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1. a) Calcule as massa molares de: Xe, O3; S8; CaCl2; Na2S; Hg2Cl2; Mg(ClO4)2; Al2O3; (NH4)2S;
[Co(NH3)6][Fe(CN)6]; Na3[Fe(CN)5(NH3)].3H2O; C6H5OH; (CH3)2C=CHCH2CO2CH3.  b) Calcule
a massa correspondente a: 2,35 mol de Na2S; 0,072 mol de K3[Fe(CN)6]; 2,44×106 mol de O3. c)
Calcule a quantidade de matéria correspondente a: 1,028 g de S8; 5,05 kg de Hg2Cl2; 0,033g de
C6H5OH.

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

3. 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 H2O 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.

4. 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 uma 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?

5. Um óxido de rutênio (RuxOy) 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 3,983 g de óxido foi tratado
com hidrogênio, restou 3,025 g de metal. Qual era a massa de oxigênio da amostra? b) Calcule a
quantidade de rutênio e de oxigênio presente na amostra inicial. c) Qual é a fórmula mínima deste
óxido de rutênio?

6. a) Calcule a massa molar do sulfato de cobre (II) pentaidratado, cuja fórmula é CuSO4.5H2O. b)
Calcule a quantidade de matéria correspondente a 0,254 g de sulfato de cobre (II) pentaidratado. 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)?

7. Dissolveu-se 0,629 g de NaF em água até atingir o volume final de 250 mL de solução. a) Calcule
a concentração de NaF nesta solução.  b) Calcule a quantidade de NaF (em mol) de 20,0 mL da
solução do item (a).  c)  Os 20,0 mL da solução do item (b) foram diluídos adicionando água até
atingir o volume de 100 mL. Qual a concentração desta solução diluída?

8. Calcule  os  seguintes  volumes,  em litros,  mililitros  e  metros  cúbicos:  a) volume de 35,2 g de
alumínio, de densidade 2,70 g cm–1; b) volume de 35,2 g de mercúrio, de densidade 13,5 g mL–1;
c) volume de solução de AgNO3 0,052 mol L–1, que contenha 0,00025 mol do soluto; d) volume de
solução de Cu(NO3)2 0,0500 mol L–1 que contenha 1,27 g do soluto; e) volume de solução de
Zn(NO3)2 0,25 mol L–1 que contenha 1,25 mol de NO3

– .

9. Calcule os seguintes valores, expressos nas unidades entre parêntesis: a) massa molar (g mol–1) do
CaCl2; b) quantidade (mol) de 5,00 kg de cloreto de cálcio; c) concentração (mol L–1) de 2,22 g de
cloreto  de  cálcio,  dissolvido  em  100mL  de  solução  aquosa;  d) volume  (L)  de  solução
0,1181 mol L–1 de cloreto de cálcio que contenha 0,023 mol do soluto; e) volume (L) de 0,023 mol
de cloreto de cálcio sólido, cuja densidade é de 2,15 g cm–3.
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10. Calcule  os  volumes  dos  seguintes  sistemas:  a) solução  de  uréia  0,00231 mol L–1 contendo
4,410–5 mol de soluto;  b)  solução de K3[Fe(CN)6] 0,0389 mol L–1 contendo 1,3 g de soluto;  c)
solução de K2Cr2O7

  0,178 mol L–1 contendo 0,51 mol de cátion potássio; d) 5,000 g de benzeno,
de densidade 0,879 g cm–3; e) 5,000 g de urânio, de volume molar 12,56 cm3 mol–1.

11. Considere a reação de precipitação do iodeto de chumbo: 

Pb(NO3)2(aq) + NaI(aq)  PbI2(s) + NaNO3(aq). 

a) Efetue o balanceamento da equação química.  b) Calcule a quantidade máxima de precipitado
que pode ser obtida, a partir de 0,96 mol de nitrato de chumbo.  c) Calcule a quantidade máxima
de  precipitado  que  pode  ser  obtida,  a  partir  de  1,36 mol  de  iodeto  de  sódio.   d) Calcule  a
quantidade máxima de precipitado que pode ser obtida, reagindo-se 0,96 mol de nitrato de chumbo
e 1,36 mol de iodeto de sódio. Qual é o reagente limitante neste caso?

12. O ácido sulfúrico pode precipitar sulfato de bário, segundo a reação:

 H2SO4(aq) + Ba(NO3)2(aq)  BaSO4(s) + HNO3(aq). 

a) Efetue  o  balanceamento  da  equação  química.  b) Ao  se  reagir  50,00 mL de  uma  solução
1,50 mol L–1 de ácido sulfúrico com 50,00 mL de uma solução 0,50 mol L–1 de Ba(NO3)2, qual é a
massa esperada do precipitado, se todo o bário for precipitado? c) Qual é a concentração de ácido
nítrico formado pela reação do item (b)?  d) Qual é a concentração do ácido sulfúrico que resta
após a reação do item (b)?

13. 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 cloreto mercuroso formado, quando se
misturam 1,0 mol de íon mercuroso com 2,0 mol de íon cloreto.  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.

14. Escreva o nome e o símbolo das unidades do SI, das seguintes grandezas: comprimento, volume,
massa, densidade, quantidade de matéria, força, pressão, energia, temperatura e tempo.

15. Qual grandeza representa cada uma das seguintes unidades: a) litro; b) atmosfera; c) milímetro de
mercúrio; d) caloria; e) elétron-volt; f) ângstron. Procure a forma de conversão dessas grandezas
para unidades SI.

16. Converta os seguintes valores para unidades SI: a) 0,741 Å; b) 210 kcal; c) 0,10 atm; d) 1,6 eV; e)
693 mm Hg; f) 1 ano. 

17. Expresse  os  valores  nas  unidades  especificadas:  g) 25 °C  em  Kelvin;  h) 1,00105  Pa  em
atmosfera; i) 1,00105 Pa em mm Hg; j) 35 cm3 em litro; k) 1,013106 J em quilocalorias; l) 227
pm em nanômetro.
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