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CASOS GERAIS DA ESTEQUIOMETRIA 

 

Para a resolução das questões, caso necessário, utilize a 

tabela periódica que se encontra no fim da lista de 

exercícios para consultar os dados de massa molar. 

 

1) A combustão completa de isooctano (C8H18) leva à 

formação de dióxido de carbono e água. Calcule a massa, 

em kg, de dióxido de carbono lançada no meio ambiente, na 

combustão completa de 10,0 mols de isooctano. Multiplique 

o resultado encontrado por 10 e despreze a parte decimal, 

caso exista. 

C8H18(l) + O2(g)  CO2(g) + H2O(l) 

 

2) (UnB) Os relâmpagos ocasionam a quebra de 

moléculas do gás nitrogênio, possibilitando que átomos 

deste elemento possam ser fixados a outros elementos. A 

fixação de átomos de nitrogênio a átomos de oxigênio forma 

o óxido de nitrogênio, de acordo com a equação química 

(não balanceada):  

N2(g) + O2(g)  NO(g) 

 

O óxido de nitrogênio é então levado para o solo pelas 

chuvas, fertilizando-o. Algo em torno de 1 (um) quilograma 

de NO é produzido por cada relâmpago. Com essas 

informações, julgue os itens a seguir: 

 

( ) Pela equação acima, para cada mol de nitrogênio são 

produzidos 2 (dois) mols de óxido de nitrogênio. 

( ) Com 65g inicial de N2 será formado 120g de NO. 

( ) Nas Condições Normais de Temperatura e Pressão 

(CNTP), em cada mol de nitrogênio serão obtidos 22,4 litros 

de óxido de nitrogênio. 

 

3) (UnB) O carbonato de sódio (Na2CO3), usado na 

fabricação de vidro, é encontrado na natureza em 

quantidades mínimas. Ele, entretanto, pode ser obtido 

através de produtos naturais muito abundantes: o carbonato 

de cálcio (CaCO3, mármore) e o cloreto de sódio (NaCl, sal 

de cozinha). A equação abaixo fornece a obtenção do 

carbonato de sódio: 

 

CaCO3 + 2NaCl  Na2CO3 + CaCl2 

 

A partir destas informações, julgue os itens que se seguem: 

( ) A reação química acima é de deslocamento simples. 

( )A partir de 400g de CaCO3 serão obtidos 4 (quatro) mols 

de Na2CO3. 

( ) Para cada mol de NaCl serão obtidos 3,01 x 10
23

 

moléculas de Na2CO3. 

 

4) (UnB) A reação de combustão de um dos 

componentes do gás de cozinha, o gás butano, C4H10, pode 

ser representada pela seguinte equação química não-

balanceada: 

 

C4H10(g) + O2(g)  CO2(g) + H2O(l) 

 

Sabendo que o volume molar de um gás ideal nas CPTP é 

22,71 L/mol e que M(C) = 12 g/mol, M(O) = 16 g/mol e 

M(H) = 1 g/mol, julgue os itens que se seguem: 

 

( ) De acordo com a lei das proporções definidas, dobrando-

se as massas dos gases butano e oxigênio, as massas de gás 

carbônico e de água diminuirão na mesma proporção. 

( ) São necessários 13 mols de gás oxigênio para reagir com 

2 mols de gás butano. 

( ) A queima de 58 g de butano produzirá 90 g de água. 

( ) Nas CPTP, para produzir 45,42 L de gás carbônico são 

necessários 116 g de gás butano. 

( ) A soma dos coeficientes estequiométricos inteiros 

menores possíveis que balanceiam a equação é igual a 33. 

 

5) A equação química a seguir, 

 

SO2(g) + 2H2S(g)  2H2O(l) + 3S(s) 

 

representa a reação de formação do enxofre a partir de gases 

vulcânicos. Para produzir um depósito de enxofre de 4,8 x 

10
6 

Kg, são necessários quantos mols de SO2(g) ? Divida a 

sua resposta por 10
7
. 
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6) (ESPEM-SP) O hipoclorito de sódio tem 

propriedades bactericida e alvejante, sendo utilizado para 

cloração de piscinas, e é vendido no mercado consumidor, 

em solução, como Água Sanitária, Cândida, Q-bôa, etc. Para 

fabricá-lo, reage-se gás cloro com soda cáustica:  

 

Cl2 + 2NaOHNaCl + NaCIO + H2O 

 

A massa de soda cáustica, NaOH, necessária para obter 149 

kg de hipoclorito de sódio, NaClO, é: 

 

a) 40 kg. 

b) 80 kg. 

c) 120 kg. 

d) 160 kg. 

e) 200 kg. 

 

7) (UnB) Considere que o gás natural seja constituído 

exclusivamente de metano (CH4), e a gasolina, de isooctano 

(C8H18). Em condições padrão, o calor liberado na 

combustão de 1,0 mol de metano e na de 1,0 mol de 

gasolina, cujas equações estão representadas abaixo, é igual, 

respectivamente, a 75 kJ/mol e 255 kJ/mol. 

