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Lista de Exercícios  1: Cálculo Químico

1. Quais são os nomes e os símbolos das unidades SI de: massa, quantidade de matéria, massa
molar, volume e volume molar; pressão?

2. Calcule as massa molares das seguintes substâncias: Xe; O3; P4; S8; KCl; CaCl2; Na2S; Hg2Cl2;
Al2O3;  CuSO4;  Na2SO4; Mg(ClO4)2;  (NH4)2S;  NH4(HCO3);  FeCl3·6H2O; [Co(NH3)6]3[Fe(CN)5(NH3)]2;
Na3[Fe(CN)5(NH3)]·3H2O; (CH3)2C=CHCH2CO2CH3. 

3. Calcule a massa correspondente a: 2,35 mol de Na2S; 12 mmol de Mg(ClO4)2; 0,072 mol de
Na3[Fe(CN)5(NH3)].3H2O; 2,44×107 mol de O3, 453 μmol de (CH3)2C=CHCH2CO2CH3.

4. Calcule a quantidade de matéria correspondente a: 1,028 g de S8; 5,05 kg de Hg2Cl2; 3,9×10–5 g
de Al2O3; 0,033 g  de (CH3)2C=CHCH2CO2CH.

5. a) Calcule a massa molar do sulfato de cobre (II) pentaidratado – CuSO 4.5H2O. b) Calcule a
quantidade  (em  mol)  de  CuSO4.5H2O  de  uma  amostra  com  massa  de  0,254  g.  c) Qual  é  a
concentração (em mol L–1) de uma solução resultante da dissolução dessa quantidade do sal em
água suficiente para perfazer um volume total de 25,00 mL? d) Qual é a quantidade (em mol) de
CuSO4.5H2O contida em uma alíquota de 5,00 mL da solução? E a massa (em g)?

6. Calcule o volume ocupado pelas seguintes amostras, em litros (L), mililitros (mL) e metros
cúbicos (m3):  a) 35,2 g de alumínio, cuja densidade é 2,70 g cm−1;  b) 35,2 g de mercúrio, cuja
densidade é 13,5 g mL−1; c) solução de AgNO3 0,052 mol L−1 que contenha 0,00025 mol do soluto;
d) solução de Cu(NO3)2 0,0500 mol L−1 que contenha 1,27 g do soluto;  e) 5,3 mol de gás ideal à
temperatura de 330 K e pressão de 1,15×105 Pa.

7. a) Calcule a  massa molar da cisteína,  cuja fórmula é HSCH2CH(NH2)COOH.  b) Calcule a
quantidade (em mol) de cisteína contida em uma amostra de 100 g de.  c) Calcule a quantidade
(em mol) de cada um dos elementos químicos que constituem a cisteína, numa amostra de 100 g.
d) A seguir, calcule a massa de cada um destes elementos. Com base nesses cálculos, determine a
composição elementar percentual da cisteína.

8. a) Calcule  a  composição  elementar  percentual  em  massa  dos  álcoois:  metanol  CH3OH;
etanol CH3CH2OH; n-propanol CH3CH2CH2OH; iso-propanol (CH3)2CHOH. b) Perdeu-se o rótulo de
um frasco  de  álcool.  A  análise  química  efetuada resultou  em 60,0% de  carbono e  13,4%  de
hidrogênio. Qual é o teor de oxigênio? c) Que álcool poderia estar contido neste frasco? 

9. Uma análise química revelou que 100 g de etilenoglicol contém 38,70 g de carbono, 9,74 g de
hidrogênio  e  51,55  g  de  oxigênio.  a) Converta  as  massas  de  cada  um  dos  elementos  nas
respectivas quantidades de matéria. b) Proponha a fórmula mínima CxHyOz para o composto. c)
Calcule as  massas molares  para a fórmula (CxHyOz)n,  para  os  casos em que  n=1,  2,  3  e  4.  d)
Experimentos  físico-químicos  demonstraram  que  a  massa  molar  do  etilenoglicol  deve  ser
próxima de 62 g mol−1. Qual seria a fórmula molecular do etilenoglicol?

10.Uma amostra de 12,354 g de glicose (C6H12O6) foi dissolvida completamente em água, até que
o volume total da solução fosse igual a 250 mL. a) Calcule a concentração de glicose nesta solução
em mol L−1.  b) Transferiu-se uma alíquota de 20,0 mL da solução do item (a) para um frasco.
Qual é a quantidade de matéria de soluto contido nesta alíquota? c) Para diluir a alíquota do item
(b),  adicionou-se  água  até  que  a  solução  ficasse  com  volume  total  de  500  mL.  Qual  é  a
concentração desta solução diluída?
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