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1. Identifique os íons presentes em cada um dos compostos a seguir:  a) NaI;  b)
KBrO3; c) CuCl2; d) Zn(NO3)2; e) NH4Cl; f) NH4NO3; g) Al2(SO4)3; h) (NH4)2SO4; i) KH2PO4;

j) K2HPO4;  k) NaHSO3;  l) Na2SO3;  m) FeSO4;  n) Fe2(SO4)3;  o) HgCl2;  p) Hg2Cl2;  q)
Na(CH3COO); r) Na2Cr2O7; s) CuS; t) Ni(OH)2. 

2. Escreva as fórmulas de cada uma das substâncias iônicas dadas a seguir:  a)
clorato de sódio;  b) cloreto de sódio;  c) sulfato de potássio;  d) hidrogenossulfato de

potássio;  e) sulfito  de  sódio;  f) sulfeto  de  mercúrio(II);  g) hidróxido  de  bário;  h)
carbonato  de  estrôncio;  i) acetato  de  cálcio;  j) iodeto  de  cobre(I);  k) nitrato  de

mercúrio(I); l) nitrato de mercúrio(II); m) sulfato de cério(III); n) sulfato de cério(IV);

o) hidrogenocarbonato de cálcio; p) perclorato de manganês(II); q) iodeto de césio; r)
hidróxido de lantânio; s) tiossulfato de sódio; t) sulfato de cromo(III).

3. Calcule a massa molar (M) das seguintes substâncias:  a) O3 (ozônio);  b) S8;  c)
CaO; d) Ba(OH)2; e) bromato de potássio; f) nitrato de amônio; g) (NH2)2CO (ureia); h)
(NH2)2CS  (tioureia);  i) K3[Fe(CN)6];  j) C6H8O7 (ácido  cítrico);  k) CuSO4.5H2O;  l)
(NH4)H2PO4;  m) K(CH3CH=CHCH=CHCOO)  (sorbato de potássio);  n) CH3CH(OH)COOH

(ácido láctico); o) (CH2N(CH2COOH)2)2 (EDTA).

4. Calcule a massa (m)  de cada amostra a seguir:  a) 0,523 mol de hidróxido de

bário; b) 2,35 mol de NH4NO3; c) 2,5 mmol de (NH2)CS (tioureia); d) 8,6 nmol de C10H18O

(geraniol); e) 3,43×103 mol de CuSO4.5H2O.

5. Calcule  a  quantidade  (n,  em  mol)  de  cada  amostra  a  seguir:  a) 1,54  g  de

C6H4(COOH)2 (ácido  ftálico);  b) 25,0  mg  de  bromato  de  potássio;  c) 1,00  kg  de

CH3CH(OH)COOH (ácido láctico); d) 9,9 µg de C11H17N3O8 (tetrodotoxina); e) 1,75×103 kg

de Ca(OH)2.

6. Efetue, para cada equação química a seguir:  a) descrever a transformação que

está  ocorrendo  com  os  reagentes;  b) atribuir  coeficientes  estequiométricos  com

menores  valores  inteiros  possíveis  e  c) escrever,  para  reações  envolvendo íons,  a

equação  iônica  simplificada.  i) (NH2)2CO(s)→(NH2)2CO(aq);  ii) Na2SO4(s)→Na+(aq)+

+SO4
2−(aq);  iii) CuSO4.5H2O(s)→Cu2+(aq)+SO4

2−(aq)+H2O(l);  iv) CaCl2(aq)+KOH(aq)→

→Ca(OH)2(s)+KCl(aq);  v) Na2CO3(aq)+HCl(aq)→NaCl(aq)+CO2(g)+H2O(l);  vi)  C7H16(g)+

+O2(g)→CO2(g)+H2O(g);  vii) Ba(OH)2(aq)+CO2(g)→BaCO3(s)+H2O(l);  viii)  Zn(s)+HCl(aq)→

→ZnCl2(aq)+H2(g);  ix) ZnO(s)+HCl(aq)→ZnCl2(aq)+H2O(l);  x) HCl(g)→H+(aq)+Cl−(aq);
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xi) (CH2)7(COOH)2(s)→(CH2)7(COOH)2(aq);  xii) (CH2)7(COOH)2(aq)+NaOH(aq)→

→Na2(CH2)7(COO)2(aq)+H2O(l).

7. Considere  a  reação  de  precipitação  do  iodeto  de  chumbo:  Pb(NO3)2(aq)+

+NaI(aq)→PbI2(s)+NaNO3. a) Efetue o balanceamento da equação química. b) Calcule a

quantidade máxima (n) de precipitado que pode ser obtida, a partir de 0,96 mol de

nitrato de chumbo.  c) Calcule a quantidade máxima (n) de precipitado que pode ser

obtida, a partir de 1,36 mol de iodeto de sódio. d) Calcule a quantidade máxima (n) 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?

