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1)  (UnB) A utilização sistemática da balança em 

laboratório, especialmente no estudo da variação de massa 

em reações químicas, é considerada um marco para o 

surgimento da Química Moderna. Um dos responsáveis por 

esse significativo momento da história da Química foi 

Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794), cujas contribuições 

são até hoje utilizadas para o estudo de reações químicas, 

como a que é representada pela equação abaixo. 

 

2HCl(aq) + CaCO3(s)  CaCl2(s) + H2O(l) + CO2(g) 

 

A partir do texto, das contribuições de Lavoisier e dos 

conceitos da Química a elas relacionados, julgue os itens 

que se seguem. 

 

1.  De acordo com Lavoisier, se a reação química 

representada no texto for realizada em um recipiente aberto, 

a massa total dos reagentes será diferente da massa dos 

produtos contidos no recipiente após o término da reação. 

2. Lavoisier contribuiu para consolidar a Alquimia 

como uma ciência. 

3. Tanto a massa inercial quanto a massa 

gravitacional se conservam durante a reação citada no texto. 

4. Na reação representada no texto, a fórmula da 

água indica que existem duas unidades de massa de 

hidrogênio para cada unidade de massa de oxigênio. 

5. É possível afirmar que, ao colocar para reagir 150 

g de CaCO3 com quantidade suficiente de HCl, 

considerando rendimento reacional de 100% e que o CaCO3 

seja puro, serão produzidas 66 g de gás carbônico. 

 

2) (ESCS) Os carboidratos são a principal fonte de 

energia para o organismo humano. A reação global de 

conversão dos açúcares em energia pode ser representada 

pela equação abaixo. 

 

C6H12O6(s) + 6 O2(g) → 6 CO2(g) + 6 H2O(l) + energia 

 

A combustão completa de 270 gramas de glicose: 

 

(a) Consome mais do que 250 gramas de oxigênio. 

(b) Produz mais do que 400 gramas de CO2. 

(c) Produz mais do que 180 gramas de H2O. 

(d) Produz mais do que 10 mols de H2O. 

 

3) (ESCS) Considere que a concentração de glicose no 

soro glicosado seja igual a 54 g/L, que o volume ocupado 

por um gás ideal, nas condições normais de temperatura e 

pressão (CNTP), seja igual a 22,4 L, que o O2(g) tenha 

comportamento ideal nas CNTP e que a equação para a 

reação de metabolismo da glicose seja a seguinte: 

 

C6H12O6(s) + 6 O2(g)  6 CO2(g) + 6 H2O(l) + energia 

 

Com base nesses dados, julgue as afirmações abaixo 

 

1. Os soros fisiológico e glicosado são misturas 

homogêneas, pois são formados por um composto sólido 

dissolvido em um composto líquido.  

2. O soro glicosado possui concentração de glicose 

superior a 0,40 mol/L. 

3. A combustão de 100 g de glicose consome mais 

que 100 L de O2(g) medidos nas CNTP. 

4. O metabolismo da glicose é uma reação 

exotérmica. 

 

4) (UFRGS RS)A combustão do álcool etílico é 

representada pela seguinte equação: 

 

C2H5OH + 3O2  2CO2 + 3H2O 

 

Na queima de 100g de um álcool hidratado a massa de água 

formada na reação é aproximadamente igual a: 

 

(a) 18g 

(b) 54g 

(c) 108g 

(d) 116g 

(e) 117g 
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5) (UFRJ) Misturam-se 21,3g de ácido clorídrico (HCl) 

com 18g de hidróxido de alumínio Al(OH)3, ambos em 

solução aquosa. Pede-se: 

 

HCl (aq) + Al(OH)3  AlCl3 (aq) + H2O (l) 

 

a) o reagente em excesso; 

b) a massa do reagente em excesso; 

c) a massa do sal formado. 

 

6) (UFPE) Um químico submeteu 80g de uma amostra de 

calcário (CaCO3) à decomposição térmica e obteve 20g de 

óxido de cálcio (CaO). Descubra o grau de pureza em 

carbonato de cálcio dessa amostra: 

 

CaCO3 (s)      CaO(s) + CO2(g) 

 

Dados: Ca=40; C=12; O=16. 

 

7) (UEG GO) Em uma aula experimental de Química, 

um aluno provocou a reação entre 80 g de calcário (CaCO3) 

e excesso de ácido clorídrico (HCl), produzindo gás 

carbônico, água e cloreto de cálcio (CaCl2). Considerando 

esse processo laboratorial, responda aos itens abaixo: 

 

Dado: R = 0,082 atm.L.K
–1

.mol
–1 

 

a) Escreva a equação química da reação que descreve o 

processo. 

b) Considerando o grau de pureza do CaCO3 igual a 95%, 

temperatura e pressão iguais a, respectivamente, 27 ºC e 3 

atm, calcule o volume de gás carbônico liberado. 

 

8) A grafita pura é constituída essencialmente de carbono. 

Sua queima pode ser representada pela equação: 

 

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

 

a) qual o rendimento da reação sabendo que 66 

gramas de grafita pura produzem 230 gramas de CO2? 

b) se o rendimento da reação fosse 80% quantos 

gramas de carbono seriam necessários para se obter 30 

gramas de CO2. 

 

9) (UFPR) Em uma experiência na qual metano (CH4) 

queima em oxigênio, gerando dióxido de carbono e água, 

foram misturados 0,25 mol de metano com 1,25 mol de 

oxigênio. 

