
 

 

Tarefa 9 professor Arthur 
 
21. Em um experimento, soluções aquosas de nitrato de prata, AgNO3, e de cloreto de sódio, NaCl, reagem 

entre si e formam cloreto de prata, AgCl, sólido branco insolúvel, e nitrato de sódio, NaNO3, sal solúvel em 
água.  
A massa desses reagentes e a de seus produtos estão apresentadas neste quadro: 
 

     

0,850X0,5851,699
NaNOAgClNaClAgNO

Produtos        Reagentes        

g / ssubstância  das  Massa       
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Considere que a reação foi completa e que não há reagentes em excesso. Assim sendo, é CORRETO afirmar 
que X – ou seja, a massa de cloreto de prata produzida – é 
a)  0,585 g . 
b)  1,434 g . 
c)  1,699 g . 
d)  2,284 g . 

 
22. Leia o texto. 

 

“ Tudo que você vê faz parte de um delicado equilíbrio;como rei, você precisa entender esse equilíbrio a 
respeitar todas as criaturas, desde a formiguinha até o maior dos antílopes. 
 Mas, pais, nós não comemos os antílopes? 
 Sim, Simba, mas deixe-me explicar: quando morremos nossos corpos tornam-se grama e o antílope 
come a grama. E, assim, estamos todos conectados pelo grande ciclo da vida.” 

O REI LEÃO. Walt Disney Productions, 1994. 
Considerando o texto 
a) explique como animais e vegetais incorporam e eliminam carbono;  
b) explique, à luz da lei de Lavoisier, por que “estamos todos conectados”.  

 
23. Quando se aquece uma porção de esponja de aço, constituída principalmente por ferro (Fe), em presença 

de oxigênio do ar, ela entra em combustão formando óxido de ferro (III) como único produto. Logo, se 1 g 
de esponja de aço for aquecido e sofrer combustão total, a massa do produto sólido resultante será 
a) menor do que 1 g, pois na combustão forma- se também CO2(g). 
b) menor do que 1 g, pois o óxido formado é muito volátil. 
c) igual a 1 g, pois a massa se conserva nas transformações químicas. 
d) maior do que 1 g, pois o ferro é mais denso do que o oxigênio. 
e) maior do que 1 g, pois átomos de oxigênio se ligam aos de ferro. 

 
24. Com o objetivo de estudar a Lei ponderal de Proust, foram realizados três experimentos onde se fez reagir 

Cálcio e Bromo. A tabela abaixo apresenta os resultados destes experimentos. 

 
 
NÃO é possível verificar a Lei de Proust, analisando os dados do(s) experimento(s): 
a) 2 e 3. 
b) 1 e 2. 
c) 3. 
d) 1 e 3. 
e) 1, 2 e 3. 
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25. Em três experimentos sobre a combustão do carvão, C (s), foram obtidos os seguintes resultados: 
 

 
Os experimentos que seguem a lei de Lavoisier são: 
a) I e II, somente. 
b) I, II e III, somente. 
c) II, III e IV, somente. 
d) III e IV, somente. 
e) I, II, III e IV. 

 
26. Um determinado metal queima ao ar para formar o respectivo óxido, um sólido de alta temperatura de 

fusão. A relação entre a massa do metal oxidado e a massa de óxido formado está representada no gráfico 
a seguir. 

 

 
 

Durante um experimento, realizado em recipiente fechado, foi colocado para reagir 1,00 g do referido 
metal, obtendo-se 1,40 g do seu óxido. Considerando-se que todo o oxigênio presente no frasco foi 
consumido, pode-se determinar que a massa de oxigênio presente no sistema inicial é x. Em outro 
recipiente fechado, foram colocados 1,50 g do referido metal em contato com 1,20 g de oxigênio. 
Considerando que a reação ocorreu até o consumo total de pelo menos um dos reagentes, pode-se afirmar 
que a massa de óxido gerado é y.  
Sabendo que o metal em questão forma apenas um cátion estável e considerando que em todas as reações 
o rendimento foi de 100 %, os valores de x e y são, respectivamente, 
a) 0,40 g e 2,70 g. 
b) 0,40 g e 2,50 g. 
c) 0,56 g e 2,50 g. 
d) 0,56 g e 3,00 g. 
e) 0,67 g e 2,70 g. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 27  Combustão 

 
Um professor realizou um experimento em um laboratório no qual ele realizou a queima de papel 

amassado e de esponja de aço, respectivamente, em balanças artesanais, conforme figura 1. 
 

  
Figura 1: balanças contendo papel amassado e esponja de aço, respectivamente, antes da queima desses 
materiais. 
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Nos pratos da esquerda de cada balança são adicionados pesos de modo que os pratos ficam em equilíbrio 
(mesmo peso) antes da queima. Considere que as balanças estão expostas às condições ambiente e que 
nenhum produto sólido escapa dos pratos após a queima. Assuma ainda que o papel seja um polímero cuja 
unidade polimérica é um monômero de fórmula mínima (C6H10O5)n e que a esponja de aço utilizada é 
constituída unicamente de átomos de Ferro. 
 
