % de hidrogênio e 53,33 % de oxigênio. 
DETERMINE fórmula molecular desse carboidrato, sabendo-se que sua massa molar vale 180 g/mol. 
Dados: Massas molares em g/mol: C (12), H(1) e O(16). 

 
 


