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01. Quando zinco (Zn) metálico é colocado em contato com ácido clorídrico (HCl) ocorre uma reação de 

oxirredução com liberação de gás hidrogênio (H2) conforme representado pela reação a seguir: 
 

Zn(s) + 2 HCl(aq)     ZnCl2(aq) + H2(g) 
 
Se 10,00 g de Zn foram misturados com 8,00 g de ácido clorídrico, quantos mols de H2 foram liberados 
aproximadamente: 
a) 0,152 mols 
b) 0, 219 mols 
c) 0,109 mols 
d) 0,304 mols 

 
02. Após a dissolução de um antiácido em água, uma das reações que ocorrem é representada pela equação: 
 

3NaHCO3 (aq) + C6H8O7 (aq)    
   3CO2 (g) + 3H2O (l) + Na3C6H5O7 (aq) 
 
Considere que esse antiácido contém 2,30 g de bicarbonato de sódio e 2,20 g de ácido cítrico. O reagente 
em excesso e a quantidade aproximada de massa de gás carbônico formados nessa reação são 
a) bicarbonato de sódio e 0,4 g. 
b) ácido cítrico e 0,5 g. 
c) citrato de sódio e 1,2 g. 
d) ácido cítrico e 1,2 g. 
e) bicarbonato de sódio e 1,5 g. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 3     

A calda bordalesa é uma das formulações mais antigas e mais eficazes que se conhece. Ela foi descoberta 
na França no final do século XIX, quase por acaso, por um agricultor que aplicava água de cal nos cachos de 
uva para evitar que fossem roubados; a cal promovia uma mudança na aparência e no sabor das uvas. O 
agricultor logo percebeu que as plantas assim tratadas estavam livres de antracnose. Estudando-se o caso, 
descobriu-se que o efeito estava associado ao fato de a água de cal ter sido preparada em tachos de cobre. 
Atualmente, para preparar a calda bordalesa, coloca-se o sulfato de cobre em um pano de algodão que é 
mergulhado em um vasilhame plástico com água morna. Paralelamente, coloca-se cal em um balde e adiciona-
se água aos poucos. Após quatro horas, adiciona-se aos poucos, e mexendo sempre, a solução de sulfato de 
cobre à água de cal.  

(Adaptado de Gervásio Paulus, André Muller e Luiz Barcellos, Agroecologia aplicada:  
práticas e métodos para uma agricultura de base ecológica.  

Porto Alegre: EMATER-RS, 2000, p. 86.) 
 
03. Na preparação da calda bordalesa são usados 100 g de sulfato de cobre(II) pentaidratado e 100 g de 

hidróxido de cálcio (cal extinta). Para uma reação estequiométrica entre os íons cobre e hidroxila, há um 
excesso de aproximadamente 
a) 1,9 mol de hidroxila. 
b) 2,3 mol de hidroxila. 
c) 2,5 mol de cobre. 
d) 3,4 mol de cobre. 
 
Dados de massas molares em g.mol–1: sulfato de cobre (II) pentaidratado = 250; hidróxido de cálcio = 74. 

 
04. O produto vendido comercialmente como água sanitária, muito utilizado devido as suas propriedades 

bactericida e alvejante, é uma solução de 2 – 2,5 % de hipoclorito de sódio. Este pode ser produzido 
fazendo-se reagir gás cloro com hidróxido de sódio:  

 
Cl2 + 2NaOH   NaCl + NaClO + H2O. 

 
Ao misturar 150 kg de cloro com 160 kg de hidróxido de sódio, a massa de hipoclorito de sódio obtida após 
a reação será de 
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a) 157 kg; 
b) 149 kg; 
c) 75 kg; 
d) 79 kg; 
e) 153 kg. 

 
05. Em uma reação entre ácido sulfúrico e hidróxido de sódio, foram misturados 122,5g de ácido sulfúrico e 

130g de NaOH. Segue a equação não balanceada: 
 

H2SO4(aq) + NaOH(aq)     Na2SO4(s) + H2O(l) 
 

Qual o reagente limitante e a massa de NaOH consumida, respectivamente? 
a) NaOH e 50g 
b) NaOH e 100g 
c) H2SO4 e 50g 
d) H2SO4 e 100g 

 
06. A obtenção de hidrogênio em laboratório pode ser feita pela reação entre zinco metálico e ácido sulfúrico, 

representada abaixo: 
 

Zn (s) + H2SO4 (aq)     ZnSO4 (aq) + H2 (g) 
 

Considerando rendimento de 100 %, a massa, em gramas, de hidrogênio que pode ser obtida pela reação 
de 130 g de zinco com ácido sulfúrico em excesso é 
Massas molares em g/mol: Zn = 65 ; H = 1 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
e) 5. 

 
07. O sulfeto de ferro pode ser usado como matéria prima para produção de ácido sulfúrico como indicado na 

reação. 
 

4 FeS + 9 O2 + 4 H2O    2 Fe2O3 + 4 H2SO4 
 

Numa reação completa e com FeS como reagente limitante, a massa desse sulfeto metálico que mais se 
aproxima da necessária para produzir 10 mol de H2SO4 é: 
a) 350 g 
b) 720 g 
c) 880 g 
d) 1260 g 
e) 1440 g 

 
08. A eutrofização é um processo em que rios, lagos e mares adquirem níveis altos de nutrientes, 

especialmente fosfatos e nitratos, provocando posterior acúmulo de matéria orgânica em decomposição. Os 
nutrientes são assimilados pelos produtores primários e o crescimento desses é controlado pelo nutriente 
limítrofe, que é o elemento menos disponível em relação à abundância necessária à sobrevivência dos 
organismos vivos. O ciclo representado na figura seguinte reflete a dinâmica dos nutrientes em um lago. 

 

 
SPIRO, T. G.; STIGLIANI, W. M. Química Ambiental. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2008 (adaptado). 
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A análise da água de um lago que recebe a descarga de águas residuais provenientes de lavouras 
adubadas revelou as concentrações dos elementos carbono (21,2 mol/L), nitrogênio (1,2 mol/L) e fósforo 
(0,2 mol/L). Nessas condições, o nutriente limítrofe é o 
a) C 
b) N 
c) P 
d) CO2  
e) PO43– 

 
09. Um químico deseja preparar hidrazina (N2H4) através da reação de 3,6 mol de NH3 com 1,5 mol de OCl. A 

reação química é dada pela equação: 
 

OHClHNOClNH2 2423    
 

O número de mols de hidrazina obtido é 
a) 1,5. 
b) 1,8. 
c) 2,1. 
d) 3,6. 
e) 5,1. 

 
10. Considere a reação química representada pela equação:  
 

2Fe2S3(s)  + 6H2O(l)  +3O2(g)   4Fe(OH)3(s)  +6S(s) 
 

Calcule a quantidade de (em mols) de Fe(OH)3 que pode ser produzida a partir de uma mistura que 
contenha  1mol de Fe2S3, 2mol de H2O e 3mols de O2. 

 


