
 

 

Tarefa 01 – Professor Negri 
 
01. (UnB – adaptada) Um importante cientista na evolução do conhecimento químico foi John Dalton (1766-

1844). Com base nos trabalhos de Lavoisier e Proust, Dalton resgatou os conceitos acerca da 
indivisibilidade do átomo introduzidos por Demócrito e Leucipo, filósofos gregos. A esse respeito, julgue os 
itens abaixo. 
1)  De acordo com o modelo de Dalton, todos os átomos de um mesmo elemento apresentam as mesmas 

propriedades químicas. 
2)  De acordo com Dalton, átomos não podem ser criados ou destruídos no curso das reações químicas. 
3)  A formação de substâncias simples e compostas pode ser explicada pelo modelo atômico de Dalton. 
4)  Dalton postulou baseado em evidências experimentais, que o átomo era uma “bolinha” extremamente 

pequena, maciça e divisível. 
5)  Ainda em relação às idéias formuladas por Dalton, o átomo é a menor partícula que constitui a 

matéria. 
 
02. (LIVRO DE QUÍMICA)- Hidrogênio reage com oxigênio na proporção 1:8, em massa, para formar água. 

Completando com valores, em gramas, os espaços preenchidos, com X, Y e Z na tabela a seguir, teremos, 
respectivamente: 

Sistema Massa de 
hidrogênio 

Massa de 
oxigênio 

Massa de 
água 

Massa em 
excesso 

I 5g 32g X Y 

II 7g Z 63g 4g 

 
a)  32; 1 e 56. 
b)  36; 2 e 52. 
c)  32; 2 e 56. 
d)  36; 1 e 56. 
e)  36; 1 e 60. 

 
03. (LIVRO DE QUÍMICA)- Com base na Lei de Proust e na Lei de Lavoisier, indique os valores das massas 

que substituiriam corretamente as letras A, B, C, D, E e F, no quadro a seguir, relacionadas à reação entre 
o magnésio metálico e o oxigênio produzindo óxido de magnésio. (OBS: demonstre seu cálculos ) 

 

 
 
04. Observe os dados da tabela, considerando que hidrogênio e nitrogênio reagem para formar amônia. 
 

Massa de 
hidrogênio 

Massa de 
nitrogênio 

Massa de 
amônia 

A 14 g B 
C = 6 g D 34 
60 g E F 
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 Baseado nos dados fornecidos e em conhecimentos, julgue os itens. 
1. O valor de A é 0,03 g. 
2. C + D = 0,1 F. 
3. B = A – 14. 
4. Segundo Lavoisier se dobrássemos as massas as dos reagentes as massas dos produtosdiminuíram na 

mesma proporção. 
 

Obs: todas as questões deverão ser justificadas com cálculos ou explicações. 
 
05. (FCMSC-SP) A frase:  “Do nada, nada; em nada, nada pode transformar-se” relaciona-se com as idéiasde: 

a)  Dalton. 
b)  Proust. 
c)  Boyle. 
d)  Lavoisier. 
e)  Gay-Lussac. 

 
06. Dada a seguinte reação de combustão do etanol: 

C2H6O + 3 O2  → 2 CO2 + 3 H2O 
 

De acordo com a estequiometria da reação, 10g de etanol reagem com 21g de oxigênio, produzindo 19 g de gás carbônico e 
12g de água.  
Pode-se afirmar que o texto acima está de acordo com a lei de: 
a)  Dalton. 
b)  Boyle. 
c)  Proust. 
d)  Charles. 
e)  Lavoisier 

 
07. Acerca de uma reação química, considere as seguintes afirmações: 

I.  A massa se conserva. 
II. As moléculas se conservam. 
III. Os átomos se conservam. São corretas as afirmativas: 
 
a)  I e II apenas 
b)  II e III apenas. 
c)  I e III apenas. 
d)  I apenas 
e)  III apenas. 

 
08. Acerca de uma reação química, considere as seguintes afirmações: 

I. A massa se conserva. 
II. As moléculas se conservam. 
III. Os átomos se conservam. 
IV. Ocorre rearranjo dos átomos. Está correto o que se afirma em: 
 
a) I e II, apenas. 
b) III e IV, apenas. 
c) I, III e IV, apenas. 
d) II, III e IV, apenas. 
e) I, II, III e IV. 

