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ESTEQUIOMETRIA 
PROFESSOR: RAUL AZEVEDO  

PROJETO SOUZA MARQUES - 07/11/2015  
 

 

Cálculos Estequiométricos 
 

É o cálculo das quantidades estequiométricas dos 
participantes de uma reação química. 
 

 Sequência para resolução dos problemas 
 

1. Conhecer a equação química correspondente 
à reação mencionada no problema; 

2. Balancear a equação; 
3. Selecionar as substâncias para os cálculos nas 

modalidades citadas no enunciado; 
4. Escrever para as substâncias as respectivas 

relações molares ( Linha Padrão); 
5. Armar e resolver a Regra de Três. 

 
 
Exercícios 

 
1-  A combustão completa do metano (CH4) produz 

dióxido de carbono (CO2) e água. A alternativa 
que representa o número de mols de CO2 
produzido na combustão de 0,3 mol de CH4 é:  
 

 
 
a) 1,2 mols.  
b) 0,6 mol.  
c) 0,9 mol.  
d) 0,3 mol.  
e) 1,5 mol. 
 
2- (Faap-SP) A combustão completa do metanol 

pode ser representada pela equação não-
balanceada:  
 

 
 
Quando se utilizam 5,0 mols de metanol nessa reação, 
quantos mols de CO2 são produzidos?  
 
a) 1,0.  
b) 2,5.  
c) 5,0.  
d) 7,5.  
e) 10.  
 
 
 
 
 
 

3- (F. Dom Bosco-DF) Dada a equação química não-
balanceada: 

  

 
 
A massa de carbonato de sódio que reage 
completamente com 0,25 mol de ácido clorídrico é:  
Dado: Na2CO3 = 106 g/mol.  
 
a) 6,62g.  
b) 25,5g.  
c) 13,25g.  
d) 10,37g.  
e) 20,75g. 
 

4-  (Covest-2005) Ácido fosfórico impuro, para uso em 
preparação de fertilizantes, é produzido pela reação  
de ácido sulfúrico sobre rocha de fosfato, cujo 
componente principal é Ca3(PO4)2. a reação é:  

 
 
Quantos mols de H3PO4 podem ser produzidos pela 
reação de 200 kg de H2SO4?  
Dados: massas molares (em g/mol): H = 1; O = 16; S = 
32; P = 31; Ca = 40.  
 
a) 2107 mol.  
b) 1361 mol.  
c) 95,4 mol.  
d) 954,3 mol.  
e) 620 mol. 
 

5- O alumínio é obtido pela eletrólise da bauxita (Al2O3). 
Nessa eletrólise, ocorre a formação de oxigênio  
que reage com os eletrodos de carbono utilizados no 
processo. A equação que representa o processo  
global é: 
 

 
 
A massa de Al2O3 consumida na obtenção de 54g de 
alumínio será, aproximadamente, igual a:  
Dados: C = 12 u; O = 16 u; Al = 27 u.  
a) 25,5g.  
b) 51,0g.  
c) 76,5g.  
d) 102,0g.  
e) 204,0g. 
 
 
 
 



2 
 

6-  O ácido fosfórico, usado em refrigerante tipo 
“cola” e possível causador da osteoporose, pode ser 
formado a partir da equação não-balanceada: 
 

 
 
Partindo-se de 62g de Ca3(PO4)2 e usando-se 
quantidade suficiente de H2SO4, qual, em gramas, a 
massa aproximada de H3PO4 obtida ?  
       Dados: H = 1u; O = 16u; P = 31u; Ca = 40u.  
   
a) 19g.  
b) 25g.  
c) 39g.  
d) 45g.  
e) 51g 
 

7-  (UFF-RJ) Acompanhando a evolução dos 
transportes aéreos, as modernas caixas-pretas 
registram centenas de parâmetros a cada segundo, 
construindo recurso fundamental na determinação das 
causas de acidentes aeronáuticos. Esses equipamentos 
devem suportar ações destrutivas, e o titânio, metal 
duro e resistente, pode ser usado para revesti-los 
externamente.  
       O titânio é um elemento possível de ser obtido a 
partir do tetracloreto de titânio por meio da reação 
não balanceada:   
 

 
 
Considere que essa reação foi iniciada com 9,5g de 
TiCl4(g). Supondo que tal reação seja total, a massa de 
titânio obtida será aproximadamente:  
Dados: Ti = 48 u; Cl = 35,5 u.; Mg = 24 u.  
 
a) 1,2g.  
b) 2,4g.  
c) 3,6g.  
d) 4,8g.  
e) 7,2g. 
 
