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AULA :  05 Balanceamento, Acerto de Coeficientes - Método das Tentativas. 

AULA : 06 Cálculos Químicos 

 

 

  

QUÍMICA 

Semana 03 

2ª 

Série 

Prezado (a) Estudante, 

Esta semana tivemos a oportunidade de estudarmos na Aula Paraná.  Para ajudá-los em seus estudos, você está 

recebendo o resumo dos conteúdos trabalhados durante essas aulas.  

Relembrando que tivemos 02 aulas semanais e aprendemos sobre: 

 

Resumo da Semana: 
Aula 5 – Balanceamento, Acerto de Coeficientes - Método das Tentativas 

 

Regras para o Balanceamento das Equações 

Balancear uma reação química é aplicar a Lei da Conservação da massa. Portanto, numa reação, o número 
de átomos de um elemento no reagente deve ser sempre igual ao número total de átomos do mesmo elemento. 

1ª) Raciocine inicialmente com elementos que aparecem em uma única substância, em cada membro; 

2ª) Verificado esses elementos, escolha aquele que tenha maiores índices; 

3ª) Escolhido o elemento, transfira seus índices de um membro para outro, usando-os como coeficientes; 

4ª) Prossiga com o mesmo raciocínio até o término do balanceamento. 

Utilize essas regras e verás como será fácil acertar os coeficientes estequiométricos. 

                                         N2 +   H2 →    NH3 

                                               Reagentes                     Produto  

 

LISTA DE EXERCÍCIOS 
 

01)  A reação química para obtenção do metal alumínio, a partir da eletrólise do óxido de alumínio, é a seguinte: 

Aℓ2O3     →      Aℓ   +    O2 

Os coeficientes que balanceiam essa reação são, respectivamente:  
a) 2, 4 e 2;                  b) 2, 4 e 3;                      c) 1, 2 e 3;          d) 2, 2 e 2.             e) 1, 2 e 2; 
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02) Equilibrando a equação abaixo, obteremos, respectivamente, os índices:  

KI + KIO3 + HCℓ  ICℓ + KCℓ + H2O 

a) 2; 1; 6; 3; 3; 3.            

 b) 3; 8; 5; 6; 15; 3.             

c) 5; 5; 15; 15; 10; 15.                 

d) 10; 2,5; 30; 15; 10; 5.  

03) Trilhos de ferrovias podem ser soldados com o uso da reação conhecida como termite. Essa reação consiste 

em aquecer alumínio em pó misturado a óxido de ferro (III), Fe2O3. Como produtos da reação, formam-se ferro 

metálico (que solda os trilhos) e óxido de alumínio, Aℓ2O3. Na equação química que representa essa reação, 

quando o coeficiente estequiométrico do alumínio for 1, o coeficiente estequiométrico do óxido de ferro (III) será:  

                                    Aℓ    +    Fe2O3   →   Fe   +  Aℓ2O3 

a) 1/3                     b) ½                                      c) 1                   d) 2 

04) A equação química:  

2 Mg(OH)2 + x HCℓ    2 MgCℓ2 + 4 H2O  

Fica estequiometricamente correta se x for igual a:  

a) 1                              b) 2                               c) 3                                d) 4 

 

Aula 6 – Cálculos Químicos 
Massa molecular (MM) 

O conceito é semelhante a massa atômica, porém é aplicada a soma das massas atômicas dos átomos que formam 
a molécula. 

Portanto, o “H” tem MM = 1u 
“O” tem MM = 16u 

E a “H2O” tem MM = 18u 
 
Exemplo:  

 (molécula de glicose)                                 180 u  
                                             

                180u 16u 6x  1u 12x  12u 6x   MM 6126 OHC   
 

CONSTANTE DE AVOGADRO 
Avogadro percebeu que a massa atômica de cada elemento (em gramas) continha um n° fixo de 

moléculas. Este n° foi chamado de constante de Avogadro: 
Constante de Avogadro = 6.10²³ 

 
CONCEITO DE MOL 

 1 mol de qualquer substância, seja ela molecular ou atômica, tem sempre 6,02 x 1023 entidades. 
1 MOL=6,02x1023 entidades. 

(átomos, moléculas, íons, partículas) 
 
 
 
 
 
 

6126 OHC
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Existe uma fórmula que relaciona Massa atômica (M), n° de mols (n) e massas em gramas (m). 
n = m / M 

Obs: N° de mols é sinônimo de quantidade de matéria 
Atividade Resolvida 

01) Um cientista dispõe de 19,2g de átomos oxigênio (O=16). Qual o número de mols que esse cientista pode 
contar? 

1 mol -----16g 
x mol -----19,2g 

16x=19,2 
x=19,2/16 
x=1,2 mol 

LISTA DE EXERCÍCIOS 

01. O alumínio é obtido pela eletrólise da bauxita. Nessa eletrólise, ocorre a formação de oxigênio que reage com 
um dos eletrodos de carbono utilizados no processo. A equação não balanceada que representa o processo global 
é: Al2O3 + C → CO2 + Al Para dois mols de Al2O3, quantos mols de CO2 e de Al, respectivamente, são produzidos 
nesse processo? 
 
02.  Nas estações de tratamento de água, eliminam-se as impurezas sólidas em suspensão através do arraste por 
flóculos de hidróxido de alumínio, produzidos na reação representada por: 
 

Al2(SO4)3 + 3 Ca(OH)2 → 2 Al(OH)3 + 3 CaSO4 
 

 Para tratar 1,0 ∙ 106 m3 de água foram adicionadas 17 toneladas de Al2(SO4)3. Qual a massa de Ca(OH)2 necessária 
para reagir completamente com esse sal? (Dadas as massas molares: Al2(SO4)3 = 342 g/mol; Ca(OH)2 = 74 g/mol). 
 
03. Antiácido é um produto farmacêutico utilizado para reduzir acidez estomacal provocada pelo excesso de ácido 
clorídrico, HCl. Esse produto farmacêutico pode ser preparado à base de bicarbonato de sódio, NaHCO3, que reage 
com o ácido clorídrico conforme a equação:  
 

HCl + NaHCO3 → NaCl + H2O + CO2 
 

Considerando que uma dose do antiácido contém 2,52 g de bicarbonato de sódio, calcule o número de mols de 
ácido neutralizados no estômago. (Dado: Massa molar do NaHCO3 = 84 g/mol). 
 
04. Um medicamento contém 90 mg de ácido acetilssalicílico (C9H8O4) por comprimido. Quantas moléculas dessa 
substância há em cada comprimido? (Dado: Massa molar do C9H8O4 = 180 g/mol).  
 
05. O etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar, tem se mostrado uma interessante alternativa como 
combustível em substituição aos derivados de petróleo.  
 

C12H22O11 + H2O → 4 C2H6O + 4 CO2 (produção de etanol por fermentação) 
 

Na safra brasileira de 1997, foram produzidas 14 x 106 toneladas de açúcar. Se, por fermentação, todo esse açúcar 
fosse transformado em etanol, que massa desse produto, em toneladas, seria obtida? (Dados: Massa molar do 
etanol = 42 g/mol; Massa molar da sacarose (açúcar) = 342 g/mol). 
 
 

 


