
 

 

Tarefa 8 professor Arthur 
 
01. “Se 32g de enxofre reagem com 32g de oxigênio 

formando o anidrido sulfuroso, então 8g de 
enxofre reagirão como  x de oxigênio  produzindo 
y de SO2.” Os valores de x e y que completam 
corretamente a afirmativa acima são: 
     x         y 
a) 32  e  64 
b) 32  e  32 
c) 16  e  24 
d) 16  e  16 
e) 8,0 e  16 

 
02. Duas amostras de carbono puro de massas 1,00g 

e 9,00g foram completamente queimadas ao ar. 
O único produto formado nos dois casos, o 
dióxido de carbono gasoso, foi totalmente 
recolhido e as massas  obtidas foram 3,66g e 
32,94g, respectivamente. 
a) demonstre que nos dois casos a Lei de 

Proust  é obedecida. 
b) determine a composição de dióxido de 

carbono, expressa em porcentagem em 
massa de carbono e de oxigênio. 

 
03. Quando um objeto de ferro enferruja ao ar, sua 

massa aumenta. Quando um palito de fósforo é 
aceso, sua massa diminui. Estas observações 
violam a Lei da Conservação das Massas? 
Justifique sua resposta. 

 
04. Antonie Laurente Lavoisier (1743 – 1794), o 

iniciador da Química moderna, realizou, por volta 
de 1775, vários experimentos . Em um deles  
aqueceu 100g de mercúrio em presença do ar, 
dentro de um recipiente de vidro fechado, 
obtendo 54g de óxido vermelho de mercúrio, 
tendo ficado ainda sem reagir 50g de mercúrio. 
Pergunta. se: 
a) qual a razão entre a massa de oxigênio e a 

de mercúrio que reagiram? 
b) qual a massa de oxigênio que seria 

necessária para reagir com todo o mercúrio 
inicial? 

 
05. Em lâmpadas  descartáveis de flash fotográfico, a 

luminosidade provém da reação de magnésio e 
oxigênio no bulbo de vidro. Após a utilização, 
pode-se afirmar, do produto formado e da massa 
total da lâmpada: 
a) é um sal de magnésio e a massa  aumenta. 
b) um sal de magnésio e a massa  permanece  

constante. 
c) é um óxido de magnésio e a massa 

aumenta. 
d) é um óxido de magnésio  e a massa 

permanece constante. 
e) é um óxido de magnésio e a massa diminui. 

 

06. O quociente entre as massas de dois elementos A e 
B, que reagem exatamente entre si originando o 
composto AB é igual a 0,75. Misturando 24g de A e 
40g de B, ao término da reação, verifica-se que: 
a) houve formação de 64g de AB. 
b) houve a formação de 56g de AB, com 

excesso de 8g de A 
c) 80% da massa de B reagiram 

completamente com 24g de A 
d) 16g de A reagem integralmente com 40g de 

B. 
e) não há reação, porque as massas postas em 

contato não são  estequiométricas. 
 
07. A transformação química: 

 

2KI(s)  +  Pb(NO3)2   2KNO3(s)  +  PbI2(s) 
branco               branco                        branco                amarelo 
 

é um exemplo de reação entre sólidos, que 
ocorre rapidamente. Em um recipiente de vidro 
com tampa, de massa igual a 20g, foram 
colocados 2g de KI e 4g de Pb(NO3)2, 
pulverizados. O recipiente, hermeticamente 
fechado, foi vigorosamente agitado para ocorrer 
a reação. 
a) como se pode reconhecer que ocorreu a 

reação? 
b) Qual é a massa total do recipiente e seu 

conteúdo, ao final da reação? Justifique sua 
resposta. 

 
08. A queima de uma amostra de palha de aço 

produz um composto pulverulento de massa: 
a) menor que a massa original da palha de aço. 
b) igual à massa original da palha de aço. 
c) maior que a massa original da palha de aço. 
d) igual à massa de oxigênio do ar que 

participa da reação. 
e) menor que a massa de oxigênio do ar que 

participa da reação. 
 
09. Uma determinada substância oxidável é aquecida 

ao ar, e seu peso aumenta até certo valor e 
depois não mais varia. Qual a lei química em que 
se baseia o fenômeno? 
a) Dalton 
b) Laoisier 
c) Richter 
d) Proust 
e) n.d.a 

 
10. Na queima de 32g de enxofre são consumidos 

32g de oxigênio para formar o dióxido de 
enxofre. A lei que permite afirmar que 96g de 
enxofre reagem com 96g de oxigênio  para 
formar o dióxido de enxofre é: 
a) de Richter 
b) de Avogadro 
c) de Lavoisier 
d) de Dalton 
e) de Proust 
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11. Considere os dois eventos abaixo: 
 
1. uma lâmpada de filamento de tungstênio, 

que por algum defeito de fabricação continha 
ar em seu interior, ao ser acesa tem o 
filamento oxidado e a lâmpada queima. 

2. um filamento de tungstênio exposto ao ar, 
ao qual se aplica uma corrente elétrica até 
que o aquecimento resultante provoque a 
sua oxidação. 

