
RESUMO QUÍMICA – 1ª PROVA ABERTA (01/10/2012) 

1. MOL 

 

Exercício resolvido: 

 
(Fonte: Passei Web) 

2. CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS 

É o estudo das relações entre as quantidades dos reagentes e / ou produtos de uma 
reação química.  Estas relações podem ser feitas em mols, massas, número de moléculas, etc. 



 
(Fonte: PDF – Prof. Agamenon R.) 

3. EQUAÇÃO DE ESTADO DO GÁS IDEAL 

Nas CNTP: 1 mol de gás = 22,4 l 

4. LIGAÇÕES INTERMOLECULARES 

 

5. ÁCIDOS 

É todo composto que, dissolvido em água, origina     como único cátion. 

Exemplo: HBr +          +     

6. BASES 

É todo composto que, dissolvido em água, origina      como único ânion 

Exemplo:  KOH +                

7. SAIS 

É um composto iônico contendo cátion proveniente de uma base e um ânion proveniente 
de um ácido  

Exemplos: NaCl,            . 



8. ÓXIDOS 

8.1. Óxidos moleculares  

Ametal + Oxigênio. 

Exemplos: NO, CO 

8.2. Óxidos iônicos 

Metal + Oxigênio. 

Exemplos: CaO,      

8.3. Óxidos ácidos 

Reagem com água formando ácido: 

               

Reagem com bases formando sal e água: 

    +                +     

8.4. Óxidos básicos 

Reagem com água formando base: 

    +       2NaOH  

Reagem com ácidos formando sal e água: 

                          

9. REAÇÕES INORGÂNICAS 

9.1. Neutralização 

A reação de neutralização é a reação entre um ácido e uma base dando origem a sal e 
água (citado acima) 
- Neutralização Total: Após o término da reação, todos os hidrogênios e hidroxilas se 
neutralizaram. 
- Neutralização Parcial: Após o término da reação, sobram cátions hidrogênio ou ânions 
hidroxilas. 

9.2. Combustão 

Combustão é uma reação química exotérmica entre uma substância (o combustível) e 
um gás (o comburente), geralmente o oxigênio, para liberar calor e luz.  

Combustão Completa:                      +     

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rea%C3%A7%C3%A3o_qu%C3%ADmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rea%C3%A7%C3%A3o_exot%C3%A9rmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Subst%C3%A2ncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Combust%C3%ADvel
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comburente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%AAnio


Quando não há oxigênio suficiente para a combustão, o combustível irá queimar em    e 
produzirá inúmeros subprodutos.  É mais comum do que a combustão completa e acontece 
em queima de combustíveis de automóveis. 

9.3. Reações de sais de carbonatos e bicarbonatos com soluções ácidas 

              +          

Exemplo:                  +           

Exercícios: 
Bloco de atividades, Livro didático (referentes aos capítulos), Magnum-Sol e 
http://www.agamenonquimica.com/docs/teoria/geral/calculo_estequiometrico.pdf 
(exercícios de mol) 

Resumo elaborado por Inaê Odara, 1º F.

 

 

 

 

http://www.agamenonquimica.com/docs/teoria/geral/calculo_estequiometrico.pdf

