
 
 

1ª Série - Atividade Extraclasse para a semana de 16 a 21 de março.  
 
(PERÍODO DE RECOLHIMENTO – CORONAVÍRUS) 
 
Química – Professor Irondes 

 
Questão 01        
O aspartame, um adoçante artificial, pode ser utilizado para substituir o açúcar de cana. Bastam 
42miligramas de aspartame para produzir a mesma sensação de doçura que 6,8 gramas de açúcar de 
cana. Sendo assim, quantas vezes, aproximadamente, o número de moléculas de açúcar de cana deve ser 
maior do que o número de moléculas de aspartame para que se tenha o mesmo efeito sobre o paladar? 
Dados: 
massas molares aproximadas (g/mol) 
açúcar de cana : 340 
adoçante artificial : 300 
 
a) 30 
b) 50 
c) 100 
d) 140 
e) 200 
 
Questão 02        
A questão  abaixo refere-se ao antibiótico cefalexina, cuja massa molar é aproximadamente 3, 5 . 102 
g/mol. O número de moléculas existentes em uma cápsula que contém 500 mg do antibiótico é próximo 
de: 
 
a) 3,6 . 1019 
b) 9,2 . 1019 
c) 2,8 . 1020 
d) 3,0 . 1020 
e) 8,5 . 1020 
 
Questão 03        
Nos tempos do velho oeste norte-americano, a moeda de um dólar era de prata. Considere que a massa 
desta moeda é igual a 3,6 g. O número de átomos de prata nela contidos é igual a: (Dados: massa molar 
Ag = 108 g/ mol; NA = 6,0 x 1023) 
 
a) 2,0 x 1024     

b) 2,0 x 1022        

c) 1,8 x 1025          

d) 1,8 x 1021            

e) 5,5 x 1026 

 
Questão 04       
O rótulo de um frasco contendo um suplemento vitamínico informa que cada comprimido contém 6,0 × 
10–6 gramas de vitamina B12 (cianocobalamina). Esta vitamina apresenta 1 mol de cobalto por mol de 
vitamina e sua porcentagem em peso é de aproximadamente 4%. Considerando a constante de Avogadro 
6,0 × 1023 mol–1 e a massa molar de cobalto 60 g/mol, qual o número aproximado de átomos de cobalto 
que um indivíduo ingere quando toma 2 comprimidos? 
 
a) 4,8 × 1015. 
b) 2,4 × 1015. 
c) 4,8 × 1012. 
d) 2,4 × 1012. 
e) 4,8 × 107. 
 
Questão 05      
Para se manter viva, cada pessoa deve ingerir, diariamente, em torno de três litros de água potável, pois 
todos os seus processos vitais ocorrem em solução aquosa. Considerando-se a população mundial atual 
igual a 6 bilhões de habitantes, a densidade da água potável igual a 1kg/L, as massas atômicas do H=1 e 
do O=16 e desprezando-se a massa dos sais minerais, é correto afirmar que a humanidade consome, 
diariamente, uma quantidade de água potável, expressa em kmol, igual a: 
 
 



a) 1x106. 
b) 1x103. 
c) 1x109. 
d) 1x1012. 
e) 1x1015. 
 
Questão 06        
Suponha que um botijão de gás de cozinha possua 13 kg de gás butano (C4H10). A massa molecular do 
butano e o número de mols de butano no botijão são, respectivamente:  
Dados: C=12u, H=1u  
 
a) 58u e 112,06  
b) 56u e 112,06  
c) 58u e 224,13  
d) 56u e 224,13  
e) 60u e 200  
 
