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PROFESSOR BRUNO CIRILO 

 
CÁLCULO ESTEQUIOMÉTRICO 

 
Questão 01 - (Fac. Direito de São Bernardo do Campo SP)   

 

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 02 - (Unievangélica GO)   

 

Pode-se obter o metal cobre usado como fiação elétrica, a partir da ustulação do minério 

calcosita, Cu2S, que é o aquecimento do minério na presença do oxigênio, conforme equação 

representativa a seguir. 

 

Cu2S(s) + O2(g)  2 Cu(l) + SO2(g) 

 

As massas molares dos elementos Cu e S são, respectivamente, iguais a 63,5 g/mol e 32g/mol. 

CANTO, E. L. Minerais, minérios, metais: de onde vêm?, para onde vão?  

São Paulo: Moderna, 1996 (adaptado). Pag. 381. 

 

Considerando-se uma reação de rendimento 100% na obtenção de 10 mols do cobre, a 

quantidade, em gramas, do minério necessário, será de 

 

a) 1590 

b) 795 

c) 79,5 

d) 159 

 

 

 

 

Questão 03 - (UNITAU SP)   

 






O excesso de açúcar, especialmente de frutose, em bebidas doces (refrigerantes, sucos) pode 

provocar danos ao cérebro. Pesquisadores descobriram que a ingestão regular de bebidas com 

grandes quantidades de açúcar atrapalha a memória, diminui o volume cerebral, favorece o 

desenvolvimento de cérebros com menor hipocampo (região que regula as emoções, a 

memória e a navegação espacial), além de aumentar as chances de acidentes vasculares e os 

casos de demência. A decomposição da sacarose resulta em glicose e frutose (reação química 

apresentada abaixo). Industrialmente, a frutose é muito utilizada na forma de Xarope de Milho 

Rico em Frutose (XMRF), com cerca de 90% de teor de frutose (e o restante glicose), pois tem 

um custo 50% inferior e um índice de doçura duas vezes superior, em relação ao açúcar 

comum de mesa (sacarose). No ano de 2016, foram produzidos no Brasil, aproximadamente, 

1,1 bilhões de litros de refrigerantes por mês, com uma concentração de 35 gramas de XMRF 

em cada 350 mL de refrigerante. 

 

Assinale a alternativa que apresenta o valor necessário CORRETO de frutose, em mols, para a 

produção de todo o volume de refrigerantes produzido em 2016 no Brasil. 

 

C12H22O11 (sacarose) + H2O  C6H12O6 (glicose) + C6H12O6 (frutose) 

 

a) 6,6 109 mols 

b) 6,1 108 mols 

c) 5,5 108 mols 

d) 7,8 107 mols 

e) 9,3 109 mols 

 

Questão 04 - (IFMT)   

 

O fermento químico é um ingrediente muito utilizado na cozinha para fazer crescer as massas, 

sendo a principal a de farinha de trigo. O crescimento ocorre devido à formação de gás 

carbônico dentro da massa, quando o fermento é adicionado a ela. Graças a ele, podemos 

provar alimentos macios e de digestão fácil. 

 

Observe a reação entre as substâncias que compõem um determinado fermento químico, 

quando o mesmo é adicionado à massa de um alimento que está sendo produzido: 

 

8NaHCO3 + 3Ca(H2PO4)2   Ca3(PO4)2 + 4Na2HPO4 + 8CO2 + 8H2O 

 

Considerando a reação dada, qual é a massa, em gramas, de CO2 produzido quando 60 gramas 

de NaHCO3 reagem totalmente com Ca(H2PO4)2? 

Dados: NaHCO3: 84 g/mol; CO2: 44 g/mol 

 

a) 21,12 g 

b) 67,2 g 

c) 31,43 g 

d) 88 g 

e) 44 g 















 

Questão 05 - (PUC RS)   

 

O dióxido de enxofre (SO2), produto da combustão do carvão em centrais termoelétricas, é o 

mais importante precursor da chuva ácida, ocasionando impacto nas florestas, pastos, 

lavouras, ambientes aquáticos e afetando o solo. Uma tecnologia de dessulfurização de gás de 

chaminé, para limitar a emissão de SO2, utiliza o CaCO3 como adsorvente deste gás e gera o 

gesso (sulfato de cálcio). Segundo dados do IPCC-2006 

(IntergovernmentalPanelonClimateChange), no mundo, aproximadamente 1012 g de SO2 

deixam de ser emitidos por ano devido à utilização de tecnologias de dessulfurização dos gases 

de exaustão após combustão do carvão.  