 

CH4(g) + 2O2(g)   CO2(g) + 2H2O(l) 

 

C8H18(l) + 12,5O2(g)  8CO2(g) + 9H2O(l) 

 

A partir dessas informações e considerando que a densidade 

do isooctano seja 0,7g/cm³, julgue os itens subsequentes. 

 

( ) Do ponto de vista ambiental, não é recomendada a 

conversão de um automóvel originalmente movido a 

gasolina em veículo movido a gás natural, porque ela 

resultará em aumento da liberação de CO2por unidade de 

energia gerada. 

( ) De acordo com o princípio de Avogadro, na combustão 

do metano, o volume de CO2(g) formado é superior ao 

volume de CH4(g) queimado, porque a massa molar do 

CO2é maior que a massa molar do CH4. 

( ) O volume de isooctano necessário para a formação de 1,0 

kg de CO2é superior a 460 mL. 

 

 

8) (UnB) 

 

 

 

A temperatura é um dos fatores que afetam o nível de 

oxigênio das águas, conforme mostra o gráfico acima, no 

qual está representada a curva da solubilidade do gás 

oxigênio (O2) na água, em função da temperatura. 

Considerando que, no intervalo de temperatura apresentado 

no gráfico, a densidade da água seja igual a 1,0 g/mL e que a 

concentração mínima de oxigênio que permite a vida de 

determinado organismo seja 1,3 × 10
-4 

mol/L, julgue os 

próximos itens. 

 

( ) Para uma solução aquosa saturada em oxigênio, a 40 ºC, 

a concentração de oxigênio é suficiente para permitir a vida 

do organismo em questão. 

( ) Com o efeito estufa, a temperatura média na superfície 

terrestre aumenta e, portanto, a solubilidade do oxigênio na 

água diminui, o que pode ocasionar redução do nível de 

oxigenação de rios, lagos e oceanos. 

( ) O número de moléculas em 1,8 mL de água pura, nas 

condições de temperatura indicadas no gráfico acima, é 

superior a 1 x 10
22

. 

 

PUREZA E RENDIMENTO 

 

9) (Pucrj 2013) O elemento boro pode ser preparado 

pela redução do B2O3, segundo a equação abaixo. 

 

B2O3 + 3Mg  2B + 3MgO 
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Partindo-se de 262,5 g do óxido de boro, B2O3, em excesso 

de magnésio, obteve-se 33 g de B, o que significa que o 

rendimento percentual (%) da reação foi mais próximo de: 

 

a) 30  

b) 35  

c) 40  

d) 45  

e) 50 

 

10) (UNESP-SP) O inseticida DDT, C14H9Cl5, (massa molar = 

354,5 g/mol) é fabricado a partir de clorobenzeno, C6H5Cl, 

(massa molar = 112,5 g/mol) e cloral, de acordo com a 

equação: 

 

2 C6H5Cl +  C2HCl3O       C14H9Cl5  +  H2O 

 

Partindo-se de uma tonelada (1t) de clorobenzeno e 

admitindo-se rendimento de 80%, a massa de DDT 

produzida é igual a: 

 

a) 1,575 t  

b) 1,260 t  

c) 800,0 kg  

d) 354,5 kg  

e) 160,0 kg 

 

 

11) Em siderurgia, uma das reações é dada pela 

equação química:  

 

CO (g) + FeO (s) → Fe (l) + CO2 (g) 

 

Admita que a amostra de FeO tenha 60% em massa de 

pureza. Nestas condições, para cada mol de ferro produzido, 

a massa de FeO impuro necessária será:  

 

a) 120 g.  

b) 72 g.  

c) 60 g.  

d) 43 g.  

e) 56 g. 

 

12) Uma amostra de 10 g de calcário contém 8 g de 

carbonato de cálcio. A porcentagem de pureza do carbonato 

de cálcio é:  

 

a) 0,8%.  

b) 10,0%.  

c) 8,0%.  

d) 80%.  

e) 20,0%. 

 

13) (Uel 2013) O ácido acetilsalicílico (AAS), 

comumente chamado de aspirina, é obtido a partir da reação 

do ácido salicílico com anidrido acético. Essa reação é 

esquematizada do seguinte modo: 

 

 

a) Qual é o reagente limitante da reação, partindo-se de 

6,90g de ácido salicílico e 10,20g de anidrido acético? 

Justifique sua resposta apresentando os cálculos.  

 

b) Foram obtidos 5,00g de AAS. Calcule o rendimento da 

reação.  

