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EXERCÍCIOS: Cálculo estequiométrico com pureza de reagentes 
 
1. A sílica (SiO2) é o principal componente da areia. Que massa de sílicio está contida em 40 kg de sílica com 90 % de 

pureza? 
 
2. A partir de 200 g de carvão obteve-se por combustão completa 224 litros de CO2 nas CNTP. Calcule o teor de carbono na 

amostra de carvão. 
 
3. Uma amostra de um minério de carbonato de cálcio (CaCO3), pesando 2,0 g, ao ser tratada com ácido clorídrico (HCl) em 

excesso, produziu 1,5 . 10 –2 mol de dióxido de carbono (CO2). Determine a pureza da amostra de carbonato. 
 
4. No processo: Cgrafite   +   2 Srômbico      CS2 (l)      ∆H = +19 Kcal/mol. Determine o valor de ∆H após a reação de 160 g de 

enxofre rômbico com 80 % de pureza. 
 
5. Uma amostra de óxido de cromio III contaminada com impureza inerte é reduzida com hidrogênio conforme a equação: 

Cr2O3   +   3 H2      2 Cr   +   3 H2O 
Qual será o volume de H2, medido na CNTP, necessário para purificar 5 g de Cr2O3 com 15% de impurezas? 

 
6. O acetileno (C2H2), gás utilizado em maçaricos, pode ser obtido a partir do carbeto de cálcio (carbureto – CaC2) conforme a 

reação abaixo, Utilizando-se 1 kg de carbureto com 36 % de impurezas, qual será o volume, em litros, de acetileno obtido 
nas CNTP.  ( CaC2  +  2 H2O    Ca(OH)2  +  C2H2) 

 
7. Foi divulgada nos jornais de São Paulo um acidente envolvendo o tombamento de um caminhão tanque que transportava 

20 toneladas (2.107 gramas) de ácido sulfúrico (H2SO4). Uma equipe de atendimento de acidentes usou cal extinta 
(Ca(OH)2) com pureza de 75%, para neutralizar o ácido. Admitindo-se que o H2SO4 tem uma pureza de 98%, calcule a 
massa mínima de cal extinta necessária para a neutralização total do ácido derramado. 

 
8. Calcule a massa de CaCO3 com 80% de pureza, necessária para produzir 11,2 litros de CO2, nas CNTP, segundo o 

processo: CaCO3    CaO  +  CO2  ( volume molar(CNTP)=22,4L) 
 
9. O medicamento “Leite de Magnésia” é uma suspensão de hidróxido de magnésio. Esse medicamento é utilizado para 

combater acidez estomacal provocada pelo ácido clorídrico, encontrado no estômago. Sabe-se que, quando utilizamos 
12,2 gramas desse medicamento, neutraliza-se certa quantidade de ácido clorídrico, produzindo 16 gramas de cloreto de 
magnésio. Qual o grau de pureza desse medicamento, em termos de hidróxido de magnésio? 

 
10. A obtenção industrial do cobre metálico, através da ustulação da calcosita, ocorre segundo a reação representada pela 

equação: Cu2S  +  O2    2 Cu  +  SO2. Reagindo-se 22,7 g de calcosita com 30% de impureza numa ustulação com 50% 
de rendimento, qual será a massa de cobre obtida? 

 