8- (PUC-SP) Dada a reação:  

 

 
 

O número de moléculas de gás hidrogênio, produzidas 
pela reação de 112g de ferro, é igual a:  
Dado: Fe = 56 g/mol.  
 
a) 1,5.  
b) 3,0.  
c) 9,0 x 10

23
.  

d) 1,8 x 10
24

.  
e) 3,0 x 10

24
. 

 
 
 

9- (Covest-2003) Nas usinas siderúrgicas, a obtenção 
de ferro metálico a partir da hematita envolve a 
seguinte reação (não balanceada):  
 

 
 

Percebe-se desta reação que o CO2 é liberado para a 
atmosfera, podendo ter um impacto ambiental grave 
relacionado com o efeito estufa. Qual o número de 
moléculas de CO2 liberadas na atmosfera, quando um 
mol de óxido de ferro (III) é consumido na reação? 
Considere: número de Avogadro igual a  
6 x 10

23
mol

–1
 

 
a) 6 x 10

23
 

b) 24 x 10
23

 
c) 12 x 10

23
 

d) 36 x 10
23

 
e) 18 x 10

23 

 

10. [UFF] A ureia (massa molecular = 60], importante 
por sua função biológica e pelos seus diversificados, 
produção de chuva artificial, hidratante e umectante 
em pomadas cosméticas, entre outro pode ser 
obtida em laboratório, a partir da reação: 
 

2NH3 + CO2  CO(NH2)2 + H2O 
 

Para se obterem 12g de ureia, supondo-se 100% de 
rendimento no processo, a massa de NH3 que deverá 
ser utilizada é: 
 
a) 1,7 g. b) 3,4 g           c) 6,8 g    d) 17 g
       e) 24 g 

 
 
11. [UFRJ-2006/Ñ.esp] A Conferência de Kyoto sobre 

mudanças climáticas, realizada em 1997, estabeleceu 
metas globais para a redução da emissão 
atmosférica de CO2. 
 
A partir daí, várias técnicas para o seqüestro do CO2 
presente em   emissões gasosas vêm sendo 
intensamente estudadas. 
 

a) Uma indústria implantou um processo de seqüestro 
de CO2 através da reação com Mg2SiO4, conforme a 
equação representada a      seguir: 

 

 
 

Determine, apresentando seus cálculos, o número de 
mols do  óxido formado quando 4400 g de CO2 são 
seqüestrados. 
 

b) Essa indústria reduziu sua emissão para 112.000 L de 
CO2 por dia nas CNTP. 
A meta é emitir menos de 500 kg de CO2 por dia. 
Indique se a indústria atingiu a meta. Justifique sua 
resposta. 
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12. [UFMT-2006/2] Os automóveis modernos estão 
equipados com saco de ar para proteger os 
ocupantes no caso de colisão. Muitos  sacos de ar 
são inflados com nitrogênio N2, gás liberado na 
reação muito rápida entre a azida de sódio, NaN3 e o 
óxido de ferro (III)  inciada por centelha elétrica. A 
reação não balanceada é: 

 
NaN3 (s) + Fe2O3 (s) → Na2O + Fe (s) + N2 (g) 

 
Qual é o volume aproximado de nitrogênio gasoso 
produzido, nas CNTP, quando reagem 260 g de NaN3? 
 
  a) 75 L  
 b) 134 L  
 c) 350 L  
 d) 80 L  
 e) 22 L  
 

13. Na decomposição térmica de 60kg de sulfito de 
cálcio segundo a equação: 
                            

CaSO3(s)   →    CaO(s)  +     SO2(g) 
 

Assinale a alternativa que contém a massa de SO2 
produzida, em kg, admitindo um rendimento de 75% 
para a reação. 
 