 

14) (PUC-RJ) Para responder à questão a seguir, 

considere o seguinte esquema de procedimento industrial 

para obtenção de gás nitrogênio ou azoto (N2): 
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Partindo de 200 L de ar contendo 5% de umidade e, sendo a 

porcentagem dos gases no ar seco em volumes, a opção que 

MAIS SE APROXIMA DO VOLUME MÁXIMO de N2 

obtido em rendimento de 70% é:  

 

a) 105 L 

b) 120 L 

c) 133 L 

d) 150 L 

e) 158 L 

 

 

15) Qual a massa de gás carbônico obtida na 

decomposição térmica do CaCO3, sabendo-se que 90,9 g 

desse composto sofreram reação com um rendimento de 

80%? (Dadas as massas molares:  

 

CaCO3 → CaO + CO2 

 

 

16) Em siderurgia, uma das reações é dada pela 

equação química:  

 

CO (g) + FeO (s) → Fe (l) + CO2 (g) 

 

Admita que a amostra de FeO tenha 60% em massa de 

pureza. Nestas condições, para cada mol de ferro produzido, 

a massa de FeO impuro necessária será:  

 

a) 120 g.  

b) 72 g.  

c) 60 g.  

d) 43 g.  

e) 56 g. 

 

 

17) (PUC-MG) O medicamento "Leite de Magnésia" 

é uma suspensão de hidróxido de magnésio, Mg(OH)2. Esse 

medicamento é utilizado para combater a acidez estomacal 

provocada pelo ácido clorídrico, encontrado no estômago. 

Sabe-se que, quando utilizamos 12,2 g desse medicamento, 

neutraliza-se certa quantidade do ácido clorídrico, 

produzindo 16,0 gramas de cloreto de magnésio, MgCl2. O 

grau de pureza desse medicamento, em termos do hidróxido 

de magnésio, é igual a:  

 

Mg(OH)2 (aq) + HCl (aq) → MgCl2 (aq) + H2O (l) 

 

a) 90%.  

b) 80%.  

c) 60%.  

d) 40%.  

e) 30%. 

 

 

18) Sabe-se que 65 kg de zinco em pó, Zn, foram 

atacados por ácido clorídrico, produzindo um sal e liberando 

gás hidrogênio, H2.  

 

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

 

Determine o rendimento desta reação, sabendo que a massa 

de gás hidrogênio obtida foi de 1,5 kg. 

 

 

 

QUESTÕES AVANÇADAS 

 

19) (Pucrj 2013) A queima de 5,0 g de uma amostra 

de carbono consumiu totalmente esse reagente e produziu 

uma mistura de CO e CO2. Se a massa de CO2 produzida foi 

13,9 g, a quantidade em mol de CO é:  

 

a) 0,02  

b) 0,05  

c) 0,08  

d) 0,1  

e) 0,15 

 

20) (Uel 2013) O ácido acetilsalicílico (AAS), 

comumente chamado de aspirina, é obtido a partir da reação 
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do ácido salicílico com anidrido acético. Essa reação é 

esquematizada do seguinte modo: 

 

 

a) Qual é o reagente limitante da reação, partindo-se de 

6,90g de ácido salicílico e 10,20g de anidrido acético? 

Justifique sua resposta apresentando os cálculos.  

 

b) Foram obtidos 5,00g de AAS. Calcule o rendimento da 

reação. 

 

 

21) (Uftm 2012) O carbonato de sódio (Na2CO3), 

importante matéria-prima na fabricação de vidros, pode ser 

produzido a partir da reação do cloreto de sódio (NaCl), 

amônia (NH3) e gás carbônico (CO2), processo químico 

conhecido como processo Solvay. São apresentadas duas 

etapas deste processo. 

 

 

 

Considerando que o rendimento da etapa I é 75% e o da 

etapa II é 100%, a massa de carbonato de sódio, em kg, que 

pode ser produzida a partir de 234 kg de cloreto de sódio é  

 

a) 159.  

b) 212.  

c) 283.  

d) 318.  

e) 424. 

 

 

22) (Pucrj 2012) Hematita é um minério de ferro 

constituído de Fe2O3 e impurezas. Ao se misturar 4,0 g de 

uma amostra deste minério com ácido clorídrico 

concentrado, obtêm-se 6,5 g de cloreto de ferro III. A 

porcentagem em massa de Fe2O3 no minério é igual a  

 

a) 80 %.  

b) 65 %.  

c) 70 %.  

d) 75 %.  

e) 85 %. 

 

 

23) (Uftm 2012) O titânio, à temperatura ambiente, 

tem estrutura cristalina hexagonal compacta (figura 1), 

chamada de fase alfa, a qual é estável até 882 C;acima 

dessa temperatura, a estrutura muda para cúbica de corpo 

centrado (figura 2), chamada de fase beta. O titânio não é 

tóxico, mas, apesar de fisiologicamente inerte, o pó é 

carcinogênico. Outra consequência importante da sua 

atoxidade é a utilização desse metal e suas 

ligas como biomaterial, devido à excelente resistência à 

corrosão e alta biocompatibilidade. 

 

 

Na indústria, o titânio é obtido pelo processo Kroll, a partir 

do minério ilmenita (FeTiO3) processo representado pelas 

equações: 

 

 

 

a) Indique o nome do fenômeno que ocorre com o titânio 

por apresentar diferentes estruturas (figuras 1 e 2), bastante 

comum em diversos outros elementos na natureza.  
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b) Considerando o rendimento da reação como 100%, 

calcule a massa aproximada de titânio que pode ser obtida a 

partir de 760 kg de ilmenita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

  

 

 


