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NÚMERO DE AVOGADRO  1º ANO – QUÍMICA – PROF.  CIRILO 

 
01. (Uerj 2020)   

 
ANO INTERNACIONAL DA TABELA PERIÓDICA 

 
Há 150 anos, a primeira versão da tabela periódica foi elaborada pelo cientista Dimitri Mendeleiev. Trata-se de 
uma das conquistas de maior influência na ciência moderna, que reflete a essência não apenas da química, mas 
também da física, da biologia e de outras áreas das ciências puras. Como reconhecimento de sua importância, a 
UNESCO/ONU proclamou 2019 o Ano Internacional da Tabela Periódica.  
 
Na tabela proposta por Mendeleiev em 1869, constavam os 64 elementos químicos conhecidos até então, além 
de espaços vazios para outros que ainda poderiam ser descobertos. Para esses possíveis novos elementos, ele 
empregou o prefixo “eca”, que significa “posição imediatamente posterior”. Por exemplo, o ecassilício seria o 
elemento químico a ocupar a primeira posição em sequência ao silício no seu grupo da tabela periódica.  
 
Em homenagem ao trabalho desenvolvido pelo grande cientista, o elemento químico artificial de número atômico 
101 foi denominado mendelévio. 
  
 
Considere uma amostra laboratorial de 0,43g de mendelévio.  
 
O número de átomos presentes nessa amostra equivale a: 
 
Dados: (Md = 258 g/mol; Constante de Avogadro = 6 x 1023 mol-1) 
 
a) 1019    
b) 1021    
c)1023    
d)1025    
  

02. A composição, conectividade e a organização espacial dos átomos em uma molécula influenciam diretamente nas 
propriedades físicas de uma substância. A figura abaixo mostra a disposição espacial das moléculas de três 
substâncias A, B e C. 

 

 
 

Com base nas figuras apresentadas, considere as seguintes afirmativas: 
I. Um mol de moléculas de B possui o mesmo número de moléculas do que um mol de moléculas de C. 
II. As interações intermoleculares presentes em B são mais fracas do que as interações presentes em A e C. 
III. A diferença nas temperaturas de ebulição de A, B e C ocorre devido à quantidade diferente de ligações 

covalentes em cada uma delas. 
IV. Nas moléculas da substância com maior temperatura de ebulição, a geometria dos átomos de carbono é 

tetraédrica e a do oxigênio, trigonal plana. 
 
São corretas apenas as afirmativas  
a) I e II.   b) I e IV.   c) II e III.   d) III e IV. 
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03. (Ufsc 2019)  Uma nova definição para o mol está disponível 
 

Em 2018, a União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) publicou uma nova definição para o mol, 
estabelecendo que “um mol contém exatamente 6,02214076 x 1023 entidades elementares”. Essa definição 
substitui a definição vigente desde 1971, que relacionava o mol à massa. 

 

Disponível em: <https://iupac.org/new-definition-mole-arrived/>. [Adaptado]. Acesso em: 20 set. 2018. 
 
Sobre o assunto e com base nas informações acima, é correto afirmar que: 
 
Dados: Zn = 65,4 g/mol; As = 74,5 g/mol  
 
01) pela nova definição, assume-se que um mol de átomos de ouro possui mais átomos do que um mol de 

moléculas de sacarose (C12H22O11).    
02) há mais átomos em 1,00 g de zinco do que em 1,00 g de arsênio.     
04) em 1 mol de moléculas de água, há 1 mol de átomos de oxigênio e 2 mols de átomos de hidrogênio.    
08) há mais átomos de oxigênio em 2 mols de moléculas de CO2 do que em um 1 mol de moléculas de C6H12O6.    
16) na reação H2 + Cl2  2 HCl o número total de átomos de produto é maior do que o número total de átomos 

dos reagentes.    
 
04. (Uel 2019)  Os cosméticos, como batons e rímeis, buscam realçar o encanto da beleza. Porém, o uso desses 

produtos pode, também, causar desencantamento em função dos constituintes químicos tóxicos que possuem. 
Em batons, pode haver presença de cádmio, chumbo, arsênio e alumínio. A FDA (Food and Drug Administration) 
e a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) preconizam limites máximos de metais apenas para 
corantes orgânicos artificiais utilizados como matéria-prima na fabricação de cosméticos. 
 
Considerando que um determinado batom possua concentração de chumbo igual a 1 mg/Kg  e que a estimativa 
máxima de utilização deste cosmético ao longo do dia seja de 100 mg, assinale a alternativa que representa, 
correta e aproximadamente, o número de átomos de chumbo em contato com os lábios ao longo de um dia. 
 
