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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                              Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 21 

Química 10ºano e Aspetos quantitativos das reações químicas 

1. Uma solução de ácido clorídrico, HCl (M=36,46 g/mol), 30% em massa tem a massa volúmica de 1,15 g/cm3. 

1.1. Calcule a concentração de solução de HCl. 

1.2. Transferiram-se 10,0 mL desta solução para um balão volumétrico de 1,0 L de capacidade e fizeram-se reagir 20,0 mL desta 

solução diluída com zinco metálico, de acordo com a equação química seguinte: 

𝑍𝑛(𝑠) + 2𝐻𝐶ℓ(𝑎𝑞) → 𝑍𝑛𝐶ℓ2(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔) 

Que volume de hidrogénio, nas condições PTN, se obteve? 

2. Considere que num alto-forno siderúrgico se processam as reações seguintes para se obter o ferro metálico: 

 

• Se estas forem as únicas reações que têm lugar quando se obtém o ferro; 

• Se o rendimento das reações for 100%; 

• Se as impurezas que acompanham o óxido de ferro não reagiram com o CO; 

2.1. Que quantidade de ferro se obtém a partir de 5,0×103 kg de minério de ferro com 75% de óxido de ferro (III) (M=159,7 g/mol)? 

2.2. Que massa de carvão com 83,5% de carbono é necessário para se consumir neste processo? 

3. O ácido acético (M = 60,06 g/mol) pode formar-se a partir do etanal, CH3CHO (M = 44,06 g/mol), segundo uma reação que 

pode ser traduzida por: 

 

Considere uma amostra impura de CH3CHO, de massa 1,0 x 103g, que contém 64% (em massa) de CH3CHO. Calcule a massa, em 

gramas (g), de CH3COOH que se poderia formar a partir da reação de todo o CH3CHO existente na referida amostra? 

4. A combustão completa do metano, CH4, pode ser representada por:  

 

4.1. As curvas 1, 2, 3 e 4, esboçadas no gráfico da figura, podem representar a evolução, ao longo do tempo, das concentrações 

de reagentes e de produtos de uma reação de combustão completa do metano, admitindo 

que esta ocorre em sistema fechado. Qual é o reagente, ou o produto da reação, que 

corresponde a cada uma das curvas? 
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4.2. Calcule a energia libertada quando, por combustão completa de metano, se consomem 2,0 m3 de oxigénio, em condições 

normais de pressão e de temperatura. Apresente todas as etapas de resolução. 

4.3. Considere que foi utilizado metano para aquecer uma amostra de água de massa 0,500 kg. Admita que, no processo de 

aquecimento, o rendimento da transferência de energia para a água foi de 65,0%. Calcule a variação de temperatura sofrida pela 

amostra de água, por cada 1,00 g de metano, CH4 (M = 16,05 g/mol), que sofreu combustão. Apresente todas as etapas de 

resolução.  

5. A combustão completa do metano pode ser traduzida por: 

 
Nesta reação, a variação de entalpia associada à combustão de 1 mole CH4 (g) é -890 kJ. Considere que a energia libertada nesta 

reação é usada num processo de aquecimento de água e que o rendimento desse processo é 100%.  

5.1. O que significa um rendimento do processo de aquecimento de 100%?  

5.2. Calcule o volume de metano, medido nas condições normais de pressão e de temperatura (PTN), que tem de reagir 

completamente para aumentar em 18 °C a temperatura de uma amostra pura de 5,0 kg de água. Apresente todas as etapas de 

resolução. 

6. O etino, C2H2, pode ser obtido fazendo-se reagir carboneto de cálcio, CaC2 (s), (M=64,10 g/mol). com água, de acordo com a 

equação química: 

 
Considere que se fez reagir, com excesso de água, uma amostra impura de 150 g de carboneto de cálcio contendo 12% de 

impurezas, tendo-se obtido 30,0 dm3 de etino, em condições normais de pressão e de temperatura (PTN). Determine o rendimento 

da reação de síntese do etino realizada. Apresente todas as etapas de resolução. 

7. Em laboratório, o NO2 (g) pode ser preparado por reação do cobre sólido com uma solução concentrada de ácido nítrico, HNO3 

(aq) (M = 63,02 g/mol). Essa reação pode ser traduzida por: 

 
Adicionaram-se 80,0 g de cobre a 2,00x102 cm3 de uma solução de ácido nítrico, de massa volúmica 1,42 g cm-3, que contém 68%, 

em massa, de HNO3. Identifique o reagente limitante. Apresente todas as etapas de resolução. 

8. Quando exposto a uma atmosfera húmida, o cobre sofre corrosão, formando um depósito de carbonato básico de cobre, 

Cu2(OH)2CO3 (M = 221,13 g/mol), uma substância de cor esverdeada. A reação que ocorre pode ser traduzida por: 

 
Um tacho de cobre, de massa igual a 360,0 g, foi deixado ao ar, numa cozinha, durante um intervalo de tempo considerável. Ao fim 

desse intervalo de tempo, verificou-se a formação de um depósito de carbonato básico de cobre em toda a superfície metálica. O 

depósito foi removido, seco e pesado, tendo-se determinado o valor de 12,7 g. Calcule a percentagem, em massa, de cobre que 

sofreu corrosão. Apresente todas as etapas de resolução.  

9. A 14 de outubro de 2012, Felix Baumgartner (FB), um paraquedista austríaco, subiu num balão de hélio até à estratosfera. A 

partir desse balão, FB realizou um salto até à superfície da Terra. Um balão, cheio com 0,750 mol de hélio (He), tem um volume de 

70,0 dm3, a uma determinada altitude. A essa altitude recolheu-se uma amostra de 1,0 dm3 de ar, medido em condições de pressão 

e de temperatura idênticas às existentes no interior do balão. A percentagem em volume 

de nitrogénio, N2, na amostra de ar recolhida é 78%. Determine a massa de nitrogénio nessa 

amostra de ar. Apresente todas as etapas de resolução, explicitando todos os cálculos 

efetuados. 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  
Paula Melo Silva  


