
 

 

Tarefa 13 professor Welson 
 
01. O silício é o segundo elemento mais abundante, depois do oxigênio, na crosta da Terra. Ele ocorre como 

SiO2 em uma enorme variedade de minerais silicatos. O elemento é obtido pela reação do SiO2 fundido em 
presença de carbono a altas temperaturas, liberando um gás, conforme reação a seguir: 

 

SiO2() + 2C(s)    Si() + ____(g) 
 

Considerando a reação acima, assinale a alternativa que completa corretamente a equação. 
a) É gerado 1 mol do gás CO, devido à reação de oxirredução. 
b) São gerados 2 moles do gás CO, devido à redução do carbono. 
c) São gerados 2 moles do gás CO2, devido à oxidação do carbono. 
d) São gerados 2 moles do gás CO, devido à oxidação do carbono. 
e) São gerados 2 moles do gás CO2, devido à redução do carbono. 

 
02. O número de moles correspondentes a 4,0 g de NaOH é: 

a) 0,1 
b) 0,4 
c) 1 
d) 4 
e) 40 

 
03. A azida de sódio, NaN3, quando inflamada sofre decomposição rápida fornecendo nitrogênio gasoso que é 

utilizado para inflar os sacos de ar ("air-bags") de automóveis, de acordo com a reação: 
 

2 NaN3(s)  2 Na(s) + 3 N2(g). 
 

Quantos mols de azida de sódio são necessários para gerar nitrogênio suficiente para encher um saco de 
plástico de 44,8 L à 0 C e à pressão atmosférica? 
Dados:  R = 0,082 L atm mol-1 K-1.  
Massa atômica (g mol-1): N = 14; Na = 23. 
Considere que o nitrogênio gasoso tem comportamento ideal nas condições acima. 
a) 1/3 
b) 2 
c) 3 
d) 2/3 
e) 4/3 

 
04. A reação da soda cáustica com hidrogenocarbonato de sódio pode ser representada pela equação 
 

NaOH + NaHCO3    Na2CO3 + H2O 
 

Nessa transformação, quantos quilogramas de carbonato de sódio são obtidos a partir de 100 mols de 
hidróxido de sódio? 
a) 1,6 
b) 5,3 
c) 10,6 
d) 21,2 
e) 53,0 

 
05. A combustão completa do metanol pode ser representada  pela equação não-balanceada: 
 

CH3OH(l)  +  O2(g)  CO2(g)  +  H2O(l) 
 

Quando se utiliza 5,0 mol de metanol nessa reação, quantos mols de CO2 são produzidos? 
a) 1,0   b) 2,5   c) 5,0   d) 7,5   e) 10 

 
06. Considere a reação química representada pela equação química não-balanceada: 

 

Fe(s)  +  O2(g)  Fe2O3(s) 
 

Quantos mols de O2 reagem com 4 mol de Fe(s)? 
a) 1,5   b) 2,0   c) 2,5   d) 3,0   e) 3,5 
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07. Quantos mols de O2 são obtidos a partir de 2,0 mols de pentóxido de dinitrogênio, de acordo com a 
equação: 
N2O5  +  K2O2      2KNO3  +  1/2O2 
a) 0,5 
b) 1,0 
c) 1,5 
d) 2,0 
e) 4,0 

 
08. Qual das alternativas abaixo indica os números de mols de O2 e de H2O obtidos na decomposição de  1 mol 

de peróxido de hidrogênio (água oxigenada), respectivamente? 
a) 0,5 e 0,5 
b) 0,5 e 1,0 
c) 1,0 e 0,5 
d) 1,0 e 1,0 
e) 1,0 e 2,0 

 
09. Considere a equação química não-balanceada da combustão do butano, gás combustível utilizado em 

isqueiros, representada por C4H1o + O2   CO2 + H2O. 
O número de mols de gás oxigênio usado na combustão total de 2 mols de butano é: 
a) 13/2             
b) 13             
c) 8                
d) 5             
e) 16 

 
10. Permanganato de potássio (KMnO4), em meio ácido (H2SO4), reage com oxalato de sódio (Na2C2O4). A 

reação que ocorre é representada por: 
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Experimentalmente, adiciona-se, gota a gota, uma solução aquosa de permanganato de potássio (de 
coloração púrpura) na solução aquosa de oxalato de sódio, contendo ácido sulfúrico, que é incolor. A 
reação termina (ponto de equivalência), quando a solução resultante fica levemente colorida (rosada). 
Nesse caso, que quantidade, em mols, de oxalato de sódio terá a solução original, se no ponto de 
equivalência tiverem sido consumidos 0,20 mol de permanganato de potássio? 
a) 0,10 mol. 
b) 0,20 mol. 
c) 0,50 mol. 
d) 1,0 mol. 
e) 2,0 mols. 

 


