
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Dimi 
 
Resoluções 
 
01. Essa lei foi criada por Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) e disse que: “Em uma reação química feita 

em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos 
produtos.” 
Atualmente, essa lei é mais conhecida pelo seguinte enunciado: “Na natureza nada se cria, nada se 
forma, tudo se transforma.” 
Lavoisier chegou a essa conclusão porque ele realizou várias reações químicas e pesou cuidadosamente as 
massas das substâncias envolvidas no início e no final de cada reação. Exemplo: 
Mercúrio metálico + oxigênio → óxido de mercúrio II 
      100,5 g                 8,0 g               108,5 g 
Observe que a soma das massas dos dois reagentes é exatamente igual à massa do produto. Lavoisier 
verificou experimentalmente que esse fato acontecia com regularidade, sem restrições e, por isso, criou a 
lei de conservação das massas citada. 

 
02. Essa lei foi criada por Joseph Louis Proust (1754-1826) e pode ser enunciada assim: “A proporção em 

massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e 
invariável.” 
Por exemplo, ao se passar uma corrente contínua na água (eletrólise), ela é decomposta em seus 
constituintes: hidrogênio e oxigênio. Os dados experimentais mostram que as massas dessas duas 
substâncias sempre estarão na mesma proporção de 1:8, como mostram os exemplos abaixo: 

 
Isso ocorre em todas as reações químicas, as massas das substâncias reagem sempre numa mesma 
proporção. 

 
03. Para um recipiente fechado, quando as proporções entre os reagentes e produtos estão adequadas, ou 

seja, a equação química esta balanceada, sempre irá existir a conservação da massa. Pois na natureza, 
nada se perde nada se cria, tudo se transforma. 

 
04. I e III, pois as moléculas são quebradas para liberar átomos que unem-se em novas conformações, 

formando novas moléculas. 
 
05. b 
 
06. A = 4,5 / B = 1,0 / C = 16 / D = 99,99 (a soma antes da seta tem que ser igual a soma depois da seta). 
 
07. A = 56g / B = 68g / C = 3g / D = 17g / E = 6g / F = 11g (a soma antes da seta tem que ser igual a soma 

depois da seta). 
 
08. CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 
 
09. 24 átomos, sendo 6 átomos de carbono ©, 12 átomos de hidrogênio (H) e oxigênio (O). 
 
10. Atualmente, essa lei é mais conhecida pelo seguinte enunciado: “Na natureza nada se cria, nada se 

forma, tudo se transforma.” 
 
 


