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ASSUNTO: Cálculo de fórmulas  e leis ponderais  SÉRIE– 1 –  MATÉRIA–  QUÍMICA – PROF. Negri 

 
Exercícios 

 

01. Usando um espectrômetro de massas determinou-se que a massa molar da vitamina C é 176,12 g/mol. Sabe-se 
que a fórmula empírica ou mínima dessa substância é C3H4O3. Com base nessas informações, qual é a fórmula 
molecular da vitamina C? 

 
02. (Fuvest – SP) Determine a fórmula molecular de um óxido de fósforo que apresenta 43,6% de fósforo e 56,4% 

de oxigênio (porcentagem em massa) e massa molar 284 (massas atômicas: P = 31; O = 16). 
 
03. O poliestireno é um polímero sintético de adição usado na produção de objetos moldados, como pratos, copos, 

xícaras, seringas, material de laboratório e outros objetos rígidos e transparentes. Quando sofre expansão 
provocada por gases, origina o isopor. Ele é formado pela adição sucessiva do vinil-benzeno, mais conhecido 
como estireno. A massa molar do estireno é 104 g/mol e a sua fórmula empírica é CH. Deduza a sua fórmula 
molecular. (Massas atômicas: C = 12,01, H = 1,008). 

 
04. (PUCCamp-SP) Em 0,5 mol de quinina, substância utilizada no tratamento de malária, há 120 g de carbono, 12 

g de hidrogênio, 1,0 mol de nitrogênio e 1,0 mol de átomos de oxigênio. Pode-se concluir que a fórmula molecular 
da quinina (massa molar  = 324 g/mol) é: 
a) C20H12N2O2   b) C20H24N2O2   c) C10H12NO   d) C10H6N2O2  e) C3H6NO 

 
05. A glicose é um composto orgânico produzido pelos vegetais por meio do processo de fotossíntese, sendo que, 

posteriormente, suas moléculas se combinam para gerar a celulose e o amido. A celulose constitui a parede das 
células e o amido é armazenado em diversos órgãos vegetais. Determine a fórmula percentual da glicose, sendo 
que na decomposição de 1,8 g foram produzidas: 0,72 g de carbono, 0,12 g de hidrogênio e 0,96 g de oxigênio. 

 
06. Se estivermos gerando hidrogênio da água para ser usado como combustível e precisarmos saber quando será 

gerada determinada massa de água, qual é a porcentagem de massa do hidrogênio na água? 
 
07. (UFC – CE) Uma amostra pesando 5,0 g de uma liga especial usada na fuselagem de aviões, contendo alumínio, 

magnésio e cobre, foi tratada com álcali para dissolver o alumínio e reduziu seu peso para 2,0 g. Esse resíduo de 
2,0 g, quando tratado com ácido clorídrico, para dissolver o magnésio, reduziu-se para 0,5 g de cobre. Determine 
a composição centesimal dessa liga especial. 

 
08. (UFM-RS) A fórmula percentual indica a massa de cada elemento químico que existe em 100 partes de massa da 

substância. Considerando a sacarose, C12H22O11, açúcar extraído da cana de açúcar e da beterraba, é correto 
afirmar que a composição percentual do carbono, de hidrogênio e de oxigênio nessa molécula é respectivamente: 
a) (40,11; 7,43 e 52,46)% 
b) (43,11; 5,43 e 51,46)% 
c) (41,11; 8,43 e 50,46)% 
d) (42,11; 6,43 e 51,46)% 
e) (43,11; 4,43 e 52,46)% 

 
09. Lavoisier foi o primeiro cientista a determinar que o ar era constituído por uma mistura de dois gases: 21% de 

oxigênio e 79% de azoto (não permite a existência de vida: azoo = não vida). Esse gás é conhecido atualmente 
como: 
a. Hidrogênio 
b. Nitrogênio 
c. Amônia 
d. Gás carbônico. 
e. Cloro. 

 
10. (UFMG) Considere as seguintes reações químicas, que ocorrem em recipientes abertos, colocados sobre uma 

balança: 
I. Reação de bicarbonato de sódio com vinagre, em um copo. 
II. Queima de álcool, em um vidro de relógio. 
III. Enferrujamento de um prego de ferro, colocado sobre um vidro de relógio. 
IV. Dissolução de um comprimido efervescente, em um copo com água. 
 

Em todos os exemplos, durante a reação química, a balança indicará uma diminuição da massa contida no 
recipiente, exceto em: 
a) III 
b) IV 
c) I 
d) II 