Dados: C=12; O=16; H=1 

 

a) todo o metano foi queimado? Justifique. 

b) quantos gramas de CO2 foram produzidos? 

Justifique. 

 

10) (UEPG PR) Considere a seguinte reação balanceada 

em fase gasosa, 

 

1 N2 (g) + 3 H2 (g)       2 NH3 (g). 

 

De acordo com essa reação, julgue os itens a seguir. Dados: 

N = 14 e H = 1,0.  

 

1. 6 mols de H2 e 2 mols de N2 formam 4 mols de 

NH3.  

2. 1 mol de N2 forma 17,0 g de NH3.  

3. A molécula de NH3 apresenta em porcentagem de 

massa 82,4% de N e 17,6% de H.  

4. De acordo com a CNTP, se forem utilizados 22,4 

litros de N2 na reação serão também necessários 22,4 litros 

de H2.  

5. 1 mol de H2 apresenta 2 átomos de hidrogênio.  

 

11) (UEG GO) A respiração aeróbica é um processo 

complexo de fornecimento de energia que ocorre nas células 

das plantas e dos animais. De maneira simples, pode ser 

representada pela seguinte equação não balanceada:  

 

C6H12O6(s) + O2(g)     CO2(g) + H2O(l) + Energia 

 

A respeito da respiração aeróbica, julgue os itens:  
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1. mediante a reação completa de 36 g de glicose 

são produzidos 52,8 g de gás carbônico.  

2. balanceando-se a equação com os menores 

números inteiros, a soma desses números é igual a 22. 

3. Para cada mol de glicose metabolizado, a massa 

de gás carbônico é sempre maior do que a massa de água 

produzida. 

 

12) (UnB) Nos últimos anos, tem-se falado muito em 

“sequestro de carbono”, expressão que se refere à remoção 

de CO2 a partir de misturas de gases. Na natureza, a 

remoção do CO2 contido no ar atmosférico ocorre 

naturalmente, por meio da fotossíntese. Entretanto, 

metodologias têm sido desenvolvidas pelo homem para a 

separação do CO2 contido em misturas gasosas, para 

posterior reconversão do gás, por exemplo, em combustíveis 

líquidos. Essa separação pode ocorrer por criogenia ou por 

adsorção. Na criogenia, a mistura de gases, normalmente 

pressurizada, é resfriada gradativamente, de forma que os 

constituintes são separados com base na propriedade de 

condensarem em diferentes temperaturas. No processo por 

adsorção, utiliza-se um adsorvente (frequentemente, carvão 

ativado) que tenha a capacidade de adsorver seletivamente o 

CO2 em seus sítios ativos. 

Com base no enunciado e em conhecimentos correlatos, 

julgue os itens a seguir e faça o que se pede no item 3 que é 

do tipo C. 

 

1. No gás carbônico, substância composta pelos 

elementos químicos oxigênio e carbono, a proporção em 

massa do elemento químico carbono é superior a 27%. 

2. Um dos efeitos nocivos ao meio ambiente causados 

pela queima dos combustíveis fósseis é o fenômeno 

conhecido como chuva ácida e, o gás carbônico, contribui 

para tal, pois é facilmente convertido em ácido quando em 

contato com a umidade do ar. 

3. Considerando que cada sítio ativo do carvão 

ativado seja responsável pela adsorção de uma molécula de 

CO2 e assumindo 6,0 × 10
23

 como o número de Avogadro, 

calcule o número de sítios ativos necessários para a adsorção 

de 88,0 g de CO2. Divida o valor obtido por 10
23

. Após 

efetuados todos os cálculos solicitados, despreze, para 

marcação no Caderno de Resposta, a parte fracionária do 

resultado final obtido, caso exista. 

 

13) Assim como o ferro, o alumínio também pode 

sofrer corrosão. Devido à sua aplicação cada vez maior em 

nosso cotidiano, o estudo deste processo e métodos de como 

evitá-lo são importantes economicamente. A adição de uma 

solução “limpa piso” – contendo HCl – em uma latinha de 

alumínio pode iniciar este processo, de acordo com a 

equação: 

 

x Al (s) + y HCl (aq)        w AlCl3 (aq) + z H2 (g). 

 

Com base no enunciado e em conhecimentos correlatos, 

julgue os itens a seguir. 

 

1. A soma dos menores coeficientes inteiros possíveis 

que deixam a equação química devidamente balanceada é 

13. 

2. A equação química devidamente balanceada está de 

acordo com a lei da conservação das massas, de Lavoisier. 

3. O modelo atômico de Dalton explica a conservação 

das massas numa reação. 

4. Numa reação os átomos não são criados e nem 

perdidos, são apenas rearranjados e formam novas 

substâncias. Este é um dos enunciados de Dalton quando o 

mesmo propôs o primeiro modelo atômico. 
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Questões avançadas 

 

 

 

Gabarito 

 

1) C E C E C 

2) A 

3) C E E C 

4) E 

5) a) Al(OH)3 b) 2,4g c) 26,7g 

6)  44% 

7) a) CaCO3 + HCl   CaCl2 + H20 + CO2   b) 6,232L 

8) a) 95%    b)6,54g 

9) a) todo metano foi queimado, pois é o limitante.   

b)11g 

10) C E C E E   

11) C E  

12) C C 012 

13) C C C C 


