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Instruções: 

 O trabalho deverá ser feito em folha A4, ou folha de papel almaço.  

 Deverá conter capa com nome da instituição, nome e turma do estudante, título 

centralizado, data e cidade.   

 O trabalho deve conter as perguntas e as respostas de cada questão. 

 Cada questão tem o valor de 0,4 pontos. 

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

trabalho. 

 Na resolução de cada questão deverá constar os cálculos ou as justificativas. 

 O trabalho deve ser feito sem rasura, sem dobras e com capricho. 

 Não serão corrigidos trabalhos apresentados com desdém. 

 Para uma possível revisão, é necessário que todas as instruções acima tenham sido 

seguidas. 

Bons estudos! 
 

Conteúdo: Entalpia de reações químicas. Cinética Química: cálculos da velocidade da 

reação, fatores que influenciam a velocidade da reação e lei de velocidade. Equilíbrio 

Químico: Conceito e princípio de Le Chatelier e constantes de equilíbrio, Kc, Kp, Kps, Ka, 

Kb e Kw. 

 

Questão 01 

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 02 

Considerando a reação dada pela equação H2(g) + I2(g)→ HI(g) e sabendo que as entropias-
padrão, nas condições da reação são: 
  
- para o H2(g): 31,2 cal/K . mol 
- para o I2(g): 27,9 cal/K . mol 
- para o HI(g): 49,3 cal/K . mol 
  
Qual a variação de entropia na reação dada, por mol de HI formado, em cal/K . mol? 
  
 
 

Questão 03 

Aplicando a lei de Hess, determine a variação de entalpia da reação abaixo:  
 
3 C(grafite) +4H2(g)   C3H8(g)  
 
Conhecendo-se as seguintes equações termoquímicas:  
 
1) C(grafite) + O2(g)   CO2(g)                                        ∆H = – 94,0 kcal  
2) H2(g) + 1/2 O2(g)   H2O(l)                                          ∆H = – 68,3 kcal  
3) C3H8(g)+ 5 O2(g)   3 CO2(g) + 4 H2O(l)                     ∆H = – 531,1 kcal  
 
 

Questão 04 

(ENEM) Nas últimas décadas, o efeito estufa tem-se intensificado de maneira preocupante, sendo 
esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de  CO2 durante a queima de combustíveis 
fósseis para geração de energia. O quadro traz as entalpias-padrão de combustão a 25 °C 
(ΔH°25) do metano, do butano e do octano. 

 
Quadro com entalpias-padrão das substâncias (Foto: Reprodução/ENEM) 
À m edida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso da 
energia, cresce a importância de se criar politicas de incentivo ao uso de combustíveis mais 
eficientes. Nesse sentido, considerando-se que o metano, o butano e o octano sejam 
representativos do gás natural , do gás liquefeito de petróleo (GLP) e da gasolina , 
respectivamente, então, a partir dos dados fornecidos , é possível concluir que , do ponto de vista 
da quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, a ordem crescente desses três 
combustíveis é: 
a) Gasolina, GLP e gás natural. 
b) Gás natural, gasolina e GLP.  
c) Gasolina, gás natural e GLP. 
d) Gás natural, GLP e gasolina. 
e) GLP, gás natural e gasolina. 
 
Justifique. 
 
 

Questão 05 

(ENEM 2016) O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido 
industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela 



trimerização do acetileno cataliasda por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a 
equação química: 

3 C2H2 (g) → C6H6 (l) 

A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia 
das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais: 

I. C2H2 (g) + 5/2 O2 (g) → 2 CO2 (g) + H2O (l)          ΔHc
o = -310 kcal/mol 

II. C6H6 (l) + 15/2 O2 (g) → 6 CO2 (g) + 3 H2O (l)    ΔHc
o = -780 kcal/mol 

A variação de entalpia do processo de trimerização, em kcal, para a formação de um mol de 
benzeno é mais próxima de 

A) -1090. 
B) -150. 
C) -50. 
D) +157. 
E) +470. 

Justifique. 
 