Questão 07        
O benzeno pode ser obtido por polimerização, fazendo-se passar etino por tubos aquecidos a 500 ºC. Na 
polimerização de 390 g de etino, 
considerando que o rendimento da reação seja total, o número de moléculas de benzeno obtido é: 
Dado: H = 1 , C = 12 
 
a) 2,3 .1026 
b) 3,0 .1024 
c) 1,9 . 1028 
d) 2,7 . 1025 
e) 9,0 . 1024 
 
Questão 08        
A concentração de potássio em água mineral é em torno de 12 mg/L. Se uma pessoa toma 4,0 L de água 
mineral por dia, o número átomos de potássio que ingerirá diariamente será igual a: (Dado: K = 39,0 
g/mol) 
 
a) 5.7x1020  
b) 39x1023  
c) 7.5x1026 
d) 7.4x1020  
e) 6.02x1023 
 
Questão 09        
O número de moléculas de ácido acetilsalisílico, C9H8O4, em um comprimido de aspirina que contém 360 
mg desse ácido é aproximadamente 
 
a) 3,6 × 1023 moléculas. 
b) 12,0 × 1020 moléculas. 
c) 12,0 × 1023 moléculas. 
d) 18,0 × 1023 moléculas. 
e) 18,0 × 1020 moléculas. 
 
Questão 10    
Um balão de oxigênio utilizado por uma equipe médica, durante uma cirurgia, continha 7,5x1025 
moléculas de oxigênio (O2). Admitindo-se que no balão havia somente oxigênio, a massa desse gás no 
referido recipiente era correspondente a (nº de Avogadro = 6,0x1023) 
 
a) 2,00 kg 
b) 4,00 kg 
c) 1,25 kg 
d) 1,00 kg 
 
Questão 11      
  “(…) nanopartículas e rugosidades atômicas fazem com que a luz que se choca contra elas e se espalha 
seja enormemente amplificada. Esse efeito tem sido explorado na monitoração de quantidades ínfimas de 
moléculas ligadas (ou adsorvidas) na superfície de nanopartículas e de metais, como a prata, o ouro e o 
cobre.” 

Ciência Hoje, 2005 
 



Qual alternativa indica a massa em gramas de um átomo de prata? 
(NA = 6 × 1023) (Ag= 108) 
 
a) 1,8 × 10−22  
b) 6,48 × 1025  
c) 1,8 × 1023 
d) 6,48 × 10−22  
e) 3,6 × 10−22 
 
Questão 12          
A Terra possui, atualmente, cerca de 6 bilhões de pessoas. Expressando este número em mol, qual é o 
número aproximado de habitantes da Terra? Dado: número de Avogadro = 6,02 x 1023. 
 
a) 6 x 109.  
b) 1014.  
c) 3,6 x 1024.  
d) 10-14.  
e) 10-32.  
 
Questão 13      
Os níveis de zinco, massa molar 65,4 g/mol, no corpo humano, são maiores na próstata, músculos, rins e 
fígado. O sêmen é particularmente rico em zinco. Algumas evidências sugerem que, para alguns 
indivíduos, uma alimentação deficiente desse elemento seria responsável pela baixa contagem de 
espermatozóides. Carnes de boi, fígado, ostras, queijos e sementes de girassol são alimentos ricos em 
zinco. 500 g de ostras fornecem 130,8 mg de zinco. Um indivíduo, ao consumir 100 g de ostras, estará 
ingerindo uma quantidade de zinco, em mol, igual a: 
 
a) 4,0 × 10–4. 
b) 2,0 × 10–3. 
c) 4,0 × 10–1. 
d) 2,0 × 103. 
e) 4,0 × 103. 
 
Questão 14        
A mistura de etanol com iodo, corresponde ao líquido avermelhado utilizado em alguns termômetros e 
também como desinfetante. Qual a massa (g) de etanol que corresponde a 3mol ? C = 12, H = 1, O = 16 
 
a) 138 
b) 46 
c) 36 
d) 26 
e) 32 
 
Questão 15     
Sabendo-se que 1,0 kg de leite de vaca apresenta 1,2 g de cálcio, qual é a massa de leite necessária para 
que um bezerro faça a ingestão de 0,18 mol de cálcio? 
 
GABARITO:  
  
1) Gab: D 
2) Gab: E 
3) Gab: B 
4) Gab: A 
5) Gab: C 
6) Gab: C 
7) Gab: B 
8) Gab: D 
9) Gab: B 
10) Gab: B 
11) Gab: A 
12) Gab: D 
13) Gab: A 
14) Gab: A 
15) Gab: 6kg 
 
 


