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QUESTÃO 01 
(FGV) O cloro é encontrado na natureza em duas formas isotópicas de 35 e 37 unidades de massa atômica. Dado 
que a massa atômica média do cloro é de 35,45 unidades de massa atômica, qual a percentagem dos dois isótopos 
na natureza?   
 
A) 86,7 % 35Cl + 13,3 % 37Cl   
B) 66,7 % 35Cl + 33,3 % 37Cl   
C) 80,0 % 35Cl + 20,0 % 37Cl   
D) 72,2 % 35Cl + 27,8 % 37Cl   
E) 77,5 % 35Cl + 22,5 % 37Cl   
  
QUESTÃO 02 
Qual a massa, em gramas e em unidades de massa atômica, de uma molécula de glicose (C6H12O6)? (Dados: Massas 
atômicas: C = 12u, H = 1u e O = 16u; Constante de Avogadro = 6,0. 1023.mol–1)  
  
QUESTÃO 03 
(FUVEST) A análise de um amálgama, usado na restauração de dentes, revelou a presença de 40% (em massa) de 
mercúrio (prata e estanho completam os 100%). Um dentista que usa 1,0g desse amálgama em cavidades dentárias 
de um cliente está, na realidade, usando quantos gramas de mercúrio? Quantos átomos de mercúrio estão sendo 
colocados nas cavidades dentárias?  
(Dados: Massa atômica do Hg = 200u; Constante de Avogadro = 6,0.1023. mol–1)  
  
QUESTÃO 04 
(UNIMEP) A glicose é um açúcar de fórmula molecular C6H12O6. O número de moléculas existentes em 1kg de glicose 
é, aproximadamente:  
(Dados: Massas atômicas: C = 12u, H = 1u, O = 16u; Constante de Avogadro = 6,02.1023. mol–1)  

A) 3,33.1024   
B) 5,56   
C) 3,33.10–24  
D) 6,02.1023   
E) 4,38.1024  

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 05 
(UNICAMP) O volume de etanol (C2H5OH) necessário para encher o tanque de um automóvel é 50 dm3. Calcule o 
número de moléculas de etanol contidas neste volume.  
(Dados: Densidade do etanol = 8,0.102 g/dm3; Constante de Avogadro = 6,0.1023 moléculas em um mol; Massas 
atômicas: C = 12u, H = 1u e O = 16u)  
 
QUESTÃO 06 
(FUVEST) Determinado óxido de nitrogênio é constituído de moléculas N2Ox. Sabendo-se que 0,152g de óxido 
contém 1,20.1021 moléculas, o valor de x é:  
 

A) 1   
B) 2   
C) 3   
D) 4   
E) 5  

(Dados: Massas atômicas: N = 14u; O = 16u, Constante de Avogadro = 6,02.1023. mol–1)  
  
QUESTÃO 07 
(UNICAMP) Em uma pessoa adulta com massa de 70,0kg, há 1,6kg de cálcio. Qual seria a massa dessa pessoa, em 
kg, se a natureza houvesse, ao longo do processo evolutivo, escolhido o bário em lugar do cálcio? (Dados: Massas 
atômicas: Ca = 40u; Ba = 137u)  
  
QUESTÃO 08 
(FUVEST-SP) A densidade da água a 25°C é 1,0g/mL. O número aproximado de átomos de hidrogênio contidos em 
uma gota de água, de volume 0,05mL, é: (Dados: Massa molar da água = 18g/mol; Constante de Avogadro = 
6,0.1023. mol-1)  
 
A) 5/9 . 10–2   
B) 15/9 . 10–21   
C) 30/9. 1021   
D) 30/9. 1023   
E) 15/18. 1025  
  
QUESTÃO 09 
(ENEM) Aspartame é um edulcorante artificial (adoçante dietético) que apresenta potencial adoçante 200 vezes 
maior que o açúcar comum, permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, 
princi- palmente nos refrigerantes diet, tem valor energético que corresponde a 4 calorias/grama. É contraindicado 
a portadores de fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca acúmulo da fenilalanina no organismo, 
causando retardo mental. O IDA (índice diário aceitável) desse adoçante é 40 mg/kg de massa corpórea. (Disponível 
em: http://boaspraticasfarmaceuticas.com). Com base nas informações do texto, a quantidade máxima 
recomendada de aspartame, em mol, que uma pessoa de 70 kg de massa corporal pode ingerir por dia é mais 
próxima de: (Dado: Massa molar do aspartame = 294 g/mol)  
 

A) 1,3 x 10–4.   
B) 9,5 x 10–3.   
C) 4 x 10–2.   
D) 2,6.   
E) 823.  
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GABARITO:  

1) E  

2) 3.10-22 g e 18u   

3) 1,2.1021 átomos  

4) A  

5) 5,2 . 1026 moléculas  

6) C  

7) 73, 9kg  

8) C  

9) B  
 