 

Questão 06 

O monóxido de carbono, um dos gases emitidos pelos canos de escapamento de automóveis, é 
uma substância nociva, que pode causar até mesmo a morte, dependendo de sua concentração 
no ar. A adaptação de catalisadores aos escapamentos permite diminuir sua emissão, pois 
favorece a formação do CO2, conforme a equação a seguir:  

CO(g) + ½ O2(g)  CO2(g)  
 
Sabe-se que as entalpias de formação para o gás CO e para o gás CO2 são, respectivamente, –
110,5 Kj/ mol e – 393,5 kJ / mol. Qual a variação da entalpia , quando há consumo de 1mol de 
oxigênio por esta reação? 
 

Questão 07 

A) Determine a entalpia de combustão do etanol, em kcal/mol, sendo dados: 
ΔHf (etanol)  = -66 kJ 
ΔHf (CO2)  = -94 kJ 
ΔHf (água)  = -68 kJ 
 

B) A reação é endotérmica ou exotérmica? 
C) Represente o gráfico de variação de entalpia por tempo de reação. 

 

Questão 08 

(Unicamp) Quantidades diferentes de entalpia são envolvidas na combustão do etanol, C2H5OH, e 
etileno, C2H4, como mostram as equações I e II: 
 

I. 1 C2H5OH(l) + 3 O2(g) → 2 CO2(g) + 3 H2O(l) ∆H = – 1368 kJ/mol de etanol 
II. C2H4(g) + 3 O2(g) → 2 CO2(g) + 2 H2O(l) ∆H = – 1410 kJ/mol de etileno 

 



Sob condições adequadas, é possível  obter etanol a partir da reação representada pela equação 
III. 
 

III. C2H4(g) + H2O(l) → C2H5OH(l) 
 

a) Qual a variação de entalpia envolvida por mol de C2H4 consumido na reação III? 
b) Sabendo-se que a entalpia de formação da H2O(l) é – 286 kJ/mol e que a do C2H4(g) é 52 

kJ/mol, calcule a entalpia de formação por mol de C2H5OH(l). 
 

Questão 09 

(PUC) No laboratório, o hidrogênio pode ser preparado pela reação de zinco com solução de 
ácido clorídrico. Observe as condições especificadas nas experiências abaixo. 
 

Experiência Temperatura (oC) Zinco Concentração do ácido em mol/litro 

I 25 Granulado 1,0 

II 25 Granulado 0,5 

III 30 Em pó 1,0 

IV 30 Em pó 0,5 

V 30 Em raspas 1,0 

 
A velocidade da reação é maior em : 
 
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
e) V 
Justifique. 
 
 

Questão 10 

Os dados da tabela abaixo referem-se à reação: 

2A + 3B  C. 
 

Experimentos [A] mol/L [B] mol/L Veloc (mol.L-1.min-1) 

1 1 1 2 

2 2 1 4 

3 2 2 16 

Determine : 
 
a) a expressão da velocidade dessa reação química. Justifique 
b) o valor da constante k. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 11 

(Pucsp 2007) A reação redox que ocorre entre os íons brometo (Br−) e bromato (BrO3
−) em meio 

ácido, formando o bromo (Br2) é representada pela equação: 
BrO3

− (aq) + 5 Br − (aq) + 6 H+
(aq) → 3 Br2(aq) + 3 H2O(l) 

Um estudo cinético dessa reação em função das concentrações dos reagentes foi efetuado, e os 
dados obtidos estão listados na tabela a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando as observações experimentais, pode-se concluir que a lei de velocidade para a 
reação é: 
 
a) v = k [BrO3

−] [Br −] [H+] 
b) v = k [BrO3

−] [Br −] 5 [H+]6 
c) v = k [BrO3

−]2 [Br −]6 [H+]4 
d) v = k [BrO3

−] [Br −]3 [H+]2 
e) v = k [BrO3

−] [Br −] [H+]2 
 
Justifique. 
 

Questão 12 

(Unisinos) Nas indústrias químicas, os catalisadores são utilizados em larga escala, sendo 
responsáveis por inúmeros processos econômicos empregados na obtenção de bens de 
consumo importantes para o homem moderno. 
Podemos afirmar que, nas reações em que atuam, os catalisadores : 
a) Aumentam a energia de ativação necessária para a reação. 
b) Diminuem a variação de entalpia do sistema. 
c) Atuam somente entre substâncias em solução. 
d) Diminuem a energia de ativação necessária para a reação. 
e) Aumentam a variação de entalpia da reação 
 
Justifique. 
 

