
 

Massa Molar e Mol 
 
Para os exercícios 1 a 4, utilize esses valores como massa atômica relativa dos elementos 
químicos: 
 
H = I; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Ca = 40; Cl = 35,5; P = 31; Cu = 63,5; S = 32; F = 19; 
Ag = 1O8; Al = 27; Fe = 56; I = 127 
 
1. Determine as massas moleculares das substâncias abaixo: 
a) N2 
b) CO2 
c) HNO3  
d) H2SO4  
e) C6H12O6 
f) Ca(OH)2  
g) Ca(ClO3)2 
h) (NH4)2SO4 
i) Ca3(PO4)2 
j) Al(OH)3 
 
2. A magnetita, um minério do qual se extrai ferro possui fórmula molecular Fe3Ox e sua massa molecular é 232u. 
Determine o valor de x e escreva a fórmula molecular correta da magnetita. 
 
3. O DDT, um inseticida largamente utilizado durante décadas e altamente tóxico, possui fórmula molecular C14H9Clx e 
massa molecular 354,5u. Determine o valor de x. 
 
4. A fórmula molecular do octano, um dos componentes da gasolina, obedece à proporção CnH2n+2 e sua massa 
molecular é 114u. Qual a fórmula do octano? 
 
5. Se o carbono-12 fosse dividido em doze fatias iguais, cada uma corresponderia a uma unidade de massa atômica. 
Nessas condições, a massa de uma molécula de butano, C4H10 (substância dos isqueiros a gás), corresponderia a: 
Dados: C = 12u; H = 1u. 
a) 58 fatias. 
b) 59 fatias. 
c) 60 fatias. 
d) 61 fatias. 
e) 62 fatias. 
 
6. (UEL-PR) Assinale a opção que apresenta as massas moleculares dos seguintes compostos: C6H12O6; Ca3(PO4)2 e 
Ca(OH)2, respectivamente: 
dados: H = 1 u; C = 12 u; O = 16 u; Ca = 40 u; P = 31 u. 
a) 180, 310 e 74. 
b) 150, 340 e 73. 
c) 180, 150 e 74. 
d) 200, 214 e 58. 
e) 180, 310 e 55 
 
 
 
7. Leia o texto: 
“O nome sal hidratado indica um composto sólido que possui quantidades bem definidas de moléculas de H2O 
associadas aos íons. Por isso, a massa molecular de um sal hidratado deve sempre englobar moléculas de H2O”. 
Com base nas informações desse texto, qual deverá ser a massa molecular do sal hidratado FeCl3.H2O? 
Dados: H = 1u; O = 16 u; Cl = 35,5 u; Fe = 56 u 
a) 270,5 u. 
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b) 180,5 u. 
c) 109,5 u. 
d) 312,5 u. 
e) 415,5 u. 
 
8. (UFAC) A massa molecular do composto Na2SO4 . 3 H2O é igual a: 
Dados: H = 1u.; O = 16 u.; Na = 23 u.; S = 32 u. 
a) 142 u. 
b) 196 u. 
c) 426 u. 
d) 444 u. 
e) 668 u. 
 
9. A massa molecular da espécie H4P2OX vale 178 u. Podemos afirmar que o valor de “x” é: 
Dados: H = 1 u.; O = 16 u.; P = 31 u. 
a) 5. 
b) 6. 
c) 7. 
d) 8. 
e) 16. 
 
10. (U. ANÁPOLIS-GO) Um composto Al2(XO4)3 apresenta uma “massa molecular” igual a 342 u. Determine a massa 
atômica do elemento “X”. Dados: O = 16 u.; Al = 27 u. 
a) 8 u. 
b) 16 u. 
c) 32 u. 
d) 48 u. 
e) 96 u. 
 
 
11. (MACK-SP) O óxido de vanádio é constituído de moléculas V2Oy. Se a massa molecular do V2Oy é 182u, então “y” é 
igual a: 
Dados: V = 51u; O = 16 u. 
a) 1. 
b) 3. 
c) 7. 
d) 5. 
e) 4. 
 
12. Calcule a massa,  em gramas, de 3 mols de átomos de magnésio.  (Dado: MMg = 24 g/mol) 
 
13. Calcule a massa, em gramas, de uma barra de ferro constituída por 50 mols  de átomos. ( Dado: MFe = 56 g/mol)  
 
14. Uma lâmina de Zinco é formada por 2,5 mols de átomos. Ache a sua massa, em gramas. ( Dados: MZn  = 65 g/mol) 
 
15. Calcule a quantidade de matéria (n) correspondente a: 
a) 11,5 g de sódio; 
b) 6,4 g de enxofre;  
c) 1,204 . 1025 átomos de cobre; 
d) 14,2 g de átomos de cloro. 
 
