
 

 

Tarefa 11 professor Welson 
 
01. Considere as informações a seguir sobre a perfluorodecalina, substância utilizada no preparo de sangue 

artificial. 
Fórmula mínima: C5F9.    Massa molar: 462 g/mol. 
Sua fórmula molecular é representada por: 

 
02. Para se temperar saladas , as donas de casa usam limão ou vinagre, pois frutas cítricas, como o limão, 

possuem , entre outros componentes, o ácido cítrico, enquanto que, no vinagre, o componente principal é 
o ácido acético. 
Considerando que o ácido cítrico apresenta massa molar igual a 192 g/mol e sua análise elementar 
(composição percentual em massa, é 37,5% C, 4,2% H e 58,3% O), pergunta-se: 
Qual é a fórmula molecular do ácido cítrico? 

 
03. Calcule a fórmula mínima de um composto formado pelos elementos carbono hidrogênio e nitrogênio, nas 

seguintes proporções em massa: 38,7% de C, 16,1% de H e 45,2% de N. 
 
04. Íons de chumbo e íons cloreto formam um composto cujo número de mols dos íons são, respectivamente, 

0,36 e 0,72. Pede-se: 
a) a fórmula do composto 
b) a percentagem de íons cloreto no composto 

 
05. A substância DOPAMINA é um neurotransmissor, isto é, uma molécula que transmite mensagens ao 

cérebro. Sua fórmula molecular é C8H11O2N. 
Responda: 
a) Qual a composição centesimal da DOPAMINA? 
b) Qual a massa, em g, de 6,91 x 10-3 mol de DOPAMINA. 
c) Quantos mols de DOPAMINA existem em uma amostra com 0,547 g de massa? 

 
06. Na formação de um óxido de nitrogênio, verificou-se que, para cada 9,03×1022 átomos de nitrogênio, 

foram necessários 4,80 g de oxigênio. (Dados: N = 14; O = 16.) Determine: 
a) a fórmula mínima desse óxido;  
b) sua fórmula molecular, sendo 92 a sua massa molecular. 

 
07. Ferrita são compostos com propriedades magnéticas e utilizados em componentes eletrônicos. A análise 

química de uma ferrita forneceu os resultados: Mg = 12%; Fe = 56%; O = 32%. (Massas atômicas: Mg = 
24; Fe = 56; O = 16). Determinar a fórmula mínima da ferrita 

 
08. A Penicilina G, um antibiótico largamente utilizado, tem fórmula C16H18N2O4S. Qual a porcentagem de 

carbono na Penicilina G? 
 
09. Determine a fórmula molecular de um óxido de fósforo que apresenta 43,6% de fósforo, 56,4% de oxigênio 

(% em massa) e massa molecular 284. (Dados: P = 31; O = 16) 
 
10. Foram aquecidos 1,83 g de uma amostra de Al2(SO4)3 hidratado, até que toda a água fosse eliminada. A 

amostra anidra pesou 0,94 g. Determine a fórmuia molecular do sal hidratado. 
 


