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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano Turma A                                                                                                    Paula Melo Silva                  

 

Ficha de Trabalho 5 

Cálculos estequiométricos 

 

 

1. “O ácido nítrico é uma das mais importantes substâncias inorgânicas industriais. É utilizado na produção 

de corantes, explosivos e de outros compostos. Mas o principal produto do ácido nítrico é o nitrato de amónio 

que é usado na agricultura como fertilizante. Obtém-se na reação traduzida pela equação química: NH3 (aq) 

+ HNO3 (aq)  NH4NO3 (aq). Os fertilizantes são utilizados na agricultura com o intuito de aumentar a 

produção. Entre os vários fatores que influenciam a escolha de um fertilizante encontra-se a composição 

percentual mássica do elemento desejado (N, P, K, Ca, etc.) Desde que os fertilizantes químicos começaram 

a ser produzidos na década de 1850, houve um enorme crescimento no seu consumo em todo o mundo. 

Atualmente, estima-se que o consumo mundial de fertilizantes químicos é de aproximadamente 300 milhões 

de toneladas.” 

 

1.1. A partir de 10 mol de ácido nítrico qual é a massa de nitrato de amónio que se obtém? 

 

1.2. Calcula o volume de cada uma das matérias-primas necessárias para produzir 1,0×108 kg de nitrato de 

amónio. Sabendo que há disponível amoníaco de concentração 200 g/dm3 e ácido nítrico de concentração 

10 mol/dm3. 

 

1.3. Qual dos seguintes compostos apresenta maior composição percentual (% em massa) de azoto?  

(A) NH3 

(B) NH4NO3 

(C) (NH4)2SO4 

(D) (NH2)2CO 

 

1.4. Considera 200 g de fertilizante produzido.  

 

1.4.1. Qual a quantidade de iões presentes nesta massa de fertilizante? 

(A) 2,5 moles 

(B) 5 moles 

(C) 1,505×1024 iões 

(D) 3,01×1024 iões 
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1.4.2. Qual o número de átomos de oxigénio presentes nesta massa de fertilizantes? 

(A) 7,5 moles 

(B) 3,75 moles 

(C) 4,515×1024 átomos de oxigénio 

(D) 1,505×1024  átomos de oxigénio 

 

2. O sulfato de tetraminocobre(II) mono-hidratado, [Cu(NH3)4] SO4 .H2O, (M = 245,6 g mol–1), é um sal 

complexo, obtido a partir da reação entre o sulfato de cobre(II) penta-hidratado, CuSO4.5H2O, e o amoníaco. 

Esta reação é descrita pela seguinte equação química: 

 

 

 

A 8,0 mL de uma solução aquosa de amoníaco de concentração 15,0 mol dm–3 adicionaram-se 0,02 mol de 

sulfato de cobre penta-hidratado. Calcule a massa de sal complexo que se formaria, admitindo que a reação 

é completa. Apresente todas as etapas de resolução.  

 

3. O metano é um gás incolor e inodoro, proveniente de diversas fontes (digestão dos animais, bactérias, 

vulcões de lama, extração de combustíveis minerais como o petróleo, etc.). Uma das maiores fontes de 

metano são os aterros sanitários. A libertação de gás que ali ocorre pode servir para a produção de energia 

(biogás).  A reação de combustão do metano (CH4) pode ser representada por: 

 

       4 2 2 2CH g  + 2 O g  CO g +  2 H g O  

 

3.1. Selecione a alternativa que completa corretamente a frase seguinte. Na equação química que 

representa a combustão do metano… 

(A) … estão representados quatro reagentes. 

(B) … o metano e o dioxigénio são produtos da reação. 

(C) … o dióxido de carbono e a água são reagentes. 

(D) … o metano é um dos reagentes e a água é um dos produtos da reação. 

3.2. Justifique a seguinte afirmação verdadeira: “Esta equação química obedece à Lei de Lavoisier.” 

3.3. Supondo que nesta combustão se fizeram reagir 16 g de metano e se obtiveram 44 g de dióxido de 

carbono e 36 g de vapor de água, qual foi a massa de dioxigénio consumida? 

3.4. Escreva a equação química, devidamente acertada, que traduz a reação de combustão de um outro 

hidrocarboneto: o etano. 

 

 

 



                    Escola Secundária de Lagoa                             Paula Melo Silva                                                        Página 3 
 

4. Uma das substâncias que contribuem para o aumento da acidez da água da chuva é o dióxido de enxofre 

(SO2), que, ao reagir com o dioxigénio atmosférico (O2), se transforma em trióxido de enxofre (SO3). Esta 

substância, por sua vez, reage com a água que também compõe o ar atmosférico, formando ácido sulfúrico 

(H2SO4), originando as designadas “chuvas ácidas”. 

Das seguintes opções, selecione a que completa corretamente a seguinte frase. 

4.1. Uma mole de quantidade de matéria pode ser constituída por… 

(A) … 16,00 g de O2 e 3,01  1023 moléculas de SO2. 

(B) … 32,00 g de SO2. 

(C) … 0,25 mol de moléculas de SO3 e 0,25 mol de moléculas de O2. 

(D) … 9,03  1023 moléculas de SO2. 

 

4.2. Uma mesma quantidade de matéria de CO2 e O3 possui…  

(A) … a mesma massa. 

(B) … o mesmo número de átomos. 

(C) …  diferente número de moléculas. 

(D) … o mesmo número de átomos de oxigénio. 

 

4.3. Uma mesma quantidade de matéria de um qualquer gás, nas mesmas condições de pressão e 

temperatura, apresenta…  

(A) … a mesma massa. 

(B) … o mesmo número de átomos.  

(C) …  o mesmo volume. 

(D) … a mesma densidade. 

 

4.4. Determine o número de átomos presentes numa amostra de massa 200 g de H2SO4. 

 

5. No laboratório de Química encontra-se um frasco de reagente cujo rótulo apresenta a seguinte 

informação. 

 

5.1. Selecione a opção que contém a expressão que permite calcular a concentração mássica da solução 

em causa. 

(A)
0,5 0,500 + 40,0

0,500


  (B)

0,500 0,50

40,0


  (C)

0,50 40,0

0,500


  (D)

0,50 0,500 40,0

0,500

 
  

NaOH 

M = 40,0 g/mol 
c = 0,50 mol/dm3 

V = 500 mL 
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5.2. Supondo que a adição do soluto não provoca variação de volume, calcule a percentagem em massa do 

hidróxido de sódio nesta solução ( (H2O) = 1,00 g/cm3). Apresente todas as etapas de resolução.  

 

5.3. A partir da solução anterior prepararam-se 50 mL de solução diluída, com fator de diluição 5. 

 

5.3.1. De entre as seguintes afirmações, selecione a correta. 

(A) A concentração da solução diluída é igual à da solução de origem. 

(B) A concentração da solução diluída é cinco vezes maior do que a concentração da solução de origem. 

(C) A concentração da solução diluída é cinco vezes menor do que a concentração da solução de origem. 

(D) O número de moles de NaOH presentes na solução diluída é igual a 0,05 mol. 

5.3.2. De entre os instrumentos de medição de volumes que podem ser encontrados no laboratório, escolha 

o que deveria utilizar para medir o volume da solução mais concentrada, necessário para preparar a solução 

diluída. 

(A) Proveta  

(B) Bureta  

(C) Pipeta graduada  

(D) Balão volumétrico 
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Bom trabalho Jovens Cientistas! 

Paula Melo Silva 

 