Questão 13 

Analise as afirmativas abaixo e corrija as falsas: 
I. Uma reação com energia de ativação 40 kJ é mais lenta que uma outra reação que apresenta 
energia de ativação igual a 130 kJ. 
II. A adição de um catalisador a uma reação química proporciona um novo "caminho" de reação, 
no qual a energia de ativação é diminuída. 
III. Um aumento de temperatura geralmente provoca um aumento na energia de ativação da 
reação. 
IV. A associação dos reagentes com energia igual à energia de ativação constitui o complexo 
ativado. 
 

Questão 14 

O carvão é um combustível constituído de uma mistura de compostos ricos em carbono. A 
situação em que a forma de apresentação do combustível, do comburente e a temperatura 
utilizada favorecerão a combustão do carbono com maior velocidade é: 
a) Combustível - carvão em pedaços; Comburente – ar atmosférico; Temperatura 0°C. 



b) Combustível - carvão pulverizado; Comburente – ar atmosférico; Temperatura 30°C. 
c) Combustível - carvão em pedaços; Comburente - oxigênio puro; Temperatura 20°C. 
d) Combustível - carvão pulverizado; Comburente - oxigênio puro; Temperatura 100°C. 
e) Combustível - carvão em pedaços; Comburente - oxigênio liquefeito; Temperatura 50°C. 
 
Justifique. 
 

Questão 15 

(UFRS) O ácido oxálico, H2C2O4, reage com o íon permanganato (MnO4
–) formando CO2 e H2O 

conforme a equação abaixo. 

 

2 MnO4(aq) + 5 H2C2O4(aq) + 6 H+(aq) →     2 Mn2+(aq) + 10 CO2(g) + 8 H2O  

 

Sabendo que a lei cinética da reação é v = k [MnO4
–].[H2C2O4], são apresentadas as afirmações 

abaixo. 

 

I. A ordem em relação a cada reagente é igual a 1 e a ordem global da reação é igual a 2. 

II. A velocidade da reação triplica quando a concentração inicial do íon permanganato é 

triplicada. 

III. Quando a concentração inicial do ácido oxálico é duplicada, a velocidade da reação 

quadruplica. 

IV. O íon permanganato não altera a velocidade da reação. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

A) Apenas I e II. 
B) Apenas I e III. 
C) Apenas I, II e IV. 
D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV. 

 
Justifique. 
 

Questão 16 

(ENEM) Sabões são sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa utilizados com a finalidade de 
facilitar, durante processos de lavagem, a remoção de substâncias de baixa solubilidade em 
água, por exemplo, óleos e gorduras. A figura a seguir representa a estrutura de uma molécula de 
sabão.  

 
Em solução, os ânions do sabão podem hidrolisar a água e, desse modo, formar o ácido 
carboxílico cor-respondente. Por exemplo, para o estearato de sódio, é estabelecido o seguinte 
equilíbrio:  

 
Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção 
de gorduras, o pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio acima seja 
deslocado para a direita.  
Com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões atuam de maneira:  

a) mais eficiente em pH básico.  
b) mais eficiente em pH ácido.  
c) mais eficiente em pH neutro.  



d) eficiente em qualquer faixa de pH.  
e) mais eficiente em pH ácido ou neutro. 

 
Justifique. 
 

Questão 17 

(ENEM) O pH do solo pode variar em uma faixa significativa devido a várias causas.  
Por exemplo, o solo de áreas com chuvas escassas, mas com concentrações elevadas do sal 
solúvel carbonato de sódio (Na2CO3), torna-se básico devido à reação de hidrólise do íon 
carbonato, segundo o equilíbrio:  

 
Esses tipos de solos são alcalinos demais para fins agrícolas e devem ser remediados pela 
utilização de aditivos químicos.  
(BAIRD, C. Química ambiental. São Paulo: Artmed, 1995 - adaptado)  

Suponha que, para remediar uma amostra desse tipo de solo, um técnico tenha utilizado como 
aditivo a cal virgem (CaO).  
Nesse caso, a remediação:  

a) foi realizada, pois o caráter básico da cal virgem promove o deslocamento do equilíbrio 
descrito para a direita, em decorrência da elevação de pH do meio.  

b) foi realizada, pois o caráter ácido da cal virgem promove o deslocamento do equilíbrio 
descrito para a esquerda, em decorrência da redução de pH do meio.  

c) não foi realizada, pois o caráter ácido da cal virgem promove o deslocamento do equilíbrio 
descrito para a direita, em decorrência da redução de pH do meio.  

d) não foi realizada, pois o caráter básico da cal virgem promove o deslocamento do equilíbrio 
descrito para a esquerda, em decorrência da elevação de pH do meio.  

e) não foi realizada, pois o caráter neutro da cal virgem promove o deslocamento do equilíbrio 
descrito para a esquerda, em decorrência da manutenção de pH do meio. 