27. Assinale a alternativa que apresenta o comportamento qualitativo mais provável da balança após a queima 

de cada material: 
 

a) 

  

b) 

  

c) 

  

d) 

  
e) Nenhuma das alternativas, pois a esponja de aço não queima. 

 
28. No final do século XVIII, o cientista francês Antoine-Laurent de Lavoisier, considerado o “pai da química 

moderna” escreveu: 
“Podemos afirmar, como um axioma incontestável, que, em todas as operações da arte e da natureza, 
nada é criado; uma quantidade igual de matéria existe antes e depois do experimento; a qualidade e a 
quantidade dos elementos permanecem precisamente as mesmas; e nada ocorre além de mudanças e 
modificações na combinação desses elementos. Desse princípio depende toda a arte de realizar 
experimentos químicos. Devemos sempre supor uma exata igualdade entre os elementos do corpo 
examinado e aqueles dos produtos de sua análise”. (Lavoisier, 1790, p. 130-131) 

 

 
Lavoisier. Disponível em: www.wikipedia.com.br. Acesso em: 06 jul. 2010. 
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A Lei, à qual Lavoisier faz referência no texto, constitui um fundamento essencial para se compreender e 
representar as reações químicas. Essa Lei é conhecida como 
a) Lei das Proporções Múltiplas.  
b) Lei da Conservação de Energia.  
c) Lei da Conservação das Massas.  
d) Lei das Proporções Volumétricas. 

 
29. A Teoria do Flogístico afirmava que a massa de resíduos, após uma combustão, seria menor do que a 

massa inicial. Entretanto, não explicava o fato de que a oxidação dos metais produzia resíduos com massa 
maior que a inicial. Lavoisier resolveu essa questão com a formulação da Lei de Conservação das Massas. 
Considerando o exposto, 
a) explique como a Lei de Conservação das Massas resolveu o problema que a Teoria do Flogístico não 

conseguiu resolver em relação à massa residual; 
b) escreva as equações químicas balanceadas da combustão do carbono e do magnésio. 

 
30. Se 3g de carbono combinam-se com 8g de oxigênio para formar gás carbônico, 6g de carbono combinar-

se-ão com 16g de oxigênio para formar este mesmo composto. 
Essa afirmação está baseada na lei de: 
a) Lavoisier – conservação da massa. 
b) Dalton – proporções definidas. 
c) Richter – proporções recíprocas. 
d) Gay-Lussac – transformação isobárica. 
e) Proust – proporções constantes. 

 
Gabarito 
 
21. B 

1,699 + 0,585 = X + 0,850 
X = 1,434g 

 
22.  

a) A incorporação de carbono se dá através da fotossíntese para plantas e algas, e através da 
alimentação para os animais. A eliminação de carbono nos animais ocorre, principalmente, através da 
respiração, além da excreção e perda de tecidos (pêlos e pele). Nas plantas, a eliminação de carbono 
ocorre quando há queda de matéria orgânica, como folhas, frutos, flores, galhos, e através da 
respiração. 

b) De acordo com a lei de Lavoisier, durante os processos químicos, os átomos não são criados nem 
destruídos – são apenas rearranjados; logo, ao se alimentar, os animais estão ingerindo carbono 
proveniente das plantas e de outros animais. Assim, o que ocorre é a transformação, constante, da 
matéria, nas diversas formas de vida. 

 
23. E 

Maior que 1 g devido o oxigênio retido na estrutura. 
 
24. C 

Pois houve excesso de dois reagente. 
 
25. E  

Todos experimentos seguem a lei de Lavoisier pois a massa inicial é igual a massa final. 
 
26. C 

Observando o gráfico: 
Massa do metal --- Massa do óxido 
 12g - 20g 
 W   - 1,40g 
W = 0,84 g – Massa do metal que reage para formar 1,40g do óxido 
Massa do metal + massa de oxigênio = massa do óxido 
0,84 + X = 1,40 
X = 0,56 g 
Massa do metal --- massa de oxido  
      12g   -  20g 
      1,50g  - z 
Z = 2,50 g se o metal reagir completamente 
Massa de oxigênio --- massa de oxido  
      8g   -  20g 
      1,20g  - t 
t = 3,00 g se o oxigênio reagir completamente 
y = 2,50 g pois não há metal suficiente para todo oxigênio reagir. 
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27. D 
Ao queimar o carvão sua massa diminui e ao oxidar o ferro sua massa aumenta. 

 
28. C 

A lei de Lavoisier diz que em uma reação que ocorre em sistema fechado a massa total dos reagentes é 
igual a massa total dos produtos, ou seja, há conservação de massa em reações. 

 
29.  

a) A Lei de Conservação das Massas formula o princípio empírico de que a massa dos reagentes é a 
mesma dos produtos. Dessa forma, na combustão, a massa residual (sólida) é menor, considerando-se 
que parte dos reagentes é transformada em produtos gasosos que, antes dos experimentos de 
Lavoisier, não eram quantificados. Na oxidação dos metais, a massa residual é aumentada em 
decorrência da reação com o oxigênio que produz óxidos metálicos sólidos. 

b) C (s) + O2 (g)    CO2 (g) 
Mg(s) + ½ O2 (g)    MgO(s) 

 
30. E 

3/8 = 6/16 proporções constantes – lei de Proust 
 
 