(Dados: MNa = 23 g/mol, MS = 32 g/mol ,  MCl = 35,5 g/mol) 
 
 
16. Determine o número de átomos contidos em: 
 
a) 1,5 mol de molécula de hidrogênio (H2); 
b) 5 mols de moléculas de água (H 2O); 
c) 1/5 de mol de moléculas de sacarose (C12H22O11); 
d) 3/8 de mol de molécula de glicose (C6H12O6) 
 
17. Calcule o número de átomos de carbono e de oxigênio contidos num frasco fechado, com 17,6 g de gás carbonico 
(CO2). ( Dados: C = 12u, O = 16 u) 
 
18. Em uma amostra de 1,15 g de sódio, o número de átomos é igual a : 
 
a) 6,0 . 1023 
b) 3,0 . 1023 



c) 6,0 . 1022 
d) 3,0 . 1022 
e) 1,0 . 1022 
 
20. PUCCAMP-SP  Uma pessoa necessita, por dia, de 50g  de nitrogênio fornecidos pela alimentação. Isso dá, em 
número de átomos, aproximadamente: 
 
a) 3,00  .  1024 
b) 2,15  .  1024 
c) 5,00  .  1023 
d) 6,00  .  1023 
e) 3,14  .  1024 
 
21. (PUC) Um gás à pressão P1 e temperatura de 20º C é aquecido até 100º C em um recipiente fechado de um volume 

20cm3. Qual será a pressão do gás a 100º C? Despreze a dilatação do recipiente. 

a) P2 = P1 
b) P2 = 2 P1  
c) P2 = 1,27 P1 
d) P2 = 5  P2 

 

22. Um recipiente contém 20 litros de oxigênio a 2atm de pressão e 227ºC. Qual será o valor da nova pressão, em atm, 

se esse gás for passado para um recipiente de 10 litros à mesma temperatura? 

 

23. Certa massa de um gás ocupa um volume de 21 L a 27 ºC numa dada pressão. Qual o volume, em L, a 127 ºC 

sabendo-se que a transformação é isobárica? 

 
24.  11. Tem-se inicialmente um recipiente fechado e indeformável, contendo H2 a 30 °C e 606 mmHg de pressão. Qual a 

pressão do H2, em mmHg, quando a temperatura se elevar para 77 ºC? 

 

25. Uma determinada massa gasosa está confinada em um recipiente de volume igual a 6L, a uma pressão de 2,5 atm e 

sob temperatura de 27 ºC. Quando a pressão cair para 0,5 atm, e o volume diminuir para 5L, qual será o valor da nova 

temperatura em Kelvin? 

 

26. Vinte litros de O2(g) foram medidos a 27 ºC e 70 mmHg de pressão. Qual será o novo volume do gás, em litros, a 87 ºC 

e 600 mmHg? 

 

27. A que pressão, em atm, a que está submetido 19g de flúor (F2(g)) a 27 ºC em um recipiente de 1,64 L? 

 

28. Determine o volume em litros de 0,2 mol de gás nitrogênio, mantido em um cilindro de êmbolo móvel, a 27 ºC e 2 atm. 

 

29. 5g de um gás ocupam um volume de 8,2 L quando a temperatura é de 227 ºC e a pressão de 1 atm. Qual a massa 

molecular desse gás? 

 

30. Uma bolha de ar forma-se no fundo de um lago, em que a pressão é de 2,2 atm. A essa pressão, a bolha tem volume 

de 3,6 cm3. Que volume, em cm3, terá essa bolha quando subir à superfície, na qual a pressão atmosférica é de 684 mm 

Hg, admitindo-se que a massa de gás contida no interior da bolha e a temperatura permanecem constantes? 

 

31. A que temperatura em Kelvin se encontra 5 mols de um certo gás, em um recipiente de 20 L a 6230 mmHg de pressão? 

 

32. Certo gás ocupa um volume de 100 litros a dada pressão e temperatura. Qual o volume, em litros, ocupado pela mesma 

massa gasosa quando a pressão do gás se reduzir a 3/4 da inicial e a temperatura absoluta se reduzir em 2/5 da inicial? 