 
A respeito desse evento pode-se afirmar que 
estão corretas as alternativas: 
01. a massa da lâmpada como um todo  é maior  

após a oxidação. 
02. as massas de ambos os filamentos são 

maiores após a oxidação 
04. o evento (1) é impossível, pois viola a lei da 

conservação das massas. 
08. deve existir algum gás oxidante no interior 

da lâmpada do evento (1). 
16. ocorre a mesma reação química nos dois 

filamentos. 
 
12. Complete a tabela abaixo, sabendo que o ácido, 

a base e o sal das duas reações são os mesmos. 

                  Base      Ácido     Sal      Água    sobrou

 Reação-I    40,0g   100,0g    71,0g     A       51,0g de ácido

 Reação-II      B          C        21,3g     D        6,0g de base
 

 

 

 

 
Logo, os valores de A, B, C e D  são: 

 
13. De acordo com a Lei de Lavoisier, quando 

fizermos reagir completamente, em ambiente 
fechado, 1,12g de ferro com 0,64g de enxofre, a 
massa em g, de sulfeto de ferro obtida será de: 
Dados: S=32; Fe=56 
a) 2,76 
b) 2,24 
c) 1,76 
d) 1,28 
e) 0,48 

 
14. Considere as seguintes reações químicas, que 

ocorrem em recipientes abertos, colocados sobre 
uma balança: 
 
I. reação de bicarbonato de sódio com vinagre, 

em um copo. 
II. queima de álcool, em um vidro de relógio. 
III. enferrujamento de um prego de ferro, 

colocado sobre um vidro de relógio. 
IV. dissolução de um comprimido efervescente, 

em um copo  com água. 
 
Em todos os exemplos, durante a reação 
química, a balança indicará uma diminuição da 
massa contida no recipiente, exceto em: 
a) III 
b) IV 
c) I 
d) II 

 

15. Na combustão de uma porção de palha de aço, 
esta sofre....... de massa, proveniente da........... 
a) aumento / combinação com o oxigênio 
b) diminuição / liberação de gás carbônico 
c) aumento / combinação com o gás carbônico. 
d) diminuição / liberação de óxidos metálicos. 
e) aumento / combinação com vapor de água. 

 
16. Qualquer que seja a procedência ou processo de 

preparação do NaCl, pode afirmar que sua 
composição é sempre 39,32% de sódio e 60,68% 
de cloro, com base na lei de: 
a) Lavoisier 
b) Dalton 
c) Proust 
d) Richter 
e) Avogadro 

 
17. “Em um sistema fechado, a massa total dos 

reagentes é igual à massa total dos produtos”. 
A afirmação acima está centrada na: 
a) Lei de Lavoisier                        
b) Lei de Proust 
c) Lei de Dalton                            
d) Lei de Graham             
e) Lei de Amagat 

 
18. “Quando um elemento A se combina com um 

outro elemento B formando mais de um 
composto (Ex.: S e O formando os óxidos SO2 e 
SO3), ele o faz de modo que a razão entre as 
massas de B é formada por números inteiros e 
pequenos.” Essa afirmação é a Lei de: 
a) Dalton 
b) Lavoisier 
c) Proust 
d) Boyle 
e) Gay-Lussac 

 
19. Hoje em dia, com o rádio, o computador e o 

telefone celular, a comunicação entre pessoas à 
distância é algo quase que "banalizado". No 
entanto, nem sempre foi assim. Por exemplo, 
algumas tribos de índios norteamericanas 
utilizavam códigos com fumaça produzida pela 
queima de madeira para se comunicarem à 
distância. A fumaça é visível devido à dispersão 
da luz que sobre ela incide. 
Pesar a fumaça é difícil, porém, "para se 
determinar a massa de fumaça formada na 
queima de uma certa quantidade de madeira, 
basta subtrair a massa de cinzas da massa inicial 
de madeira". Você concorda com a afirmação que 
está entre aspas? Responda sim ou não e 
justifique.  

 
20. Na natureza nada se cria, nada se perde; tudo se 

transforma. 
Esse enunciado é conhecido como Lei da 
Conservação das Massas ou Lei de Lavoisier. Na 
época em que foi formulado, sua validade foi 
contestada, já que na queima de diferentes 
substâncias era possível observar aumento ou 
diminuição de massa. 
Para exemplificar esse fenômeno, considere as 
duas balanças idênticas I e II mostradas na 
figura abaixo. 
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Nos pratos dessas balanças foram colocadas 
massas idênticas de carvão e de esponja de aço, 
assim distribuídas: 
- pratos A e C: carvão; 
- pratos B e D: esponja de aço. 

 
A seguir, nas mesmas condições reacionais, 
foram queimados os materiais contidos em B e C, 
o que provocou desequilíbrio nos pratos das 
balanças. 
Para restabelecer o equilíbrio, serão necessários 
procedimentos de adição e retirada de massas, 
respectivamente, nos seguintes pratos: 
a) A e D 
b) B e C 
c) C e A 
d) D e B 

 


