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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 7 

Passagem Química 10ºano para Química 11ºano 

As “3 miudinhas” 

Quantidade em química corresponde ao número de moles. A mole é a quantidade de matéria que contém tantas 

entidades quantos os átomos que existem em 0,012 kg de carbono-12. Esta é a referência, na prática 1 mole 

corresponde a 6,02×1023 unidades – o chamado número de Avogadro NA. O número de Avogadro conta unidades logo 

serve para contar moléculas, átomos, iões, eletrões, etc., assim temos que estar atentos ao que é pedido.  

 

Mas na prática podem pedir o número de unidades/partículas (átomos, moléculas, etc.), a massa ou até o volume. Para 

as conversões usamos as seguintes três fórmulas que chamamos de “miudinhas”.  

𝑛 =
𝑁

𝑁𝐴
 

 Esta fórmula serve para passar da quantidade química (n) para número de partículas, ou seja, uma coisa é 

perguntar qual a quantidade e outra qual o número (N). 

 Atenção que temos de ter atenção à pergunta pois, tal como no exemplo acima do etanol, podemos pedir 

número de partículas diferentes (átomos, iões, etc.) e teremos de fazer uma multiplicação ou uma divisão 

conforme o que nos dão e o que nos pedem.  

𝑛 =
𝑚

𝑀
 

 Esta fórmula serve para passar da quantidade química (n) para massa (m) usando a massa molar (M). A massa 

molar é calculada usando a Tabela Periódica e corresponde à massa de uma mole de qualquer coisa.  

 A massa molar (M) tem como unidades g/mol. A massa (m) vem expressa em gramas. 

𝑛 =
𝑉

𝑉𝑚
 

 Esta fórmula serve para passar da quantidade química (n) para volume (V) de uma substância no estado 

gasoso. 

 A lei de Avogadro define que volumes iguais de gases diferentes medidos nas mesmas condições de pressão 

e temperatura contêm o mesmo número de partículas. O exemplo mais usado são as condições normais de 

pressão e temperatura (PTN) em que 1 mol (ou seja 6,02×1023) de um gás ocupa um volume de 22,4 dm3. 

 O Vm na fórmula corresponde ao volume molar (volume ocupado por 1 mol de uma substância). 

Todas estas fórmulas traduzem situações de proporcionalidade direta entre as grandezas em estudo. Assim podemos 

representar a sua relação graficamente através de uma reta que passa pela origem. Atenção às reduções com unidades 

de volume! 

1 𝑚𝐿 = 1 𝑐𝑚3 1 𝐿 = 1 𝑑𝑚3 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑧𝑖𝑟𝑒𝑚 unidades cúbicas" 𝑛ã𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒ç𝑎𝑚 𝑞𝑢𝑒 𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟ê𝑠 𝑒𝑚 𝑡𝑟ê𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑖𝑠; 

 

Exercícios 

1. O gás canalizado é uma mistura de propano e butano, gases obtidos a partir do petróleo. Considere uma amostra 

de 20 mol de propano (C3H8). Calcule para esta amostra: 

1.1. o número de moléculas; 

1.2. a quantidade total de átomos; 

1.3. o número de átomos de carbono; 

1.4. o número total de átomos; 

1.5. a massa da amostra; 

1.6. a massa de carbono. 

2. Determine qual a quantidade de CO2 que possui 3,6×1023 átomos. 

3. Um balão A contém 8,8 g de CO2 e um balão B contém N2. Sabendo que os dois balões têm igual capacidade e 

apresentam a mesma pressão e temperatura, calcule a massa de N2 no balão B. 

2 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶2𝐻6𝑂 (𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙) 

𝑡𝑒𝑚 12 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔é𝑛𝑖𝑜 (𝐻) 
𝑡𝑒𝑚 4 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 (𝐶) 
𝑡𝑒𝑚 2 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑥𝑖𝑔é𝑛𝑖𝑜 (𝑂) 
𝑡𝑒𝑚 18 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
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4. Calcule a massa de cloro gasoso, Cl2, que apresenta o mesmo número de moléculas existentes numa botija contendo 

13,4 kg de gás butano, C4H10. 

5. Indique quais das quantidades seguintes correspondem a 2,00 mol de CO2.  

(A) 12,0 × 1023á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 

(B) 6,02 × 1023𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 

(C) 44,0 𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 

(D) 4,00 𝑚𝑜𝑙 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑂2 

6. Sabendo que 24,0 g de um gás ocupam um volume de 16,8 dm3, nas condições PTN, determine a massa molar do 

gás. 

