
 

 

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. 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. 
 

06. 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. 

 
07. A transformação do ozônio em oxigênio comum  

é representada pela equação: 2O3   3O2. 

Quando 96g de ozônio se transformam 

completamente, a massa de oxigênio comum 
produzida é igual a: 
Dado: O=16u 
a) 32g 

b) 48g 
c) 64g 
d) 80g 

e) 96g 
 
08. 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 

 

09. 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 
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10. São feitas as seguintes afirmações a respeito das 

contribuições do pesquisador francês A. L. 
Lavoisier (1743-1794) para o desenvolvimento 
da ciência: 

 
I. Desenvolvimento de um dos primeiros tipos 

de calorímetros. 

II. Participação na comissão responsável pela 
criação do sistema métrico de medidas.  

III. Proposta de que todos os ácidos deveriam 
conter pelo menos um átomo de oxigênio.  

IV. Escolha do nome oxigênio para o 
componente do ar atmosférico indispensável 
para a respiração humana. 

V. Comprovação experimental da conservação 
de massa em transformações químicas 

realizadas em sistemas fechados. 
 
Qual das opções abaixo contém a(s) 
afirmação(ões) CORRETA(S)? 
a) I, II, III, IV e V  

b) Apenas I, II e IV 
c) Apenas II e III.  
d) Apenas IV e V  
e) Apenas V 

 
11. “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 

 
12. 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.  

 
13. 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. 
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 

 
14. 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. 

 
15. 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. 

 



Exercícios Complementares 

 

 
3 

16. 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. 

 

17. 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. 

 

18. Observe a equação química a seguir: 
 

)g30(
HC    

)g2(
H    

)g28(
HC 62242   

 

A comparação entre as massas do produto e dos 

reagentes relaciona- se à Lei de 
a) Bohr. 
b) Dalton. 
c) Lavoisier. 
d) Rutherford. 

19. Foram realizados dois experimentos cujos dados 

constam na tabela. 
 

 
 
Os valores de x, y e z, em gramas, que 

completam, correta e respectivamente, a tabela 
são 
a) 4,0; 12,0 e 12,5. 
b) 16,0; 6,0 e 5,5. 
c) 4,0; 0,75 e 1,25. 
d) 16,0; 0,75 e 0,25. 
e) 4,0; 1,5 e 2,0. 

 

20. Há uma polêmica quanto à autoria da descoberta 
do gás oxigênio no século XVIII. Consta que a 
descoberta foi feita por Priestley, cabendo a 
Scheele a divulgação pioneira de sua existência e 
a Lavoisier seu batismo com o nome oxigênio, a 

descrição de suas propriedades e a constatação 
de sua importância na combustão e nos 
processos vitais. A descoberta do oxigênio 
possibilitou a Lavoisier o estabelecimento de uma 
importante lei e a revogação de uma teoria, que 
são, respectivamente,  
a) Lei da Ação das Massas e teoria da força 

vital.  
b) Lei da Ação das Massas e teoria do flogisto.  
c) Lei da Conservação da Massa e teoria da 

força vital.  
d) Lei da Conservação da Massa e teoria do 

flogisto. 


