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1. A grafite de um lápis tem quinze centímetros de comprimento e dois milímetros de 

espessura. Dentre os valores abaixo, o que mais se aproxima do número de átomos presentes 

nessa grafite é 

Nota:  

1. Assuma que a grafite é um cilindro circular reto, feito de grafita pura. A espessura da grafite 

é o diâmetro da base do cilindro.  

2. Adote os valores aproximados de: 

 

• 2,2 g/cm3 para a densidade da grafita;  

• 12 g/mol para a massa molar do carbono;  

• 6,0 × 1023 mol–1 para a constante de Avogadro. 

 

A) 5 × 1023  

B) 1 × 1023  

C) 5 × 1022  

D) 1 × 1022  

E) 5 × 1021 

 

 

2. A tabela abaixo apresenta informações sobre cinco gases contidos em recipientes 

separados e selados. 

 

 

 

Qual recipiente contém a mesma quantidade de átomos que um recipiente selado de 22,4 L, 

contendo H2 , mantido a 2 atm e 273 K?  

 

A) 1  

B) 2  

C) 3  

D) 4  

E) 5 

 

 

3. O aspartame, um adoçante artificial, pode ser utilizado para substituir o açúcar de cana. 

Bastam 42 miligramas de aspartame para produzir a mesma sensação de doçura que 6,8 
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gramas de açúcar de cana. Sendo assim, quantas vezes, aproximadamente, o número de 

moléculas de açúcar de cana deve ser maior do que o número de moléculas de aspartame 

para que tenha o mesmo efeito sobre o paladar?  

Dados: massas molares aproximadas (g/mol): açúcar de cana: 340 adoçante artificial: 300  

 

A) 30  

B) 50  

C) 100  

D) 140  

E) 200 

 

 

4. O Diesel S-10 foi lançado em 2013 e teve por objetivo diminuir a emissão de dióxido de 

enxofre na atmosfera, um dos principais causadores da chuva ácida. O termo S-10 significa 

que, para cada quilograma de Diesel, o teor de enxofre é de 10 mg. Considere que o enxofre 

presente no Diesel S-10 esteja na forma do alótropo S8 e que, ao sofrer combustão, forme 

apenas dióxido de enxofre. 

O número de mols de dióxido de enxofre, formado a partir da combustão de 1.000 L de Diesel 

S-10 é, aproximadamente, Dado: Densidade do Diesel S-10 = 0,8 kg/L; S = 32.  

 

A) 2,48 mol  

B) 1,00 mol  

C) 0,31 mol  

D) 0,25 mol 

 

 

5. O sal rosa do Himalaia é um sal rochoso muito apreciado em gastronomia, sendo obtido 

diretamente de uma reserva natural aos pés da cordilheira. Apresenta baixo teor de sódio e é 

muito rico em sais minerais, alguns dos quais lhe conferem a cor característica. Considere uma 

amostra de 100 g de sal rosa que contenha em sua composição, além de sódio e outros 

minerais, os seguintes elementos nas quantidades especificadas:  

Magnésio = 36 mg  

Potássio = 39 mg  

Cálcio = 48 mg  

Os elementos, colocados na ordem crescente de número de mols presentes na amostra, são  

 

A) K, Ca, Mg.  

B) K, Mg, Ca.  

C) Mg, K, Ca.  

D) Ca, Mg, K.  
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E) Ca, K, Mg. 

 

 

6. A dose diária recomendada do elemento cálcio para um adulto é de 800 mg. Suponha certo 

suplemento nutricional à base de casca de ostras que seja 100% CaCO3. Se um adulto tomar 

diariamente dois tabletes desse suplemento de 500 mg cada, qual porcentagem de cálcio da 

quantidade recomendada essa pessoa está ingerindo? 

Dadas massas molares (g/mol): Ca = 40 ; O = 16 ; C = 12. 

 

A) 25%  

B) 40%  

C) 50%  

D) 80%  

E) 125% 

 

 

7. Certo refrigerante é engarrafado, saturado com dióxido de carbono (CO2) a 5 °C e 1 atm de 

CO2 e então fechado. Um litro desse refrigerante foi mantido algum tempo em ambiente à 

temperatura de 30 °C. Em seguida, a garrafa foi aberta ao ar (pressão atmosférica = 1atm) e 

agitada até praticamente todo CO2 sair. Nessas condições (30 °C e 1 atm), qual o volume 

aproximado de CO2 liberado? 

 

Dados:  

massa molar de CO2 = 44 g/mol  

volume molar dos gases a 1 atm e 30 °C = 25 L/mol  

solubilidade do CO2 no refrigerante a 5 °C e sob 1 atm de CO2 = 3,0 g/L 

 

A) 0,40 L  

B) 0,85 L  

C) 1,7 L  

D) 3,0 L  

E) 4,0 L 

 

 

8. Recentemente, na Bélgica, descobriu-se que frangos estavam contaminados com uma 

dioxina contendo 44%, em massa, do elemento cloro. Esses frangos apresentavam, por kg, 2,0 

× 10–13 mol desse composto, altamente tóxico. Supondo que um adulto possa ingerir, por dia, 

sem perigo, no máximo 3,23 × 10–11 g desse composto, a massa máxima diária, em kg de 

frango contaminado, que tal pessoa poderia consumir seria igual a:  

Dados:  



Teoria atômico-molecular 
 

Professor Emanuel Página 4 

 

1 mol da dioxina contém 4 mols de átomos de cloro.  

massa molar do cloro (Cℓ) = 35,5 g/mol  

 

A) 0,2  

B) 0,5  

C) 1  

D) 2  

E) 3 

 

 

 

GABARITO: 

 

1. C 

2. C 

3. D 

4. D 

5. A 

6. C 

7. C 

8. B 