 

Justifique. 
 
 

Questão 18 

O papel de cobalto é preparado embebendo-se um papel filtro numa solução de cloreto de 
cobalto e pode ser utilizado para indicar a presença de água, por exemplo, em alimentos. Esse 
princípio também pode ser utilizado em higrômetros caseiros. É um sistema em equilíbrio, que 
pode ser representado por: 

 
Considere que a reação direta, do processo representado, é exotérmica e assinale a afirmativa 
correta: 

a) Para que o papel de cobalto fique rosa ele deve ser aquecido. 
b) A constante de equilíbrio em relação às concentrações pode ser representada por: 

 

 
c) Em dia chuvoso o papel deve apresentar coloração azul. 
d) A partir desse sistema não é possível calcular a constante em relação à pressão. 
e) Se for adicionado catalisador ao sistema, o mesmo se deslocará no sentido de formação 

de produtos. 
Justifique 
 



Questão 19 

(Unifesp) O pH do plasma sanguíneo, em condições normais, varia de 7,35 a 7,45 e é mantido 

nesta faixa principalmente devido à ação tamponante do sistema  cujo equilíbrio 
pode ser representado por:  

 
Em determinadas circunstâncias, o pH do plasma pode sair dessa faixa. Nas circunstâncias:  

I. histeria, ansiedade ou choro prolongado, que provocam respiração rápida e profunda 
(hiperventilação);  

II. confinamento de um indivíduo em um espaço pequeno e fechado;  
III. administração endovenosa de uma solução de bicarbonato de sódio.  

A situação que melhor representa o que ocorre com o pH do plasma, em relação à faixa normal, 
é: 

 
 
Justifique. 
 

Questão 20 

Sobre uma reação química em equilíbrio químico: 

 

I- A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. 

II- A mudança da concentração de um dos reagentes não altera o equilíbrio. 

III- A concentração inicial de reagentes e produtos alteram a constante de equilíbrio. 

IV- Numa reação em equilíbrio a quantidade de produtos e reagentes é igual. 

 

A alternativa que apresenta a(s) afirmativa(s) correta(s): 

A) I Apenas. 

B) III apenas. 

C) III e IV apenas. 

D) I, III, IV. 

E) II, III e IV. 

 
Justifique. 
 

Questão 21 

Informe as constantes Kc, Kp, Ka, Kb, Kw e KPS quando for possível para cada reação a seguir: 
A) O3 (g)   ↔  O2 (g) 

B)  Fe(s)    +   O2 (g) ↔Fe2O3(s)     

C) SO2  (g) +  O2 (g)  ↔ SO3(g) 

D) Cu(OH)2 (aq)   +     H4 P 2O 7 (aq) ↔H2O (l) +   Cu2P207 (aq) 

E) SnO2 (s)   +   HCl (aq)    ↔     SnCl4  (aq) +    H2O (l) 

F) Ca3 (PO4)2  ↔ Ca2+(aq) + PO4
3+(aq) 

G) C2H6 (l)       +     O2 (g)   ↔  CO2 (g)     +    H2O (l)   

H)  C2H4  (l)     +     O2 (g)   ↔ CO2(g)      +    H2O (g)   



I) H2O (l) ↔ H+(aq) + OH-(aq) 

J)  

K)  

 

Questão 22 

Faça um mapa conceitual, esquematizando os principais conceitos e cálculos de entalpia de 
transformações químicas e físicas. 
 

Questão 23 

Faça um mapa conceitual, esquematizando os principais conceitos e cálculos de cinética química. 
 

Questão 24 

Faça um mapa conceitual, esquematizando os principais conceitos de equilíbrio químico. 
 

Questão 25 

Faça um mapa conceitual, esquematizando as principais fórmulas de constantes de equilíbrio. 
 
 

 
 

 

Abraços, Gabi! 

 



 