7. Uma amostra de dióxido de carbono gasoso contém 8,98×1023 moléculas de CO2. Determine o volume da amostra, 

nas condições PTN. 

Composição quantitativa de soluções 

Falar de soluções é falar de dispersões. Dispersões são 

misturas de duas ou mais substâncias, em que as 

partículas de uma fase, a fase dispersa ou os dispersos, 

se encontram distribuídas no seio de outro, a fase 

dispersante. As dispersões podem ser classificadas em 

soluções, coloides e suspensões. Uma das diferenças 

entre esses três tipos de dispersões consiste no 

tamanho das partículas. 

Vamos trabalhar muito com soluções e neste caso é 

habitual chamar a fase dispersa como soluto e a fase 

dispersante de solvente. Se a solução é aquosa significa 

que o solvente usado foi a água. As soluções podem ser 

sólidas, líquidas ou gasosas! 

 

As soluções como são misturas é importante saber a “quantidade” de cada componente na mistura e não apenas quais são os 

componentes. A maneira mais básica de dar a composição de uma solução é através da concentração mássica e da concentração 

molar. Em ambas as situações tenho informação do soluto e da solução. 

Então o que significa dizer que temos 30%(m/m) de uma substância A na solução? Significa que temos 30 g de substância A em 

100 g de solução, ou seja, podemos “abrir” a percentagem em informação da parte e do todo. Mas existem situações em que os 

solutos existem em tão pouca quantidade na solução que dava percentagens muito, mas muito pequenas que existe outra forma de 

quantificar as soluções: partes por milhão. Então o que significa dizer que algo é 10 ppm? Significa que temos 10 g de substância 

A em 1 000 000 g de solução. Novamente podemos “abrir” a informação dada de 10 ppm em soluto e solução. Como nas fórmulas 

apresentadas não há nenhuma que fale de quantidade química (moles) existe ainda a fração molar que não passa de uma 

“percentagem” usando moles e sem multiplicar por 100 (daí ser fração e o máximo valor ser 1 e não 100%). 

Sobre a composição quantitativa de soluções já estão acima mencionadas as fórmulas matemáticas mais usadas, no entanto 

associada a elas surge a massa volúmica (densidade em muitas situações) mas que deve ser tratada de modo diferente pois a 

massa volúmica existe para as substâncias também e não apenas para mistura de substâncias. 
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A massa volúmica é uma característica de uma substância, ou seja, algo próprio dela e que a identifica. A massa volúmica relaciona 

a massa e o volume de uma mesma substância ou mistura. Sabemos do dia-a-dia que apesar de dois objetos terem o mesmo 

volume podem não ter a mesma massa: isso é a densidade! Quanto mais denso é um material sabemos que teremos mais massa 

num determinado volume. 

𝜌 =
𝑚 (𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎)

𝑉 (𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎)
 

Qual a vantagem de usarmos a densidade? Ela permite saber o volume ocupado por uma determinada massa de qualquer coisa e 

vice-versa! Muitas vezes dão-nos o volume de algo e na prática em química trabalhamos mais com massa! Ela permite passar de 

massa para volume do mesmo material. 

Exercícios 

8. O conteúdo de um refresco sólido que contém 44 mg de vitamina C (C6H8O6) foi dissolvido completamente em água até completar 

1,5 L de solução. Calcula a concentração molar de vitamina C no refresco. 

9. O vinagre é uma solução aquosa de ácido acético bastante utilizada como tempero de saladas. Uma determinada marca de 

vinagre apresenta concentração igual a 0,8 mol/L. Calcule o volume de vinagre que contém 24 g de ácido acético (C2H4O2). 

10. Um comprimido de 750 mg de vitamina C, importante, na prevenção de gripes e constipações, contém 600 mg de ácido ascórbico 

ou vitamina C (C6H8O6) e outros componentes como sacarose e sais de sódio. A posologia para crianças é de meio comprimido 

dissolvido em 150 mL de água, tomado duas vezes por dia. Suponha que não há variação de volume na dissolução. 

10.1. Calcule a percentagem em massa de ácido ascórbico no comprimido. 

10.2. Calcule a quantidade de ácido ascórbico ingerido por uma criança por dia. 

10.3. Calcule a concentração molar da solução tomada em cada dose. 

11. A concentração de dióxido de carbono na atmosfera é de 0,043% em volume. A massa volúmica da atmosfera é de 1,20 g/dm3 

em PTN. Determine a percentagem em massa de dióxido de carbono na atmosfera. 

