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Exercícios de Estequiometria

1. Efetue o balanceamento das equações químicas a seguir, usando coeficientes inteiros e simples: 

BaCl2(aq) + AgNO3 → AgCl(s) + Ba(NO3)2(aq)

H2SO4(aq) + KOH(aq) → KHSO4(aq) + H2O(l)

H2SO4(aq) + KOH(aq) → K2SO4(aq) + H2O(l)

Al2(SO4)3(aq) + H2O(l) → Al(OH)3(s) + H2SO4(aq) 

Na2Cr2O7(aq) + NaOH(aq) → Na2CrO4(aq) + H2O(l)

2. Um erlenmeyer contém 0,125 g de Ba(OH)2 dissolvido em água, que irá ser titulado com uma
solução de HCl de concentração 0,0953 mol L–1 contida na bureta.  a) Escreva a equação  corretamente
balanceada da neutralização do Ba(OH)2 pelo HCl. b) Qual dos reagentes é o limitante da reação, quando
se adicionou um pequeno volume da solução da bureta? c) Qual é o volume (ponto estequiométrico) da
solução  de  HCl  que  deve  ser  adicionado  para  neutralizar  totalmente  a  base?  d) Depois  do  ponto
estequiométrico, qual passa a ser o reagente limitante após adicionar-se mais ácido da bureta? 

3. 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  (em mol)  de cada reagente.  b) Qual  é  o  reagente  limitante?  Justifique.  c)
Calcule a quantidade (em mol) 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.

4. 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.

5. Em cada experimento listado na 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 química: 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
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