 



32. Determine o volume ocupado por 10 mol de um gás “x” a 273°C e 2 atm de pressão. 
Dados: R = 0,082 atmxLxmol-1xK-1. 
 
33. Um dos poluentes mais comuns é o monóxido de carbono (CO). Uma mostra contendo 4 mol desse gás exerce uma 
pressão de 2,46 atm a 27°C. Nessas condições, determine o volume ocupado pelo gás. Dados: R = 0,082 atm.L.mol-1.K-1 
 
34. Qual a pressão em atm de 4,4 g de CO2 ocupam um volume de 44,8 L a 273°C. Dados R = 0,082 atm.L.mol-1.K-1 ? 
 
35. 29 g de uma substância pura e orgânica, no estado gasoso, ocupam o volume de 8,2L à temperatura de 127°C e à 
pressão de 1520 mmHg. A fórmula molecular do provável gás é: 
Dados: R = 0,082 L.atm/mol.K; C = 12; H = 1) 
 
36. Considere as seguintes amostras gasosas,  contidas em recipientes de volumes iguais, à mesma temperatura: 
 
I) 30 g de NO;  II) 14 g de N2;  III) 16 g de CH4; IV) 8 g de He 
 
A pressão exercida pelos gases é igual em: 
 
a) I e II b) I e III c) II e III d) II e IV e) III e IV 
 
Dados: NO= 30g/mol  N2=28g/mol  CH4=16g/mol  He=4g/mol 
 
37. Em um frasco, a uma certa pressão e temperatura, estão contidos 11 g de CO2. Qual a massa de oxigênio (O2), num 
frasco de mesmo volume, que exercerá a mesma pressão na mesma temperatura? Dados: C = 12; O = 16 
 
38. Um recipiente fechado A contém 12 g de O2 numa dada temperatura, sob pressão de 0,5 atm. Um recipiente B, com 
volume igual ao de A, na mesma temperatura, contém 33 g de um gás x sob pressão de 1,0 atm. O gás x pode ser: 
 

Massas molares 

H = 1g/mol 
C = 12 g/mol 
O = 16 g/mol 
S = 32 g/mol 

He = 4 g/mol 

 
39. A qual temperatura deve ser aquecido um frasco aberto a fim de que ¼ do gás nele contido a 21°C seja expulso? 
 
40. Para responder à questão, considere as amostras gasosas a seguir, todas nas mesmas condições ambientes. 
 
I – 40 g de argônio 
II – 25 L de ozônio 
III – 9,0 x 1023 moléculas de dióxido de carbono 
IV – 1,2 x 1024 moléculas de hidrogênio 
V – 0,5 mol de nitrogênio. 
 
Quais itens tem volumes iguais? : 
 
Dados: volume molar dos gases na CNTP: 25 L/mol; ar: massa molar = 49 g/mol 
 
41. Um balão A contém 8,8 g CO2 e um balão B contém N2. Sabendo que os dois balões tem igual capacidade e 
apresentam a mesma pressão e temperatura, calcule a massa de N2 no balão B. 
 
Dados: C = 12          O = N = 14 
 
42. 30 g de uma substância pura, no estado gasoso, ocupam um volume de 12,3 L à temperatura de 327°C e a pressão 
de 3 atm. Calcule a massa molecular dessa substância. Dados: R=0,082 
 
43. Em determinadas condições de temperatura e pressão, 10 L de hidrogênio gasoso (H2) pessam 1g. Qual seria o peso 
de 10 L de helio (He) nas mesmas condições? Dados: H=1; He=4 
 
 
 
 
 
 
 

a) O3 b) CO2      c) CH4       d) He e) SO2  



44. Dois balões estão representados abaixo. Ambos contém a mesma substância pura na fase gasosa e estão sob a 
mesma pressão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qual a temperatura em Kelvin no balão 2, se ele contém o triplo da massa de gás contida no balão 1? 
 
45. Têm-se três cilindros de volumes iguais e à mesma temperatura, com diferentes gases. Um deles contém 1,3 kg de 
acetileno (C2H2), o outro 1,6 kg de óxido de dinitrogênio (N2O) e o terceiro 1,6 kg de oxigênio (O2). Comparando-se as 
pressões dos gases nesses cilindros, verifica-se que: 
 
Dados; C2H2 = 26 g/mol; N2O = 44 g/mol; O2 = 32 g/mol 
 
a) são iguais apenas nos cilindros que contém acetileno e oxigênio. 
b) são iguais apenas nos cilindros que contém N2O e O2 
c) são iguais nos três cilindros 
d) é maior no cilindro que contém N2O 
e) é menor no cilindro que contém C2H2 
 
 

1 2 

V1=1L 

T1=27°C 

 

V2=4L 

T2=? 

 


