
Lista de exercícios - 3° médio – 3° tri – 2018   

1. Considere a reação química representada pela equação:  

 2Fe2S3+6H2O+3O2 -> 4Fe(OH)3+6S  

Calcule a quantidade (em mols) de Fe(OH)3 que pode ser produzida a partir de uma mistura que 

contenha 1,0 mol de Fe2S3, 2,0mols de H2O e 3,0mols de O2.  

 
2. (PUC-MG) Fosgênio, COCl2, é um gás venenoso. Quando inalado, reage com a água nos 
pulmões para produzir ácido clorídrico (HCl), que causa graves danos pulmonares, levando, 
finalmente, à morte: por causa disso, já foi até usado como gás de guerra. A equação química 
dessa reação é: COCl2 + H2O → CO2 + 2 HCl 
Se uma pessoa inalar 198 mg de fosgênio, a massa de ácido clorídrico, em gramas, que se forma 
nos pulmões, é igual a: 
a) 1,09 . 10-1.               d) 3,65 . 10-2. 
b) 1,46 . 10-1.               e) 7,30 . 10-2. 
c) 2,92 . 10-1. 
 

3. Um vinho que fica aberto (em contato com o ar) por muito tempo pode sofrer oxidação à 

vinagre. Esta reação química está apresentada pelas fórmulas moleculares: C2H6O + O2              

C2H4O2 + H2O  

Para produzir um vinagre que possua 6 g de ácido acético (C2H4O2), a massa de etanol (C2H6O) a 

ser oxidada é de: 

a) 3,5 g.  

b) 7,8 g.  

c) 60,0 g.  

d) 4,6 g.  

e) 78,0 g.  

 

4. (FATEC - SP) Quando comprimidos ou pós-efervescentes são adicionados à água, ocorre 

reação química, com liberação de gás carbônico. Sendo assim, considere o seguinte 

experimento: 

• 200 mL de água (densidade igual a 1 g/mL) foram adicionados a um frasco de boca larga, 

aberto. A massa desse frasco vazio é igual a 160 g. 

• Em seguida, foram acrescentados à água desse frasco 10 g de certo pó efervescente. 

• Após o término da reação, o frasco aberto contendo o líquido resultante foi colocado em uma 

balança, que acusou a massa de 362 g. 

Com base nesses dados, calcula-se que a massa, em gramas, de gás carbônico liberado para o 

ar pela reação foi igual a: 

a)  2. 

b)  4. 

c)  6. 

d)  8. 



e)  10. 

5. (UFRGS-RS) O gás hilariante (N2O) pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrato de 

amônio (NH4NO3). Se de 4,0 g do sal obtivermos 2,0 g do gás hilariante, podemos prever que a 

pureza do sal é da ordem de: 

a) 100%     b)90%      c) 75%       d)50%     e) 20% 

 

6. Quantos moles de clorato de potássio são necessários para a produção de 33,6 litros de 

oxigênio (CNTP) na decomposição térmica do clorato de potássio? 

 

    2 KClO3 --------------> 2 KCl + 3 O2 

 

    

7. São colocadas para reagir entre si, as massas de 1,00 g de sódio metálico e 1,00 g de cloro 

gasoso. Considere que o rendimento da reação é 100%. São dadas as massas molares, em 

g/mol: Na = 23,0 e Cl = 35,5. A afirmação correta é: 

a) Há excesso de 0,153 g de sódio metálico. 

b) Há excesso de 0,352 g de sódio metálico. 

c) Há excesso de 0,282 g de cloro gasoso. 

d) Há excesso de 0,153 g de cloro gasoso. 

e) Nenhum dos dois elementos está em excesso. 

  

8. O inseticida DDT (massa molar = 354,5 g/mol) é fabricado a partir de clorobenzeno (massa 

molar = 112,5 g/mol) e cloral, de acordo com equação: 

 

2 C6H5Cl   +   C2HCl3O   →   C14H9Cl5    +   H2O 

clorobenzeno      cloral                  DDT 

 

Partindo-se de uma tonelada (1 t) de clorobenzeno e admitindo-se rendimento de 80%, a massa 

de DDT produzida é igual a: 

a) 1,575 t.           

b) 1,260 t.            

c) 800,0 kg. 

d) 354,5 kg.        

e) 160,0 kg. 

  

9. O acetileno, substância de grande aplicação, é um gás menos denso do que o ar, empregado 

especialmente como combustível, uma vez que, quando queima em atmosfera de oxigênio puro, 

fornece uma chama azul de elevada temperatura. O processo industrial de obtenção de acetileno 

pode ser demonstrado pela equação: 

 

 CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2 

 

 Sabendo-se que 100g de carbeto de cálcio reagem com quantidade suficiente de água para a 

obtenção de 24,6g de acetileno, qual o rendimento porcentual dessa reação? 

Dados:  H = 1 u, C = 12 u, O = 16 u e Ca = 40 u 

  



10. Fazendo-se reagir 3,4 g de NH3 com quantidade suficiente de O2, segundo a reação 4NH3 + 

3O2 →2N2 + 6H2O, obteve-se 2,1 g de N2. O rendimento dessa reação foi aproximadamente: 

Dados: massas molares em g/mol: H = 1,0; N = 14,0; O = 16. 

a) 75% 

b) 70% 

c) 50% 

d) 25% 

e) 20% 

11. Um funileiro usa um maçarico de acetileno para soldar uma panela. O gás acetileno é obtido 

na hora, através da seguinte reação química:    

CaC2  +  2 H2O  =  Ca(OH)2  +  C2H2 

Qual a massa aproximada de carbureto de cálcio (CaC2) que será necessária para obter 12,3 L 

de acetileno (C2H2) a 1 atm e 27ºC? 

(A) 64 g               

(B) 16 g                  

(C) 3,2 g                 

(D) 32 g                     

(E) 6,4 g 

 

 12. - Houston, we have a problem”. Ao enviar essa mensagem em 13 de abril de 1970, o 

comandante da missão espacial Apollo 13, Jim Lovell, sabia: a vida de seus companheiros e a 

sua própria estavam em perigo. Um dos tanques de oxigênio da nave explodira. Uma substância, 

o superóxido de potássio (K2O4), poderia ser utilizada para absorver o CO2 e ao mesmo 

tempo restaurar o O2 na nave. CALCULE, segundo a equação K2O4 + CO2 → K2CO3 + 

3/2O2, a massa, em kg, de K2O4 necessária para consumir todo o CO2 exalado por um tripulante 

durante 72 horas se, em média, uma pessoa exala 1,0 kg de CO2 por dia.  

(O = 16, C = 12, K = 39).  
 

 

 


