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TRABALHO DE RECUPERAÇÃO FINAL 

Ciências da Natureza 

2º 3ª 35 pts 22,8 pts  12 18  A/B 

Concentrações, titulação ácidos e bases, termoquímica, cinética química, equilíbrio 
químico, pH, pOH, indicadores, reações de oxirredução e pilhas. 

 

Instruções: 

 Leia atentamente cada questão antes de resolvê-la.  A interpretação faz parte 
desse trabalho. 

 Na resolução de cada questão deverão constar os cálculos, se necessários. 
 O trabalho deve ser feito sem rasura, sem dobras e com capricho. 
 O trabalho deverá ser feito em folha A4.  
 Deverá conter capa com nome da instituição, nome e turma do estudante, título 

centralizado, data e cidade.   
 Não serão corrigidos trabalhos apresentados com desdém. 
 O trabalho deve conter as perguntas e as respostas de cada questão. 
 Justifique todas as suas respostas. 
 Para uma possível revisão, é necessário que todas as instruções acima tenham 

sido seguidas. 
 Para completar os seus estudos refaça as provas do ano letivo. 
 

Bons estudos!  
 

 

Questão 1                              Valor: 2 pontos 
A) Em um rótulo de um suco de laranja concentrado foi encontrado a seguinte 

informação: “Uma porção de 200 mL (um copo) contém 40 mg de vitamina C.” 
Qual a quantidade de água necessária para preparação de 400 mL de suco de 
laranja, com concentração de vitamina C igual a 50mg/L? 

B) Dissolve-se 20 g de sal de cozinha (NaCl) em água. Qual será o volume da 
solução, sabendo-se que a sua concentração é de 0,05 g/L? 



 
C) (UFPE) A embalagem de um herbicida para ser usado em hortaliças indica que 

devem ser dissolvidos 500 g deste para cada 5 litros de agua. Por engano, um 
agricultor dissolveu 100 g de herbicida em 2 litros de agua e somente percebeu 
o erro apos haver utilizado metade da solução. Qual p volume de água deve 
ser adicionado para corrigir a concentração do restante da solução? 
 

D) Uma solução aquosa de determinado sal a 1 g/L foi preparada com a diluição 
de 100 mL de uma solução de mesmo soluto, cuja concentração era 10 g/L. 
Qual o volume da solução preparada? 
 

E) Considere 100 mL de determinado solução em que a concentração de sulfato 
de sódio (Na2SO4) seja 0,4 mol.L-1. Explique como você prepararia uma 
solução em que a concentração de íons sódio (Na+) seja de 0,04 mol.L-1. 

 

Questão 2                              Valor: 2 pontos 
A) Para realizar a titulação de 20 mL de hidróxido de sódio (NaOH) de molaridade 

desconhecida, foram utilizados 50 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) 0,2 molar. 

Qual a molaridade do hidróxido de sódio? 

B) Um estudante verifica que 20 mL de hidróxido de potássio (KOH) 0,3 molar são 
necessários para neutralizar uma amostra de 30 mL de ácido clorídrico (HCl). 
Determine a molaridade do HCl. 
 

C) Qual o volume de Mg(OH)2 0,4 molar necessário para neutralizar 80 mL de 
ácido clorídrico (HCl) 1,5 molar? 
 

D) 25g de hidróxido de sódio (NaOH) impuro são dissolvidos em água suficiente 
para 500 mL de solução. Uma alíquota de 50 mL dessa solução gasta, na 
titulação, 25 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) 1 molar. Qual é a porcentagem de 
pureza do hidróxido de sódio? 
 

E) Uma amostra impura de hidróxido de potássio (KOH), com massa igual a 16,8g 
foi dissolvida em água até obter-se 300 mL de solução. Uma amostra de 250 
mL desta solução foi neutralizada totalmente por 50 mL de H2SO4 2 molar. 
Admitindo que as  impurezas não reagem com ácido, determine a molaridade 
da solução de KOH e o teor de pureza do hidróxido de potássio. 

 
Questão 3                              Valor: 2 pontos 

Utilize as energias de ligação da Tabela abaixo para calcular o valor absoluto do 

ΔH de formação (em kJ/mol) do cloro-etano a partir de eteno e do HCℓ de acordo 

com a reação: 



H2CCH2 + HCℓ → CH3CH2Cℓ 

 
 

Questão 4                              Valor: 2 pontos 
O zinco metálico é obtido em indústria metalúrgica a partir do óxido de zinco, um 

minério deste metal, conforme a reação representada pela equação a seguir. 

ZnO(s) + C (s) → CO (g) + Zn (s) 

Analise as figuras a seguir, que fornecem dados para a obtenção de zinco metálico. 

 

Com base nos dados fornecidos, Calcule o  ΔH da reação de obtenção de Zn (s), 

em kJ/mol. 

 
Questão 5                             Valor: 2 pontos 

Uma antiga lâmpada usada em minas queimava acetileno, C2H2, que era 

preparado na própria lâmpada, gotejando-se água sobre carbeto de cálcio, CaC2, 

de acordo com a reação:  

CaC2(s) + 2 H2O(L) → Ca(OH)2(s) + C2H2(g) 

Com as entalpias-padrão de formação listadas na tabela, pode-se afirmar que à 

temperatura de 298 K: 

 

 

Com base nos dados fornecidos, Calcule o  ΔH da reação em kJ/mol e 
indique se o processo é endotérmico ou exotérmico. 