Dados: 
Massa molar de chumbo = 207 g/mol 
Constante de Avogadro = 6 x 1023 mol-1 
a) 1,2 x 108    
b) 2,9 x 1014    
c) 4,5 x 1030    
d) 5,1 x 1025    
e) 6,8 x 104    

 
05. (Famerp 2019)  Em janeiro de 2018 foi encontrado em uma mina na África o quinto maior diamante (uma 

variedade alotrópica do carbono) do mundo, pesando 900 quilates. Considerando que um quilate equivale a uma 
massa de 200 mg, a quantidade, em mol, de átomos de carbono existente nesse diamante é igual a 
 
Dados: C = 12 
a) 1,5 x 101    
b) 3,0 x 101    
c) 4,5 x 101    
d) 1,5 x 104    
e) 3,0 x 104    

 
06. (Ufu 2018)  A vitamina E tem sido relacionada à prevenção ao câncer de próstata, além de atuar como 

antioxidante para prevenir o envelhecimento precoce. A dose diária recomendada para uma pessoa acima de 19 
anos é de 15mg. 
 
Considerando-se que, em alguns suplementos alimentares, existam 0,105 x 1020 moléculas da vitamina E, por 
comprimido, fórmula molecular C29H50O2 e que o número de Avogadro é 6 x 1023 mol-1 , o número de comprimidos 
que deve ser consumido em um mês (30 dias) para manter a dose recomendada diária é cerca de 
a) 30comprimidos.    
b) 45 comprimidos.    
c) 60 comprimidos.    
d) 15 comprimidos.    
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07. (Enem 2019)  Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro o intitulado Um novo sistema de filosofia química 
(do original A New System of Chemical Philosophy), no qual continha os cinco postulados que serviam como 
alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são 
numerados a seguir: 
1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. 
2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. 
3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos; em particular, seus átomos têm diferentes 

massas. 
4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. 
5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros 

pequenos para formar compostos. 
 
Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras 
coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no 
modelo atômico. 
 

OXTOBY, D.W.; GILLIS, H. P.; BUTLER, L. J. Principles of Modern Chemistry. Boston: Cengage Learning, 2012 (adaptado). 
 
Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto?  
a) 1    
b) 2    
c) 3    
d) 4    
e) 5    

 
08. Segundo os modelos atômicos atuais, os prótons e nêutrons estão localizados no núcleo do átomo, ao qual se 

deve a maior parte da massa do átomo. Desta forma, podem-se caracterizar os elementos através do número 
atômico (Z) e do número de massa (A). John Dalton propôs a teoria do modelo atômico em 1808, e muitos de 
seus postulados mostraram-se bastante realistas em relação ao conhecimento atual sobre a teoria atômica. 
Entretanto, a existência de isótopos ainda não era conhecida. Assinale a alternativa na qual a afirmação do modelo 
atômico de Dalton NÃO esteja de acordo com a existência dos isótopos:  
a) Cada elemento é composto por átomos.     
b) Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos.     
c) Nas reações químicas, os átomos não são alterados.     
d) Os compostos são formados quando átomos de mais de um elemento se combinam.     
e) Se uma massa fixa de um elemento se combina com massas diferentes de um segundo elemento, estas 

massas relacionam-se entre si através de números pequenos e inteiros.     
 

09. (Fuvest 2018)  Neste texto, o autor descreve o fascínio que as descobertas em Química exerciam sobre ele, 
durante sua infância. 
 
Eu adorava Química em parte por ela ser uma ciência de transformações, de inúmeros compostos baseados em 
algumas dúzias de elementos, 1eles próprios fixos, invariáveis e eternos. A noção de estabilidade e de 
invariabilidade dos elementos era psicologicamente crucial para mim, pois eu os via como pontos fixos, como 
âncoras em um mundo instável. Mas agora, com a radioatividade, chegavam transformações das mais incríveis. 
(...) 
A radioatividade não alterava as realidades da Química ou a noção de elementos; não abalava a ideia de sua 
estabilidade e identidade. O que ela fazia era aludir a duas esferas no átomo – uma 2esfera relativamente 
superficial e acessível, que governava a reatividade e a combinação química, e uma 3esfera mais profunda, 
inacessível a todos os agentes químicos e físicos usuais e suas energias 4relativamente pequenas, onde qualquer 
mudança produzia 5uma alteração fundamental de identidade. 
 

Oliver Sacks, Tio Tungstênio: Memórias de uma infância química. 
 
De acordo com o autor,  
a) o trecho “eles próprios fixos, invariáveis e eternos” (ref. 1) remete à dificuldade para a quebra de ligações 

químicas, que são muito estáveis. 
b) “esfera relativamente superficial” (ref. 2) e “esfera mais profunda” (ref. 3) dizem respeito, respectivamente, 

à eletrosfera e ao núcleo dos átomos. 
c) “esfera relativamente superficial” (ref. 2) e “esfera mais profunda” (ref. 3) referem-se, respectivamente, aos 

elétrons da camada de valência, envolvidos nas reações químicas, e aos elétrons das camadas internas dos 
átomos, que não estão envolvidos nas reações químicas. 

d) as energias envolvidas nos processos de transformação de um átomo em outro, como ocorre com materiais 
radioativos, são “relativamente pequenas” (ref. 4). 

e) a expressão “uma alteração fundamental de identidade” (ref. 5) relaciona-se à capacidade que um mesmo 
átomo tem de fazer ligações químicas diferentes, formando compostos com propriedades distintas das dos 
átomos isolados. 