12. Um alimento que contenha mais de 0,050 ppm de Pb2+ é impróprio para consumo segundo as normas portuguesas. A análise 

de uma amostra de morangos acusou 2,0×10-6 % de Pb2+. A amostra de morangos deve ou não ser confiscada? Justifique através 

de cálculos. 

13. Determine a fração molar de NaOH numa solução aquosa de hidróxido de sódio se nessa solução a percentagem em massa de 

NaOH for de 10%. 

14. Um frasco de vinagre (solução aquosa de ácido acético) tem um conteúdo em ácido acético (CH3COOH) de aproximadamente 

3,0% (m/m). Sabe-se que a massa volúmica do vinagre é aproximadamente 1,0 g/cm3. Determine a concentração molar de ácido 

acético no vinagre. 



 

                    Escola Secundária de Lagoa                             Paula Melo Silva                                                        Página 4 
 

Equações químicas 

Uma equação química é uma “receita” de uma reação química que depois de estequiometricamente certa nos indica em que 

proporções os reagentes reagem entre si e que quantidades de produtos nós obtemos com essa reação. Quando a reação é 

completa, isto é, quando pelo menos um dos reagentes se esgota podemos realizar os chamados cálculos estequiométricos para 

obter diversas informações sobre os reagentes e sobre os produtos utilizando apenas regras de três simples, ou seja, relações de 

proporcionalidade direta. 

As equações químicas dão a informação da relação em moles mas com as “miudinhas” e com as “fórmulas assustadoras” 

conseguimos relacionar as moles com massa, volume e concentrações. De um modo geral para fazer um cálculo estequiométrico 

trabalhamos com dois “elementos” da equação, o que me dão e aquele que quero saber (sejam eles reagentes ou produtos). Usamos 

a “receita” e depois ajustamos com uma regra de três simples para saber o que nos pedem. Vejamos o exemplo de uma equação: 

a formação do amoníaco 

3 𝐻2(𝑔) + 𝑁2(𝑔) → 2 𝑁𝐻3(𝑔) 

Esta equação indica-nos a receita da reação: 3 moles de hidrogénio reagem com 1 mole de azoto para originar 2 moles de amoníaco. 

Que nos ajuda essa receita? Por exemplo: se quisermos obter 4 moles de amoníaco sabemos que temos de usar 6 moles de 

hidrogénio e 2 moles de azoto. Outro exemplo: se usarmos 1,5 moles de hidrogénio e 0,5 moles de azoto sabemos que só vamos 

obter 1 mole de amoníaco. A relação da receita dá nos dois sentidos: dos reagentes para os produtos e dos produtos para os 

reagentes. A relação funciona mesmo entre reagentes pois se usarmos 9 moles de hidrogénio sabemos que vamos ter de usar 3 

moles de azoto. Recordemos novamente que se a receita nos dá a relação em moles podemos ter de usar cálculos auxiliares com 

as “miudinhas e as assustadoras” para depois termos massas e volumes o termos de descobrir números de moles para poder usar 

a “receita”. 

Exercícios 

15. Considere a equação seguinte: Sabe-se que 105,3 g de carbonato de alumínio foram tratados com ácido clorídrico em excesso. 

Qual o número de moles de dióxido de carbono libertado? 

 
16. Considere a equação química: 60 g de hidrogénio reagiram com quantidade suficiente de azoto produzindo amoníaco. Qual o 

número de moléculas de amoníaco obtidas? 

 
17. Considere a equação química: A decomposição térmica do fosfato de cálcio origina os óxidos de cálcio e fósforo. Qual a massa 

de reagente que deve ser utilizada na obtenção de 3,36 kg de óxido de cálcio. 

 
18. Considere a equação: Calcule o volume de NO, medido em condições PTN, que é obtido quando se dissolvem 38,1 g de cobre 

metálico em ácido nítrico diluído em excesso. 

 
19. Sabe-se que 23,65 mL de uma solução de ácido clorídrico reagem com 25,00 mL de uma outra solução 0,105 mol/L em hidróxido 

de sódio, de acordo com a equação química seguinte. Determine a concentração do ácido clorídrico. 

 

20. Procedeu-se à evaporação de 300,0 mL de uma solução aquosa de clorato de sódio. Depois de toda a água se ter evaporado o 

resíduo de clorato de potássio foi aquecido até se decompor em cloreto de sódio e libertar 

oxigénio de acordo com a equação: Sabendo que se obtiveram 2,24 L de oxigénio metidos 

em condições PTN, determine a concentração da solução inicial. 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas            Paula Melo Silva 


