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Cálculo estequiométrico  1ª SÉRIE – QUÍMICA – CIRILO 

 
Lista 03 

 
01. (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 

 

02. (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. 
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03. (Mackenzie SP) O manganês utilizado na indústria siderúrgica na fabricação de ferroligas é obtido 
em um processo, cujo rendimento global apresenta 60 %, no qual a pirolusita (MnO2), com pureza de 
43,5 %, é tratada com carvão coque e ar atmosférico, formando o monóxido de manganês. Em uma 
segunda etapa, o manganês contido no monóxido continua sendo reduzido, formando, por fim, o 
manganês metálico, de acordo com as equações abaixo: 

MnO2(s) + C(s) + O2(g)    MnO(s) + CO2(g) 

2 MnO(s) + C(s)    2 Mn(s) + CO2(g) 

 

Considerando as informações anteriores, como também as duas etapas do processo, afirma-se que a 
massa de manganês formada, a partir de 8 toneladas de pirolusita, é igual a 

Dados: massas molares (g mol–1) O = 16 e Mn = 55 

a) 5,06 106 g. 

b) 3,03 106 g. 

c) 2,20 106 g. 

d) 1,32 106 g. 

e) 1,06 106 g. 

 

04. (UPE PE) Diversos povos africanos apresentavam uma relação especial com os metais, sobretudo o 
ferro, e, assim, muito do conhecimento que chegou ao Brasil sobre obtenção e forja tinha origem 
nesse continente. Entre os negros do período colonial, os ferreiros, com seus martelos e bigornas, 
desempenhavam importante papel político e financeiro. Supondo que mestre ferreiro Taú trabalhava 
com hematita (Fe2O3), quantos quilogramas de ferro aproximadamente seriam produzidos a partir de 
500 kg do minério, admitindo uma pureza de 85% do mineral? 

Fe2O3 (s) + 3 CO(g)    2 Fe(l) + 3 CO2(g) 

Dados: C = 12g/mol; O = 16g/mol; Fe = 56g/mol 

 

a) 175 kg 

b) 350 kg 

c) 297 kg 

d) 590 kg 

e) 147 kg 
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05. (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 

 

06. (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. 

(Equação 1) 

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

(Equação 2) 

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

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%. 
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07. (UCS RS) O óxido de titânio (IV) é um dos principais pigmentos de coloração branca utilizado pelas 
indústrias de tintas. Esse pigmento apresenta alta durabilidade, além de oferecer alta retenção do 
brilho, aliada a uma boa dispersão. Por isso, é importante que haja um método eficiente que seja 
capaz de quantificar esse óxido em tintas, de modo a assegurar a qualidade das mesmas. Um dos 
métodos utilizados para realizar essa quantificação consiste em reagir o TiO2, presente na amostra de 
tinta, com trifluoreto de bromo, de acordo com a equação química representada abaixo. 

3 TiO2 (s) + 4 BrF3 (ℓ)    3 TiF4 (s) + 2 Br2 (ℓ) + 3 O2 (g) 

Nessa reação, o gás oxigênio formado pode ser facilmente recolhido e sua massa determinada. Supondo 
que nessa determinação, 2,38 g de uma amostra de tinta libere 0,14 g de O2, pode-se concluir que o 
percentual de TiO2 na amostra é de aproximadamente 

a) 0,14. 

b) 0,42. 

c) 2,38. 

d) 7,14. 

e) 14,7. 

 

08. (UFRGS RS) Nas tecnologias de energias renováveis, estudos têm sido realizados com tintas 
fotovoltaicas contendo nanopartículas de dióxido de titânio, TiO2. Essas tintas são capazes de 
transformar a energia luminosa em energia elétrica. O dióxido de titânio natural pode ser obtido da 
ilmenita, um óxido natural de ferro e titânio minerado a partir das areias de praia. A reação de 
obtenção do dióxido de titânio, a partir da ilmenita, é representada pela reação abaixo já ajustada. 

2 FeTiO3 + 4 HCl + Cl2  2 FeCl3 + 2 TiO2 + 2 H2O 

A massa de dióxido de titânio que pode ser obtida, a partir de uma tonelada de areia bruta com 5% 
de ilmenita, é, aproximadamente, 

(Dados: TiO2 = 80 g.mol–1 e FeTiO3 = 152 g.mol–1) 

a) 16 kg. 

b) 26,3 kg. 

c) 52,6 kg. 

d) 105,2 kg. 

e) 210,4 kg. 
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09. (ENEM) O cobre, muito utilizado em fios da rede elétrica e com considerável valor de mercado, pode 
ser encontrado na natureza na forma de calcocita, Cu2S (s), de massa molar 159 g/mol. POr meio da 
reação Cu2S (s) + O2 (g)    2 Cu (s) + SO2 (g), é possível obtê-lo na forma metálica. 

 

A quantidade de matéria de cobre metálico produzida a partir de uma tonelada de calcocita com 7,95% 
(m/m) de pureza é 

a) 10  103 mol. 

b) 50  102 mol. 

c) 1,0  100 mol. 

d) 5,0  10–1 mol. 

e) 4,0  10–3 mol. 

 

10. (UFTM MG) O ácido fluorídrico, por reagir com o vidro, pode ser utilizado na gravação do número de 
chassi em vidros de automóveis. É produzido a partir da reação do minério fluorita com ácido sulfúrico, 
a 250 ºC, representada pela equação 

CaF2 (s) + H2SO4 (l)    CaSO4 (s) + 2 HF (g) 

Considere que a massa molar do HF seja igual a 20 g·mol–1 e que a massa molar do CaF2 seja igual a 
78 g·mol–1. Se 100 kg de ácido fluorídrico são obtidos a partir de 260 kg de fluorita impura, é correto 
afirmar que o teor percentual, em massa, de CaF2 nesse minério é 

a) 70. 

b) 80. 

c) 65. 

d) 75. 

e) 60. 