Considerando que toda tecnologia de dessulfurização empregue carbonato de cálcio, a massa 

de gesso produzida em um ano, a partir do consumo de 1012 g de SO2, com rendimento de 

100%, de acordo com a equação química a seguir, é de aproximadamente 

 

2 CaCO3(s) + 2 SO2(g) + O2(g) 2 CaSO4(g) + 2 CO2(g) 

 

a) 4,7 1011 g 

b) 2,1 1012 g 

c) 1,8 10–12 g 

d) 1,4 1012 g 

 

Questão 06 - (FMABC SP)   

 

Ácido ascórbico, mais conhecido como vitamina C, é um antioxidante. Para dosar essa 

substância, pode-se realizar uma titulação baseada na seguinte reação: 

 

C6H8O6 + I2  C6H6O6 + 2HI 

 

Uma solução foi preparada dissolvendo-se um comprimido efervescente contendo 500 mg de 

ácido ascórbico em 200 mL de água. Na análise de 20,0 mL dessa solução, espera-se consumir 

uma massa de iodo de, aproximadamente, 

 

a) 7,2 10–2 g 

b) 1,2 10–3 g 

c) 1,2 10–1 g 

d) 7,2 10–1 g 

e) 1,2 10–2 g 

 

Questão 07 - (FUVEST SP)   

 

O cinamaldeído é um dos principais compostos que dão o sabor e o aroma da canela. Quando 

exposto ao ar, oxida conforme a equação balanceada: 

 























 
 

Uma amostra de 19,80 g desse composto puro foi exposta ao ar por 74 dias e depois pesada 

novamente, sendo que a massa final aumentou em 1,20 g. A porcentagem desse composto 

que foi oxidada no período foi de 

 

a) 10% 

b) 25% 

c) 50% 

d) 75% 

e) 90% 

 

Note e adote: 

Massas molares (g/mol): 

Cinamaldeído = 132; O2 = 32 

Considere que não houve perda de cinamaldeído ou do produto de oxidação por 

evaporação. 

 

Questão 08 - (UFGD MS)   

 

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 09 - (UCB DF)   

 

O ferro é um elemento abundante em todo o universo. Na terra, esse elemento ocupa a 

quarta posição em abundância e pode ser obtido por meio de diversos minerais, como a 

magnetita, a siderita, a pirita, a ilmenita, a limonita e a hematita. Considerando a hematita 

(Fe2O3), a obtenção do metal pode ser representada pela equação a seguir: 

 





Fe2O3  +  3 CO  2 Fe  +  CO2 

 

Tendo em vista que tal reação tem rendimento de 70 % em massa, assinale a alternativa que 

corresponde à massa de ferro, em quilogramas, obtida quando se reage 1 tonelada de 

hematita com uma quantidade suficiente de monóxido de carbono. 

Dados: MM(C) = 12,0 g/mol 

MM(O) = 16,0 g/mol 

 MM(Fe) = 56,0 g/mol 

a) 470 

b) 480 

c) 490 

d) 500 

e) 510 

 

Questão 10 - (UNITAU SP)   

 

A cromação é a aplicação do metal de transição cromo sobre um material, geralmente 

metálico, por meio de eletrodeposição (processo eletrolítico de revestimento de superfícies 

com metais), a fim de torná-lo mais resistente à corrosão. O cromo é produzido a partir da 

seguinte reação: 

 

Cr2O3(s) + 2 Al(s)2 Cr(s) + Al2O3(s) 

 

Considere que a superfície metálica de uma motocicleta necessita de 125 gramas de cromo 

para a cromação. Assinale a alternativa que apresenta o valor CORRETO de massa de Cr2O3(s) 

necessária para essa cromação, admitindo-se que a reação acima tenha um rendimento de 

75%. 

 

a) 182,8 g 

b) 243,6 g 

c) 151,8 g 

d) 51,9 g 

e) 103,8 g 

 

Questão 11 - (Faculdade Santo Agostinho BA)   

 

O processo de produção de etanol a partir da sacarose é representado pelas equações a seguir
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Considerando que a partir de 68,4g de sacarose obtém-se 0,3 mol de etanol, o rendimento da 

reação é de aproximadamente: 

 

 

a) 100%. 

b) 75%. 

c) 25%. 

d) 50%. 

 

 

Questão 12 - (UCB DF)   

 

Uma das etapas de obtenção industrial do cobre é dada pela reação da calcocita (Cu2S) com o 

oxigênio. O cobre obtido por essa via tem pureza de 80% (em massa), de modo que tal 

material sofre posterior processo eletroquímico de purificação (eletrorrefino), alcançando uma 

pureza de 99,9%. A equação química que descreve a reação da calcocita está representada a 

seguir. 