 
09. Comparando reagentes e produto na reação 

CO(g) + 1/2 O2(g)  →   CO2(g) 
 

pode-se dizer que apresentam iguais: 
I.  Número de átomos. 
II.  Número de moléculas 
III.  Massa.Dessas afirmações, apenas: 
 
a)  I é correta. 
b)  II é correta. 
c)  III é correta. 
d)  I e II são corretas. 
e)  I e III são corretas. 
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10. Considerando a reação 
2 NO + O2   →   2 NO2 

 
efetuada a pressão e temperatura constantes, podemos afirmar que, durante a reação, permanecem constantes: 
a)  A massa e o volume totais do sistema 
b)  A massa total e o número total de moléculas 
c)  A massa total e o número total de átomos. 
d)  O volume total e o número total de moléculas. 
e)  O volume total e o número total de átomos 

 
11. A afirmativa:  Numa reação química, a soma das quantidades dos reagentes é igual à soma das quantidades 

dos produtos da reação. 
a)  É sempre verdadeira na química. 
b)  Só é verdadeira quando as quantidades forem em massa 
c)  Só é verdadeira quando as quantidades forem em volume. 
d)  É verdadeira quando as quantidades forem em massa ou em número de moléculas. 
e)  É verdadeira quando as quantidades forem em volumes ou em número de moléculas. 

 
12. Dada a seguinte reação de combustão do etanol: 
 

C2H6O + 3 O2  →  2 CO2 + 3 H2O 
 

De acordo com a estequiometria da reação,  
10g de etanol reagem com certa massa de oxigênio, produzindo 19g de gás carbônico e 12g de água. Pode-se afirmar que a 
massa de oxigênio necessária para reagir completamente com todo o álcool usado é de 
a)  12g. 
b)  18g. 
c)  21g. 
d)  32g. 
e)  64g. 

 
13. (Fuvest-SP) Quando 96g de ozônio se transformam completamente, a massa de oxigênio comum produzida é igual a: 

a)  32g 
b)  48g. 
c)  64g. 
d)  80g. 
e)  96g 

 
14. Sabe-se que 28 g de nitrogênio reagem completamente com 6 g de hidrogênio, formando amônia. Qual 

será a massa, em gramas de amônia formada, quando 140 g de nitrogênio reagir com hidrogênio suficiente 
para completar a reação? 

 
15. Foram realizados três experimentos envolvendo a reação de síntese entre o nitrogênio e o hidrogênio para 

a obtenção da amônia. Os dados obtidos estão alistados na tabela a seguir. Demonstre a Lei de Proust 
baseando-se nesses resultados. 

 
 
16. (Vunesp-SP) Duas amostras de carbono puro de massa 1,00 g e 9,00 g foram completamente queimadas 

ao ar. O único produto formado nos dois casos, o dióxido de carbono gasoso, foi totalmente recolhido e as 
massas obtidas foram 3,66 g e 32,94 g, respectivamente. Utilizando estes dados: 
a)  Demonstre que nos dois casos a Lei de Proust é obedecida; 
b)  determine a composição do dióxido de carbono, expressa em porcentagem em massa de carbono e de 

oxigênio. 
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17. (UEL-PR) 46,0 g de sódio reagem com 32,0 goxigênio formando peróxido de sódio. Quantos gramas de 
sódio serão necessários para obter 156 g de peróxido de sódio? 
a) 23,0 
b)  32,0 
c)  69,0 
d) 78,0 
e)  92,0 

 
18. (UESPI) Qualquer que seja a procedência ou processo de preparação do NaCl, podemos afirmar que sua 

composição é sempre 39,32% de sódio e 60,68% de cloro, com base na lei de: 
a)  Lavoisier 
b)  Dalton 
c)  Proust 
d)  Richter 
e)  Avogadro 

 
19.  (Vunesp) Foram analisadas três amostras (I, II e III) de óxidos de enxofre, procedentes de fontes 

distintas, obtendo-se os seguintes resultados: 

 
Tabela com dados em exercícios sobre a lei de Proust 

 
Esses resultados mostram que: 
a)  as amostras I, II e III são do mesmo óxido. 
b)  apenas as amostras I e II são do mesmo óxido. 
c)  apenas as amostras II e III são do mesmo óxido. 
d)  apenas as amostras I e III são do mesmo óxido. 
e)  as amostras I, II e III são de óxidos diferentes. 

 
20. Observe na tabela a seguir as massas dos reagentes e do produto de uma reação que foram obtidas em 

várias experiências: 

 
 

Tabela com dados em exercício sobre a lei das proporções constantes de Proust 
 

Baseado na lei das proporções constantes de Proust, determine os valores de A, B, C, D, E e F, 
respectivamente: 
a) 56g, 68g, 3g, 17g, 6g, 11g 
b)  34g, 46g, 20g, 34g, 28g, 5g 
c)  56g, 34g, 6g, 34g, 28g, 11g 
d) 34g, 68g, 3g, 34g, 6g, 11g 
e)  46g, 58g, 3g, 17g, 6g, 11g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