8. Dada a equação química: Hg2(NO3)2(aq) + 2RbBr(aq) → Hg2Br2(s) + 2RbNO3(aq),

responda as questões a seguir.  a) Qual evidência de reação é possível observar?  b)
Qual é a equação iônica simplificada representativa da reação? c) Qual é a quantidade

(n) de produto sólido pode ser obtida a partir da mistura de 1 mol de cada reagente?

Qual reagente é o limitante? d) Idem, para 2 mols de cada reagente. e) Ibidem, para 0,5

mol de Hg2(NO3)2 e 1 mol de RbBr.

9. Quando se misturam soluções aquosas de nitrato de chumbo(II) e de cloreto de

alumínio,  ocorre  a  precipitação  do  cloreto  de  chumbo(II).  a) Escreva  a  equação

química  global  (“molecular”)  que  representa  a  reação  descrita  no  enunciado.  b)
Escreva  a  equação  iônica  simplificada  para  a  mesma  reação.  c) Supondo  que  se

misturou 0,125 mol de cada reagente, qual será o reagente limitante da reação?  d)
Qual a quantidade (n) de produto espera-se obter? e) Converta o valor obtido em (d)

para massa (m).

10.Qual é a massa de soluto (m) necessária para preparar 100 mL de cada uma das

seguintes  soluções:  a) ZnSO4 0,100  mol  L‒1;  b) C6H12O6 (glicose)  2,4  mol  L‒1;  c)
Fe(NO3)3.9H2O 5,0 mmol L‒1; d) nitrato de prata 3,33×10‒4 mol L‒1?

11.Qual é a concentração (C, em mol L‒1) de soluto para cada amostra a seguir que

foi dissolvida em água e, em seguida, avolumada em balão volumétrico de 50 mL: a)
686 µmol de ácido nicotínico (C6H5NO2);  b) 2,352 g de K4[Fe(CN)6].3H2O; c) 3,04 mg de

PtCl4.5H2O; d) 5,55 g de C12H22O11 (sacarose).

12.Responda as seguintes questões a respeito de uma solução de Na2CrO4 0,051 mol

L‒1 . a) Qual é a concentração de íon sódio ([Na+]) na solução? b) Qual é a concentração
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de ânion cromato  ([CrO4
2‒])  na  solução?  c) Qual  é  a  quantidade  cromato  de  sódio

(n(Na2CrO4))  contido em 15,0 mL da solução?  d) Qual é a quantidade de íon sódio

(n(Na+)) contido em 15,0 mL da solução? c) Qual é a quantidade de cromato (n(CrO4
2‒))

contido em 15,0 mL da solução? 

13.Dissolveu-se 16,72 g de (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O (sal de Mohr) em água e avolumou-

se em um balão volumétrico de 250 mL. a) Qual é a concentração (C) de (NH4)2Fe(SO4)2?

b)  Quais  íons  estão  presentes  na  solução?  c) Qual  é  a  concentração  de  cada  íon

dissolvido?

14.Misturou-se 5,0 mL de solução de Ca(NO3)2 0,62 mol L‒1 e 15 mL de solução de KF

0,27 mol L‒1. Houve a seguinte reação de precipitação: Ca(NO3)2(aq)+2KF(aq)→CaF2(s)+

+2KNO3(aq). a) Qual era a quantidade de Ca(NO3)2 (nCa2(NO3)2) que havia na solução? b)
Qual era a quantidade de KF (nKF) que havia na solução? c) Qual é o reagente limitante

da reação? d) Qual é a quantidade do produto sólido formado (nCaF2)? e) Qual é a massa

do precipitado produzido (mCaF2)?

15.Calcule: a) m(NiSO4) numa amostra com n(NiSO4)=3,9 mol; b) n(Pb(NO3)2) contida

numa  amostra  de  m(Pb(NO3)2)=15  g;  c) VC6H6 de  uma  amostra  de  benzeno  com

mC6H6=500 g, cuja densidade é  dC6H6=0,877 g cm‒3;  d) mm-cresol de uma amostra de V=6,8

dm3 de m-cresol, cuja densidade dm-cresol=1,03 g cm‒3; e) a concentração (C, em mol L‒1)

de uma amostra  de  mC6H6N2O=7,41  g  de nicotinamida (C6H6N2O) dissolvida  em água,

sendo o volume total da solução V=250 mL; f) volume de solução de HNO3 1,00 mol L‒1

que contenha nHNO3=0,17 mol; g) quantidade de amônia (nNH3) contida em V=10,0 mL de

uma solução  CNH3=3,00 mol L‒1;  h) massa de nitrato de potássio (mKNO3)  contida em

V=45,3 mL de solução [KNO3]=0,56 mol L‒1.
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