
 

 

Tarefa 03 – Professor Welson 
 

Relações entre mol, massa e número de partículas 
 
01. Determine o número de átomos existentes em: 

a) 2 mol de átomos de Mg 
b) 0,5 mol de átomos de Fe 
c) 10 g de cálcio (massa molar do Ca = 40 g/mol) 
d) 128 g de enxofre (massa molar do S = 32 g/mol) 

  
02. Determine a massa, em gramas, de: 

a) 0,25 mol de átomos de cobalto (massa molar do Co = 60 g/mol) 
b) 4 mol de átomos de ferro (massa molar do Fe = 56 g/mol) 

c) 1,8 . 1023 átomos de hélio (massa molar do He = 4 g/mol) 
d) 1 átomo de magnésio (massa molar do Mg = 24 g/mol) 

  
03. Determine a quantidade de átomos de mercúrio presentes em um termômetro que contém 2 g desse metal. 

(Dado: Massa molar do Hg = 200 g/mol) 
 
04. Em 100 g de alumínio, quantos átomos desse elemento estão presentes? (Dado: Massa molar do Al = 27 

g/mol) 
  
05. Se em um litro de água do mar há 390 mg de potássio, qual é o número de átomos desse elemento aí 

existente? 
(Dado: Massa atômica do K = 39 u) 

 
06. Se a sua assinatura, escrita com a grafite do lápis, pesa 1,2 mg, podemos afirmar que sua assinatura é 

formada por quantos átomos de C? 
(Dado: Massa atômica do C = 12 u) 

 
07. Admitindo-se que um diamante contenha apenas átomos de carbono e que cada quilate corresponda a 200 

mg, determine o número de quilates em um diamante que contenha 2 . 1022 átomos. 
(Dado: Massa atômica do C = 12 u) 

 
08. A relação entre a quantidade de átomos e uma determinada massa da substância é um dos marcos na 

História da Química, pois é um dos exemplos que envolvem grandes números. Considere os sistemas a 
seguir: 

I. 100 átomos de chumbo 
II. 100 mol de hélio 
III. 100 g de chumbo 
IV. 100 g de hélio 
Considerando as seguintes massas molares: He = 4 g/mol; Pb = 207 g/mol, determine a ordem crescente 
de número de átomos nos sistemas anteriores. 

 
09. Determine a massa, em gramas, de: 

a) 0,20 mol de moléculas de ureia (CO(NH2)2; massa molar = 60 g/mol) 
b) 0,50 mol de ácido sulfúrico (H2SO4; massa molar = 98 g/mol) 

c) 1,2 . 1024 moléculas de trióxido de enxofre (SO3; massa molar = 80 g/mol) 

d) 2,4 . 1020 moléculas de glicose (C6H12O6; massa molar = 180 g/mol) 
  

10. O inseticida Parathion tem a seguinte fórmula molecular: C10H14O5NSP. Determine a massa de uma 
molécula desse inseticida, em gramas. 

(Dado: Massa molar do Parathion = 291 g/mol) 
 
 
 
 
 