 

Cu2S (l) + O2(g)  2Cu(l) + SO2(g) 

 

Considerando-se que MM(Cu) = 63,5 g/mol, MM(S) = 32,0 g/mol e MM(O) = 16,0 g/mol, de 

acordo com a reação apresentada, quantas toneladas de cobre puro são obtidas a partir de 

3,18 toneladas de calcocita? 

 

a) 2,540 

b)2,032 

c)2,537 

d) 3,175 

e)2,543 

 

Questão 13 - (Fac. Israelita de C. da Saúde Albert Einstein SP)   

 

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 14 - (IFPE)   

 

O estanho é um metal prateado sendo empregado para produzir diversas ligas metálicas, 

utilizadas para recobrir outros metais e protegê-los da corrosão. É um dos metais mais antigos, 

que se tem conhecimento, sendo usado como um dos componentes do bronze desde a 

antiguidade. O estanho é obtido principalmente do mineral cassiterita onde apresenta-se 

como um óxido. O estanho é produzido pela redução do minério com carvão em alto forno.  

 

Assinale a alternativa com a massa de estanho obtida a partir de uma tonelada de cassiterita 

com 30,2% de SnO2.  

 

Dados massas moleculares: Sn = 119 g/mol e O = 16 g/mol. 

 

SnO2 + 2  Sn + 2 CO 

 

a) 238 kg 

b) 151 kg 

c) 119 kg 

d) 476 kg 

e) 595 kg 

 

Questão 15 - (UCS RS)   

 

Um laboratório de análises químicas foi contratado por uma empresa de mineração para 

determinar o teor de carbonato de chumbo (II) presente em uma amostra de um mineral. O 

químico responsável pela análise tratou, inicialmente, a amostra com uma solução aquosa de 

ácido nítrico, em um béquer, com o objetivo de transformar o PbCO3 presente no mineral em 

nitrato de chumbo (II) – Equação 1. Em seguida, ele adicionou ao béquer uma solução de ácido 

sulfúrico em quantidade suficiente para garantir que todo o Pb(NO3)2 fosse convertido em 

sulfato de chumbo (II) – Equação 2. Por fim, o PbSO4 obtido foi isolado do meio reacional por 

filtração, seco até massa constante, e pesado. 

PbCO3 (s) + 2 HNO3 (aq) Pb(NO3)2 (aq) + H2O ( ) + CO2 (g) (Equação 1) 

Pb(NO3)2 (aq) + H2SO4 (aq)  PbSO4 (s) + 2 HNO3 (aq) (Equação 2) 

 

Supondo que uma amostra de 0,79 g do mineral tenha produzido 0,84 g de PbSO4, pode-se 

concluir que a porcentagem em massa de PbCO3 na amostra é, em valores arredondados, de 

 

a) 55,8%. 

b) 60,6%. 

c) 71,4%. 



 





d) 87,5%. 

e) 93,7%. 

 

Questão 16 - (UFT TO)   

 

Quando zinco (Zn) metálico é colocado em contato com ácido clorídrico (HCl) ocorre uma 

reação de oxirredução com liberação de gás hidrogênio (H2) conforme representado pela 

reação a seguir: 

 

Zn(s) + 2 HCl(aq)    ZnCl2(aq) + H2(g) 

 

Se 10,00 g de Zn foram misturados com 8,00 g de ácido clorídrico, quantos mols de H2 foram 

liberados aproximadamente: 

 

a) 0,152 mols 

b) 0, 219 mols 

c) 0,109 mols 

d) 0,304 mols 

 

Questão 17 - (UFRR)   

 

O produto vendido comercialmente como água sanitária, muito utilizado devido as suas 

propriedades bactericida e alvejante, é uma solução de 2 – 2,5 % de hipoclorito de sódio. Este 

pode ser produzido fazendo-se reagir gás cloro com hidróxido de sódio:  

 

Cl2 + 2NaOH  NaCl + NaClO + H2O. 

 

Ao misturar 150 kg de cloro com 160 kg de hidróxido de sódio, a massa de hipoclorito de sódio 

obtida após a reação será de 

 

a) 157 kg; 

b) 149 kg; 

c) 75 kg; 

d) 79 kg; 

e) 153 kg. 