 
Questão 6                              Valor: 2 pontos 

Na comparação entre combustíveis, um dos aspectos a ser levado em conta é o 
calor liberado em sua queima. Um outro é o preço. Considere a tabela:  
 
Combustível ΔH Calor de combustão 

 
Hidrogênio molecular- H2  - 242 kJ/mol  
Álcool (etanol) C2H6O - 1230 kJ/mol 
Gasolina C8H18 - 5110 
A) Escreva as equações químicas correspondentes à combustão completa dessas 

substâncias.  
 

B) Calcule a energia liberada na combustão completa de 1,0 kg de hidrogênio.  
 

C) Calcule a energia liberada na combustão completa de 1,0 kg de álcool.  
 

D) A energia liberada na combustão da gasolina é de 44.800 kJ / kg. Sob o ponto 
de vista energético, qual dos três combustíveis é o mais eficiente por kg 
consumido?  

 
Questão 7                              Valor: 2 pontos 

Em vários processos industriais é de grande importância o controle da velocidade 
das reações químicas envolvidas. Em relação à cinética das reações químicas, 
podemos afirmar que: 

(01) o aumento da concentração dos reagentes diminui a velocidade das reações. 
(02) a velocidade de uma reação independe da superfície de contato. 
(04) em geral, o aumento da temperatura leva a um aumento da velocidade das 
reações químicas. 
(08) um catalisador tem como função diminuir a energia de ativação e, 
consequentemente, aumentar a velocidade da reação. 
(16) as enzimas exemplos de catalisadores biológicos. 
(32) para que uma reação se processe rapidamente, é necessário que as 
moléculas de reagentes não colidam entre si. 
(64) a concentração de apenas um reagente não influencia a velocidade de uma 
reação química. 
(128) uma barra de ferro se oxida mais rápido que o mesmo metal em forma de 
palha. 
 
Justifique cada uma das afirmativas. 
 
 

Questão 8                              Valor: 2 pontos 
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A) O pH de uma solução aquosa 0,1 mol/L de ácido hipocloroso (HClO) é 4,3. 
Dados: log 2 = 0,3; log 3 = 0,48; log 5 = 0,7. Represente a equação de 
ionização do ácido hipocloroso. Determine a concentração de hidrônio. 

 
B) Considere uma solução a 0,01 mol/L de um monoácido forte, qual o pH da 

solução final? Qual a cor da fenolftaleína nesse sistema? 
 

C) (UFPB) Se 1 mol de H2(g) e 1 mol de I2(g), em um recipiente de 1 litro, atingirem 
a condição de equilíbrio a 500 ºC, qual a concentração de HI no equilíbrio? 
Dado: Kc = 49. 

 
D) Um suco de laranja tem concentração de hidrônio igual a 5x10-4. Calcule: 

O pH dessa solução, a concentração de hidroxila, o valor de pOH dessa 
solução. Esse suco é ácido, básico ou neutro? 
 

 
Questão 9                              Valor: 2 pontos 

À temperatura ambiente, o NO2(g), gás castanho-avermelhado, está sempre em 
equilíbrio com o seu dímero, o N2O4(g), gás incolor. Preparem-se dois tubos 
fechados com a mesma coloração inicial. Um deles foi mergulhado em banho de 
gelo + água e o outro em água a 80°C. O tubo frio se tomou incolor e o quente 
assumiu uma coloração castanho-avermelhada mais intensa.  
 
A) Com base nas observações descritas, informe se a reação de dimerização é 

endotérmica ou exotérmica. Justifique. 
 

B) Em qual das duas temperaturas o valor numérico da constante de equilíbrio é 
maior? Explique. 
 

C) Ao aumentar a pressão desse sistema qual dímero será produzido com mais 
facilidade? 

 
D) Abrir o sistema é uma forma de deslocar o equilíbrio no sentido de produzir 

mais NO2(g)? 
 
 
 

Questão 10                               Valor: 2 pontos 
Balanceie as reações de oxirredução a seguir, identifique o agente oxidante, o 
agente redutor, o anodo, o catodo de cada reação. 
 
 
A)    HI +    H2SO4     H2O +    H2S +    I2 
 
 
B)    Zn +    HNO3      Zn(NO3)2 +     NO2 +     H2O 
 



 
 
C)     FeCl2 +     K2Cr2O7 +     HCl      FeCl3 +     KCl +     CrCl3 +     H2O 
 
 
 
D)     Zn0 +     Cu2+      Cu0 +     Zn2+ 
 
 
 
E)     MnO2 +     HCl      MnCl2 +     Cl2 +     H2O 
 

Questão 11                              Valor: 2,8 pontos 
Observe a tabela a seguir:  

 
 

A) Represente no desenho a seguir o anodo, o catodo, o polo positivo, o polo 
negativo, o fluxo de elétrons, o metal de cada placa, a ponte salina, onde há 
corrosão do metal e onde há aumento da massa de metal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Represente as semi-reações de oxidação e redução e a equação global 
dessa pilha. 

C) Calcule a DDP.  

 

 

 

Abraços, Gabi!
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