
 

 

Tarefa 15 professor Welson 
 
01. A análise de uma substância desconhecida 

revelou a seguinte composição centesimal: 62,1 
% de carbono, 10,3% de hidrogênio e 27,5% de 
oxigênio. Pela determinação experimental de sua 
massa molar, obteve-se o valor 58,0g/mol. 
É correto concluir que se trata de um composto 
orgânico de fórmula molecular: 
a) C3H6O2 
b) CH6O2 
c) C2H2O2 
d) C2H4O2 
e) C3H6O 

 
02. Uma substância possui fórmula mínima C4H5N2O 

e massa molecular 194u. O número de átomos 
de nitrogênio contidos em uma única molécula da 
substância vale: 
(Dado: C = 12u, H = 1u, N = 14u e O = 16u) 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
03. Um composto de massa molar igual a 92g/mol 

apresenta fórmula percentual N30,43%O69,57%. Sua 
fórmula molecular é representada por: 
Dados: Massas atômicas: N = 14u; O = 16u. 
a) N2O3 
b) N2O 
c) NO 
d) N2O5 
e) N2O4 

 
04. Dois óxidos de enxofre foram analisados 

separadamente, revelando as seguintes 
porcentagens: 
 
% em enxofre % em oxigênio 
Óxido I                     40                           60 
Óxido II            50                           50 
 
dentifique a alternativa que apresenta as 
fórmulas mínimas dos óxidos I e II, 
respectivamente: 
(Dados: S = 32 g; O = 16 g) 
a) SO2; S2O3 
b) SO2; SO3 
c) SO3; SO2 
d) S2O3; SO2 
e) SO2: S2O5 

 
05. Sabe-se que, quando uma pessoa fuma um 

cigarro, pode inalar de 0,1 até 0,2mg de 
nicotina. Foi descoberto em laboratório que cada 
miligrama de nicotina contém 74,00% de 
carbono, 8,65% de hidrogênio e 17,355 de 
nitrogênio. A fórmula mínima da nicotina é: 

a) C6H7N 
b) C5H7N 
c) C10H12N 
d) C5H6N2 

e) C4H3N2 

 
06. Em 0,5 mol de quinina, substância utilizada no 

tratamento da malária, há 120g de carbono, 12g 
de hidrogênio, 1,0 mol de átomos de nitrogênio e 
1,0 mol de átomos de oxigênio. Pode-se concluir 
que a fórmula molecular da quinina é: 
a) C20H12N2O2 
b) C20H24N2O2 
c) C10H12NO 
d) C10H6N2O2 
e) C5H6NO 

 
07. A composição centesimal de uma substância é 

40% de carbono, 6,7% de hidrogênio e 53,3% 
de oxigênio. O  peso molecular da fórmula 
mínima é: 
(Dados:C = 12; H = 1; O = 16) 
a) 26 
b) 28 
c) 34 
d) 30  
e) 32 

 
08. 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. 

 
09. A fórmula mínima de um composto orgânico é 

(CH2O)n. Sabendo-se que o peso molecular desse 
composto é 180, qual o valor de n?  
a) 2    
b) 4    
c) 6    
d) 8    
e) 12  

 
10. A análise química do ácido capróico revelou a 

seguinte composição percentual: 
 
C = 62% 
H = 10% 
O = 28% 
 
A fórmula empírica CxHyOz é 
a) C6H12O2. 
b) C4H12O4. 
c) C4H8O4. 
d) C3H6O. 
e) C2H4O. 


