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1 ESTEQUIOMETRIA

1.1. Calcule  as  massas  molares  (em  g  mol–1)  das  seguintes  substâncias:  O2,  O3,  S8,  SO3, 
(CH3)2SO, Cu(NO3)2, MgSO4.7H2O e Fe4[Fe(CN)6]3. 

1.2. O aminpentacianoferrato de sódio triidratado é um composto sólido amarelo de fórmula 
Na3[Fe(CN)5NH3].3H2O. a) Calcule a quantidade de matéria de cada um dos elementos contidos em 
1 mol do composto. b) Calcule as massas correspondentes às quantidades de matéria calculadas no 
item (a).  c) Calcule a massa molar do aminpentacianoferrato de sódio triidratado.  d) Calcule as 
massas  dos  elementos  contidos  em  100  g  do  composto.  e) Calcule  a  composição  elementar 
percentual em  massa.

1.3. Calcule  a  composição  elementar  percentual  em massa  dos  álcoois:  a) metanol  CH3OH; 
etanol CH3CH2OH; n-propanol CH3CH2CH2OH; iso-propanol (CH3)2CHOH. b) Perdeu-se o rótulo 
de um frasco de álcool do laboratório. Efetuou-se análise de carbono e de hidrogênio do reagente e 
obteve-se os valores de 60,0% e 13,4%, respectivamente. Que álcool poderia estar contido neste 
frasco?

1.4. O ferroceno é um composto contendo apenas ferro, carbono e hidrogênio. Efetuou-se uma 
combustão cuidadosa de 0,6850 g de ferroceno e obteve-se 1,6204 g de CO2, 0,3316 g de água e 
0,2940 g de Fe2O3.  a) Calcule as massas de ferro, carbono e hidrogênio contidas inicialmente na 
amostra.  b) Calcule  a  composição  elementar  percentual  em massa  do  ferroceno.  c) Escreva  a 
fórmula empírica do ferroceno.

1.5. Um óxido de rutênio de fórmula desconhecida foi tratado com hidrogênio gasoso a 800°C. 
Nestas condições todo o oxigênio do composto é removido como água no estado gasoso, e sobra 
como resíduo apenas rutênio metálico. a) Quando uma amostra de 3,983g de óxido foi tratado com 
hidrogênio, restaram 3,025 g de metal. Qual era a massa de oxigênio da amostra?  b) Calcule a 
quantidade de rutênio e de oxigênio presentes na amostra inicial. c) Qual é a fórmula mínima deste 
óxido de rutênio?

1.6. O sulfato de cobre pentaidratado (CuSO4.5H2O) é um sólido azul. a) Calcule a percentagem 
em massa de cobre para este composto. Através de aquecimento é possível preparar o sulfato de 
cobre anidro (CuSO4) que é um sólido branco. b) Calcule a percentagem de cobre no sal anidro. Um 
operador descuidado deixou o frasco que contém sulfato de cobre anidro destampado. Observou-se 
que  parte  do  sólido,  inicialmente  branco,  tornou-se  azulado.  Ao se  analisar  o  sal  parcialmente 
hidratado, determinou-se que o teor de cobre era de 34,62%.  c) Determine a fórmula do hidrato 
CuSO4.xH2O.

1.7. 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 dadas acima de cada um dos elementos 
nas respectivas quantidades de matéria. b) Proponha um fórmula mínima para o composto, na forma 
CxHyOz. 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?
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1.8. 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) Com auxílio de uma pipeta,  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?

1.9. Calcule os seguintes valores, expressos nas unidades entre parêntesis:  a) massa molar (g 
mol–1) do CaCl2; b) quantidade de matéria (mol) de 100 kg de CaCl2; c) concentração (mol L–1) de 
5,32 g de CaCl2 dissolvidos em água, perfazendo volume total de 100 mL; d) volume (L) de solução 
0,0935 mol L–1 de CaCl2 que contenha 0,0391 mol do soluto;  e)  volume (L) de 0,0883 mol de 
cloreto de cálcio sólido, cuja densidade é de 2,15 g cm–3  ; f) quantidades de matéria (mol) de íons 
cálcio e cloreto contidos em 10,00 mL de solução de cloreto de cálcio 0,753 mol L–1.

1.10. Uma solução de nitrato de prata corrói o cobre metálico segundo a equação química:

Cu(s) + 2AgNO3(aq) → 2Ag(s) + Cu(NO3)2(aq)

Mergulhou-se um fio de cobre de 5,665 g em 25,00 mL de solução de AgNO3 0,115 mol L–1  .
a) Calcule as quantidades de matérias de cada reagente. b) Qual é o reagente limitante? Justifique. 
c)  Calcule a quantidade de matéria de Cu(NO3)2 que se espera obter desta reação.  d) Calcule a 
quantidade de matéria do reagente em excesso que se espera restar após a reação.  e) Calcule a 
massa de prata metálica que se espera obter. 

1.11. Dada a seguinte reação química: Hg2
2+(aq) + Cl–(aq) → Hg2Cl2(s). a) Faça o balanceamento 

da equação química. b) Calcule a quantidade (em mol) do Hg2Cl2 formado, quando se misturam 1,0 
mol de íon mercuroso Hg2

2+ com 2,0 mol de íon cloreto Cl–. c) Idem, quando se misturam 2,0 mol 
de íon mercuroso com 2,0 mol  de íon  cloreto.  d) Idem, quando se misturam 0,50 mol de  íon 
mercuroso com 2,0 mol de íon cloreto. e) Converta as quantidades de matérias dos itens (b), (c) e 
(d) em massas.

1.12. Em cada experimento da tabela abaixo, dissolveu-se paládio metálico em uma mistura ácida, 
para obter solução aquosa de paládio(II). Adicionou-se então dimetilglioxima (C4H8N2O2 - DMG) 
nas massas especificadas na tabela abaixo. Obteve-se um precipitado amarelo que foi separado por 
filtração e a sua massa determinada. a) Por que nos experimentos IV a VI a massa do precipitado é 
constante?  b)  Calcule a quantidade de matéria de DMG adicionado.  c)  Idem, para paládio(II).  d) 
Trace um gráfico de  m(ppt) em função de  n(DMG). Determine os valores de  x e  y em números 
simples e inteiros da equação:xPd2+(aq) + yC4H8N2O2 → produtos.

Experimento I II III IV V VI

m(DMG)/g 0,58 1,16 1,74 2,32 2,90 3,48
m(Pd)/g 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06
m(ppt)/g 0,84 1,68 2,52 3,37 3,37 3,37


	CQ090 – Introdução à Química I – Lista de Exercícios 1
	1 ESTEQUIOMETRIA


