
 

 

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. Verifica-se, experimentalmente, que 2,0 g de 
hidrogênio reagem completamente com 0,50 mol 
de oxigênio para formar água. Repetindo a 
experiência com 24 x 1023 moléculas de 
hidrogênio, quantos mols de oxigênio serão 
necessários? 
a) 0,50   
b) 1,0   
c) 1,5   
d) 2,0   
e) 4,0 

 

03. 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. 

 

04. A observação experimental de que 1,20 g de 
carbono podem se combinar tanto com 1,60 g de 
oxigênio como com 3,20 g de oxigênio 
corresponde a uma confirmação da: 
a) Lei de conservação das massas de Lavoisier. 
b) Lei de Guldberg e Waage. 
c) Regra de Prout, sobre pesos atômicos. 
d) Lei das proporções múltiplas de Dalton. 
e) Lei das proporções recíprocas de Richter e 

Wenzel. 
 

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 fórmula do gás sulfídrico é H2S. Portanto, em 
qualquer amostra pura desse gás, há: 
a) 1g de hidrogênio para 16g de enxofre. 
b) 2g de hidrogênio para 1g de enxofre. 
c) 100 átomos de hidrogênio para 200 átomos 

de enxofre. 
d) 6,0 . 1023 átomos de hidrogênio para 12,0 . 

1023 átomos de enxofre. 
e) 20% de hidrogênio em massa. 

 
07. Lavoisier, no Traité élémentaire de chimie, 

afirma que a proporção entre  massas de 
oxigênio e hidrogênio que entram na composição  
de 100 partes de água é 85 : 15. Hoje sabemos 
que essa proporção é aproximadamente: 
Dados: H=1; O=16. 
a) 67 : 33 
b) 80 : 20 
c) 87 : 13 
d) 89 : 11 
e) 91 : 9 

 
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. Óxido de cálcio , óxido de potássio e óxido de 

sódio reagem separadamente , consumindo 18 g 
de H2O em cada reação . 
 
Considere: 
m1  massa de hidróxido de cálcio formado; 
m2  massa de hidróxido de potássio formado; 
m3  massa de hidróxido de sódio formado 
 
Assim, podemos afirmar que: 
a) m1 > m2 > m2 
b) m2 > m1 > m3 
c) m2 > m3 > m1 
d) m3 > m1 > m2 
e) m3 > m2 > m1 

 
10. 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 
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11. A imagem mostra cilindros de mesma 
capacidade, cada um com gás de uma substância 
diferente, conforme indicado, todos à mesma 
pressão e temperatura. 

 

 
 

O cilindro que contém a maior massa de gás em 
seu interior é o 
a) 5. 
b) 3. 
c) 1. 
d) 2. 
e) 4. 

 
12. Verifica-se, experimentalmente, que, na reação 

entre os gases hidrogênio e oxigênio, em 
condições de temperatura e pressão constantes, 
6 mL de gás hidrogênio são consumidos ao 
reagirem com 3 mL de oxigênio, produzindo 6 
mL de vapor de água. Sobre essa reação, pode-
se afirmar:  
a) Durante a reação houve uma contração de 

volume igual a 1/3 do volume inicial.  
b) A proporção volumétrica é 1:2:1, pois 

coincide com os coeficientes da equação da 
reação.  

c) O volume de gás oxigênio necessário para 
reagir com 25 L de hidrogênio é 50 L.  

d) Essa reação não obedece à lei das 
combinações dos volumes gasosos.  

e) Nas condições propostas, os volumes dos 
reagentes e produtos não podem ser 
determinados.  

 
13. A combustão completa de 1 L de um 

hidrocarboneto gasoso (que pode ser eteno, 
buteno, butano, propano ou etano) requer 6 L de 
O2, nas mesmas condições de temperatura e 
pressão. Logo, este hidrocarboneto deve ser o: 
a) eteno 
b) buteno 
c) butano 
d) propano 
e) etano 

 
14. Quando amônia, NH3 (g), reage com cloreto de 

hidrogênio HCl (g), forma-se NH4Cl (s). 
Sendo assim, a massa do sal formada quando 
0,5 L de cada gás, medidos nas CATP, reagem 
entre si é, aproximadamente, 
Dados: Volume molar de gás nas CATP = 25 
L/mol 
a) 5 g 
b) 4 g 
c) 3 g 
d) 2 g 
e) 1 g 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 15 
 

Em seu livro “Traité Élémentaire de Chimie” 
(Tratado Elementar de Química) publicado em 1789, 
Antoine-Laurent Lavoisier descreve da seguinte 
maneira um aparato para decompor a água: 

 
Água líquida é colocada na retorta A que é 

aquecida na fornalha VVXX. A retorta está conectada 
a um longo cano metálico EF que é aquecido por uma 
grande fornalha CDEF. Ao saírem da fornalha, os 
gases passam pela serpentina SS, onde são 
resfriados. O frasco H recebe a água que não sofreu 
decomposição e pelo tubo KK são recolhidos os gases 
resultantes dessa decomposição. 
 
15. Para cada 36 g de água que se decompõem, a 

massa de hidrogênio obtida é 
a) 1 g. 
b) 2 g. 
c) 3 g. 
d) 4 g. 
e) 5 g. 

 
GABARITO:  
 
01. E 
 
02. D 
 
03. D 
 
04. D         
 
05. C  
 
06. D 
 
07. D 
 
08. E 
 
09. C 
 
10. E 
 
11. E 
 
12. A 
 
13. B 
 
14. E 
 
15. D 
 
  
 