 

Questão 18 - (PUC SP)   

 

Em uma reação entre ácido sulfúrico e hidróxido de sódio, foram misturados 122,5g de ácido 

sulfúrico e 130g de NaOH. Segue a equação não balanceada: 

 

H2SO4(aq) + NaOH(aq)    Na2SO4(s) + H2O(l) 

 

Qual o reagente limitante e a massa de NaOH consumida, respectivamente? 

 









a) NaOH e 50g 

b) NaOH e 100g 

c) H2SO4 e 50g 

d) H2SO4 e 100g 

 

Questão 19 - (UFRGS RS)   

 

A hidrazina (N2H4) é usada como combustível para foguetes e pode ser obtida a partir da 

reação entre cloramina e amônia, apresentada abaixo. 

 

NH2Cl + NH3  N2H4 + HCl 

 

Assinale a alternativa que apresenta a massa de hidrazina que pode ser obtida pela reação de 

10,0 g de cloramina com 10,0 g de amônia. 

 

a) 5,00 g. 

b) 6,21 g. 

c) 10,00 g. 

d) 20,00 g. 

e) 32,08 g. 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 20   

 

Um incêndio atingiu uma fábrica de resíduos industriais em Itapevi, na Grande São Paulo. O 

local armazenava três toneladas de fosfeto de alumínio . De acordo com a Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), o fosfeto de alumínio reagiu com a água usada 

para apagar as chamas, produzindo hidróxido de alumínio e fosfina (PH3). A fosfina é um gás 

tóxico, incolor, e não reage com a água, porém reage rapidamente com o oxigênio liberando 

calor e produzindo pentóxido de difosfóro (P2O5). Segundo os médicos, a inalação do P2O5 

pode causar queimadura tanto na pele quanto nas vias respiratórias devido à formação de 

ácido fosfórico. 

<https://tinyurl.com/yafzufbo> 

Acesso em: 11.10.18. Adaptado. 

 

Questão 20 - (FATEC SP)   

 

A reação química da produção da fosfina pode ser representada pela equação 

 

AlP (s) + 3 H2O (l)    Al (OH)3 (s) + PH3 (g) 

 

Considerando que toda a massa de fosfeto de alumínio reagiu com a água e que o rendimento 

da reação é 100%, o volume aproximado de fosfina produzido no local, em litros, é 

Dados: 

Volume molar dos gases nas condições descritas: 30 L/mol 

Massas molares em g/mol: A = 27, P = 31 



)PA( 





 

a) 3,33  102. 

b) 3,33  103. 

c) 3,33  106. 

d) 1,55  103. 

e) 1,55  106. 

 

Questão 21 - (PUC SP)   

 

Dado: Volume de 1 mol de gás na CNTP é 22,4 L 

 

A água oxigenada é o nome dado à solução comercial de peróxido de hidrogênio (H2O2) em 

água. Em lojas de produtos químicos é possível adquirir frascos contendo água oxigenada 200 

volumes. Essa concentração indica que a decomposição total do peróxido de hidrogênio 

contida em 1,0 L de solução produz 200 L de gás oxigênio medidos na CNTP. 

A reação de decomposição da água oxigenada é representada pela equação química a seguir 

 

2 H2O2 (aq)  2 H2O(l) + O2 (g) 

 

Desse modo, 50 mL dessa solução contém, aproximadamente, 

 

a) 10 g de H2O2. 

b) 20 g de H2O2. 

c) 30 g de H2O2. 

d) 40 g de H2O2. 

 

Questão 22 - (UNIFICADO RJ)   

 

A decomposição de uma amostra pura de perclorato de potássio, conforme apresentado 

abaixo, gerou 2,7 L de gás oxigênio, medidos na CNTP, considerando comportamento ideal do 

gás. 

 

2 KClO3 (s)  2 KCl (s) + 3 O2(g) 

 

A quantidade, em mol, de sal decomposto é 

 

Dados: R=0,082 atm L mol–1 K–1; Pressão de 1 atm 

 Temperatura de 273 K 

 

a) 0,040 

b) 0,060 

c) 0,080 

d) 0,10 

e) 0,020 

 

















GABARITO:   

 

1) Gab: B 

 

2) Gab: B 

 

3) Gab: A 

 

4) Gab: C 

 

5) Gab: B 

 

6) Gab: A 

 

7) Gab: C 

 

8) Gab: D 

 

9) Gab: C 

 

10) Gab: B 

 

11) Gab: B 

 

12) Gab: B 

 

13) Gab: B 

 

14) Gab: A 

 

15) Gab: E 

 

16) Gab: C 

 

17) Gab: B 

 

18) Gab: D 

 

19) Gab: B 

 

20) Gab: E 

 

21) Gab: C 

 

22) Gab: C 



 


