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QUESTÃO 01 

Admitindo-se que um diamante contenha apenas átomos de carbono e que cada quilate corresponda a 200 

mg, determine o número de quilates em um diamante que contenha 2,0 · 1022 átomos. 

(Dados: Constante de Avogadro = 6,0 · 1023 partículas/ 

mol; massa atômica do carbono = 12 u) 

 

A) 0,25.         

B) 1,0.       

C) 2. 

D) 0,5.           

E) 1,5. 

 

QUESTÃO 02 

(Unicamp-SP) Um medicamento contém 90 mg de ácido acetil-salicílico (C9H8O4) por comprimido. 

Quantas moléculas dessa substância há em cada comprimido? (Número de 

Avogadro = 6,0 · 1023 mol–1; massas atômicas relativas: C = 12, O = 16, H = 1) 

 

QUESTÃO 03)  

(Cesgranrio-RJ) O efeito estufa é um fenômeno de graves conseqüências climáticas que se deve a altas 

concentrações de CO2 no ar. Considere que, num dado período, uma indústria “contribuiu” para o efeito 

estufa, lançando 88 toneladas de CO2 na atmosfera. O número de moléculas do gás lançado no ar, naquele 

período, foi aproximadamente: 

(Dados: C = 12; O = 16; NA = 6,02 · 1023) 

 

A) 1030. 

B) 1027. 

C) 1026. 

D) 1024. 

E) 1023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

QUESTÃO 04  

(PUC-MG) O peso de um diamante é expresso em quilates. Um quilate, que é dividido em 100 pontos, 

equivale a 200 mg. O número de átomos de carbono existente em um diamante de 18 quilates é de: 

 

A) 3,01 · 1022.               

B) 6,02 · 1022. 

C) 1,20 · 1023.               

D) 1,80 · 1023. 

E) 9,06 · 1022. 

 

QUESTÃO 05 

(Puccamp-SP) Para a prevenção da cárie dentária recomenda-se adição de fluoreto à água potável ou a 

fluoretação do sal de cozinha. Há necessidade de se acrescentar cerca de 1,8 · 10–3 g de fluoreto à dieta 

diária. Que quantidade de íons, em mol, há em 1,8 · 10–3 g de fluoreto? (Dado: massa molar do íon fluoreto 

= 19 g/mol) 

 

A) 1 · 10–2.              

B) 1 · 10–4.             

C) 1 · 10–6. 

D) 1 · 10–3.              

E) 1 · 10–5. 

 

QUESTÃO 06 

(Unicamp-SP) A banca de Química constatou que um certo número de candidatos não têm (ou não tinham) 

idéia de grandeza representada pela unidade mol, de fundamental importância em Química. Respostas do 

tipo 210 mol de arroz apareceram com certa freqüência. 

 

A) Calcule a massa, em toneladas, correspondente a 210 mol de arroz, admitindo que a massa de um grão 

de arroz seja 20 mg (miligramas). 

B) Considerando que o consumo mundial de arroz seja de 3 · 108 toneladas/ano, por quantos anos seria 

possível alimentar a população mundial com 210 mol de arroz? Expresse, também, o número de anos em 

palavras. (Dados: Avogadro = 6 · 1023 mol–1; 

1 tonelada = 1 · 109 mg) 

 

QUESTÃO 07 

(UFMG) Muitas espécies de animais têm órgãos olfativos de notável sensibilidade. Por exemplo, certo tipo 

de salmão é capaz de perceber a presença, na água, de 2-feniletanol (C6H5CH2CH2OH) em concentração 

tão baixa quanto 3,66 g em 100 trilhões (1 · 1014) de litros de água. Considerando-se a Constante de 

Avogadro (N = 6,0 · 1023 mol–1), indique a alternativa que apresenta, aproximadamente, o número de 

moléculas de 2-fenil-etanol por litro de água. (Dados: H = 1; C = 12; O = 16) 

 

A) 3,0 · 10–16.                

B) 1,8 · 1022. 

C) 3,7 · 10–14.                

D) 2,2 · 1024. 

E) 1,8 · 108. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 08 

(UFPI) Quantos átomos de oxigênio existem em um mol de etanol? (Dado: C2H6O MM = 46 g/mol) 

 

A) Um átomo. 

B) Três átomos. 

C) 6,0 · 1023 átomos. 

d) 1,2 · 1024 átomos. 

e) 1,8 · 1024 átomos. 

 

QUESTÃO 09 

(UFRS) A borracha natural é constituída pela união de várias macromoléculas (C5H8)n. Sabendo que uma 

amostra de borracha apresenta 3,01 · 1026 átomos de carbono, qual a massa, em gramas, desta amostra? 

(Dados: massas atômicas do C = 12; H = 1) 

 

A) 68. 

B) 68 · 5. 

C) 68 · 100. 

D) 68 · 6,02 · 1023. 

E) 68 · 3,01 · 1026. 

 

QUESTÃO 10 

(Fuvest-SP) 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; número de Avogadro = 6,0 · 1023 moléculas em um mol) 

 

GABARITO 

01)  e   

02) 3 • 1020 moléculas  

03) a     

04) e     

05) c      

06) a) 2,52 • 1018 toneladas  b) 8,4 • 109 = 8 bilhões e 400 milhões de anos      

07) c    

08) c     

09) c   

10) 5,2 • 1026 moléculas/m3 

 