a) 16 
b) 24 
c) 32 
d) 48 
e) 64 

 
14. Soluções de amônia são utilizadas com freqüência 

em produtos de limpeza doméstica. A amônia pode 
ser preparada por inúmeras formas. Dentre elas: 

 
CaO(s)  +    2 NH4Cℓ(s)    →    2 NH3(g)   +   H2O(g)  +  

CaCℓ2(s) 
 

Partindo-se de 224g de CaO, obtiveram-se 102g de 
NH3. O rendimento percentual da reação foi de: 
 
a) 100%     b) 90%    c) 80%    d) 75%    e) 70% 

 
15. Uma amostra contendo 2,10g de carbonato de 

magnésio foi tratada por ácido clorídrico, obtendo-
se 476ml de gás carbônico, medidos nas CNTP. O 
rendimento da reação foi de: 

 
MgCO3(s)   + 2  HCℓ(aq)     →   MgCℓ2(aq)   +   CO2(g)  +   
H2O(l)  
 
a) 75% 
b) 80% 
c) 85% 
d) 90% 
e) 95% 
 
 

16. O álcool etílico, C2H5OH, usado como combustível, 
pode ser obtido industrialmente pela fermentação 
da sacarose, representada simplificadamente pelas 
equações: 

 

 
 
Partindo-se de uma quantidade de caldo de cana 
que contenha 500 kg de sacarose e admitindo-se um 
rendimento de 68,4 %, a massa de álcool obtido em 
kg será: (H = 1; C = 12; O = 16). 
 
a) 44 
b) 46 
c) 92 
d) 184 
e) 342 
 

17. [Covest-2005] Um dos principais usos comerciais 
do ácido sulfúrico é na produção de ácido fosfórico e 
sulfato de cálcio. Considere a equação química não-
balanceada:  
 

Ca3(PO4)2(s)  + H2SO4(aq) → CaSO4(s) + H3PO4(aq) 
 
A massa em gramas (arredondada para o próximo 
inteiro) de uma solução de ácido sulfúrico (79% de 
H2SO4 em massa) que deve ser utilizada para reagir 
completamente com 63,3 g de fosfato de cálcio é: 
Dados: Massas molares (g . mol−1):  Ca = 40; P = 31; S 
= 32; H = 1; O = 16 

 
18. Em um acidente, um caminhão carregado de 
solução aquosa de ácido fosfórico tombou 
derramando cerca de 24,5 toneladas dessa solução no 
asfalto. Quantas toneladas de óxido de cálcio seriam 
necessárias para reagir totalmente com essa 
quantidade de ácido?  
 
(Porcentagem em massa de H3PO4 na solução = 80%; 
H3PO4 = 98 g/mol; CaO = 56 g/mol)  
 
a) 7,5 t.  
b) 11,2 t.  
c) 16,8 t.  
d) 21,0 t.  
e) 22,9 t. 

 
19. Uma amostra de 12,5 g de calcário (CaCO3 impuro) 
foi calcinada e o resíduo obtido adicionado a 1 litro de 
água. Após filtração, borbulhou-se anidrido sulfúrico 
no meio, fazendo precipitar 13,6 g de sulfato de cálcio. 
Qual a pureza do calcário? 
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20. [IFET] A pirita de ferro, FeS2, forma cristais 
dourados que são chamados de “ouro dos trouxas”. 
Uma amostra com 300 gramas de FeS2 contém 112 
gramas de ferro. Assinale a alternativa que apresenta a 
pureza de FeS2 na amostra analisada.  
 
Dados: FeS2 = 120 g/mol e Fe = 56 g/mol.  
 
a) 37 %  
b) 50 %  
c) 65 %  
d) 80 %  
e) 90 % 
 
21. [UFC] A porcentagem de TiO2 em um minério pode 
ser determinada através da seguinte reação: 
 

3TiO2(s) + 4BrF3(liq)  3TiF4(s) + 2Br2(liq) + 3O2(g) 
 
Se 12,0 g do minério produzem 0,96 g de O2, a 
porcentagem aproximada de TiO2 nesse minério é de:  
 
a) 10%  
b) 20%  
c) 30%  
d) 40%  
e) 50% 
 

 

 
 


