
LISTA DE EXERCÍCIOS DE QUÍMICA
MONITOR DE QUÍMICA: GILDECIO JUNIOR

CONTEÚDO: MASSAS E MEDIDAS (1º ANO)

TESTANDO O CONHECIMENTO

1)Qual é a massa correspondente a 5 mols de  alumínio? (Al=27).

2)Quantos mols correspondem a 189 g de ácido nítrico. (H=1, O=16, N=14)

3. Calcule o número de mols de: 
a) 26 g de S3. Dados: S=32. 

b) 96 g de NH4NO3. Dados: N=14, H=1, O=16. 

c)105 g de Ca(OH)2 . Dados: Ca=40, O= 16, H=2.

d)30 g de Al2(SO4)3. Dados: Al = 27, S= 32 e O=16.

4. Uma substância de 4 mols de  CO2 apresenta que massa em gramas? (C= 12; O=16).

APROFUNDANDO O CONHECIMENTO

1) A massa molecular da sulfanilmida, C6H8N2O2S, é:
Dados: H = 1 u.; C = 12 u.; N = 14 u.; O = 16 u.; S = 32 u.
a) 196 u.
b) 174 u.
c) 108 u.
d) 112 u.
e) 172 u.

2) Dentre as substâncias a seguir formuladas, a que possui massa molar igual a 80 g/mol é:
       Dados: H = 1 u; C = 12 u; N = 14 u; O = 16 u; Na = 23 u; S = 32 u; Ca = 40 u.
a) SO3.
b) NaHSO3.
c) H2SO4.
d) Ca(OH)2.
e) C6H6.

3)O número de mols existentes em 160g de hidróxido de sódio (NaOH) é:
     Dados: H = 1 u; O = 16 u; Na = 23 u
a) 2 mols
b) 3 mols
c) 4 mols
d) 5 mols
e) 6 mols

4) A progesterona, utilizada na preparação da pílula anticoncepcional, tem fórmula molecular 
C21H30O2. 
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Qual é a massa de carbono, em gramas, necessária para preparar um quilograma desse fármaco?
       Dados: C = 12g/mol; H = 1g/mol; O = 16g/mol.
a) 420 g.
b) 802,5 g.
c) 250,8 g.
d) 1020,7 g.
e) 210 g.

5) Assinale a alternativa correta. Um mol de CO2 contém:
a) 6,02 x 10 elevado a 23 átomos de carbono.
b) 6,02 x 10 elevado a 23 átomos de oxigênio.
c) 12/6,02 x 10 elevado a 23 g de carbono.
d) 44 u.
e) 1 molécula de CO2.

6) A respeito da glicose (C6H12O6), é correto afirmar:
   Dado: massa molar da glicose = 180 g/mol.
a) Em um mol de glicose temos 12 g de átomos de carbono.
b) Em um mol de glicose há 12 x 6 x 10 elevado a 23 átomos de carbono.
c) Uma molécula de glicose tem 24 x 6 x 10 elevado a 23 átomos.
d) Uma molécula de glicose pesa 180 g.
e) Em um mol de glicose há 6 mols de átomos de oxigênio.

7) O volume ocupado por 64g de gás metano (CH4) nas CNTP é:
a) 22,4 litros.
b) 89,6 litros.
c) 64,0 litros.
d) 67,2 litros.
e) 11,2 litros

8) Um frasco completamente vazio tem massa 820g e cheio de oxigênio tem massa 844g. A 
capacidade 
do frasco, sabendo-se que o oxigênio se encontra nas condições normais de temperatura e pressão é:
       Dados: massa molar do O2 = 32g/mol; volume molar dos gases nas CNTP = 22,4 L/mol.
a) 16,8 L.
b) 18,3 L.
c) 33,6 L.
d) 36,6 L.
e) 54,1 L

9) Admitindo-se que 560 litros de CO2 pudessem apagar o incêndio de uma sala, um 
extintor contendo 4,4 kg de gás carbônico, nas CNTP, apagaria o incêndio de ...
       Dados: C = 12g/mol; O = 16g/mol; volume molar nas CNTP = 22,4 L.
a) uma sala.
b) duas salas.
c) três salas.
d) quatro salas.
e) cinco salas.

10) Um carro pode emitir em cada minuto 600 litros de gases, dos quais 4% em volume 
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correspondem a 
CO. Qual a quantidade de CO, em mols, emitida pelo veículo em uma hora?
       Dados: C = 12g/mol; O = 16g/mol; volume molar dos gases = 24 L.
a) 60 mols.
b) 65 mols.
c) 70 mols.
d) 75 mols.
e) 80 mols

11)A massa molecular da espécie CxH6O é 46u, logo, o valor de "x" é:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

12)Qual a massa de 2,5mol de ácido sulfúrico (H2SO4)?
Dados: H = 1 u; O = 16 u; S = 32 u

13) O ácido oxálico (H2C2O4) é utilizado para tirar manchas de ferrugem em tecidos. A 
massa molecular do ácido oxálico é:
Dados: H=1u; C=12u; O=16u
a) 30u
b) 60u
c) 90u
d) 120u
e) 150u

14) Quantos mols de C9H8O4 estão contidos em um medicamento que contém0,09g da 
referida substância.
Dados: H=1u; C=12u; O=16u

15)Sabe-se que 0,16 mol de um elemento desconhecido pesa 38,4 g. O peso 
atómico desse elemento é igual a:

a ) 1 2 0
b ) 1 8 0
c ) 2 4 0
d ) 3  0  0
e) não sei
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GABARITO (APROFUNDANDO O CONHECIMENTO)

1-E
2-A
3-C
4-B
5-A
6-E
7-B
8-A
9-D
10-A
11-B
12-245g
13-C
14- 5 x 10 elevado a -4
15-C
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