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 CONTEÚDOS CONCEITUAIS: 
          - Concentração das soluções; 

- Termoquímica; 
- Cinética química; 
- Equilíbrio químico; 
- Eletroquímica 

 
 

1) No rótulo de uma garrafa de água mineral, lê-se: 
 

 
Determine: 

a) a concentração de nitrato de sódio – NaNO3 em         
mol/L 

b) a concentração comum de bicarbonato de potássio. 
 

2) Solução salina normal é uma solução aquosa de         
cloreto de sódio, usada em medicina porque a sua         
composição coincide com aquela dos fluídos do       
organismo. Sabendo-se que foi preparada pela      
dissolução de 0,9g do sal em 100 mL de solução,          
podemos afirmar que a molaridade da solução é,        
aproximadamente,  
A) 1,25  
B) 0,50  
C) 0,45  
D) 0,30  
E) 0,15 

 
3) Com o objetivo de diminuir a incidência de cáries na           
população, em muitas cidades adiciona-se fluoreto de       
sódio à água distribuída pelas estações de tratamento,        
de modo a obter uma concentração de 2,0 . 10-5 mol . L             
-1 . Com base neste valor e dadas as massas molares           

em g . mol-1 : F = 19 e Na = 23, podemos dizer que a                
massa do sal contida em 500mL desta solução é:  
a) 4,2 . 10-1 g.  
b) 8,4 . 10-1 g.  
c) 4,2 . 10-4 g.  
d) 6,1 . 10-4 g. 
 
4) O aspartame, um adoçante artificial, pode ser        
utilizado para substituir o açúcar de cana. Bastam 42         
miligramas de aspartame para produzir a mesma       
sensação de doçura que 6,8 gramas de açúcar de         
cana. Sendo assim, quantas vezes, aproximadamente,      
o número de moléculas de açúcar de cana deve ser          
maior do que o número de moléculas de aspartame         
para que se tenha o mesmo efeito sobre o paladar?          
Dados: massas molares aproximadas (g/mol) açúcar de       
cana: 340 adoçante artificial: 300  
a) 30  
b) 50  
c) 100  
d) 140  
e) 200 
 
5) Os frascos utilizados no acondicionamento de      

soluções de ácido clorídrico comercial, também      
conhecido como ácido muriático, apresentam as      
seguintes informações em seus rótulos: solução 20%       
m/m (massa percentual); densidade = 1,10g/mL; massa       
molar = 36,50g/mol. Com base nessas informações, a        
concentração da solução comercial desse ácido será:  
A) 7mol/L  
B) 6mol/L  
C) 5mol/L.  
D) 4mol/L.  
E) 3mol/L. 

 



 

 
 
 

6) Nos seres humanos, o limite máximo de       
concentração de íons Hg2+ é de 6mg/L de sangue, que,          
expresso em concentração molar, é igual a Dado: massa         
molar do Hg = 200g/mol  
a) 3,0 . 10–2mol/L de sangue.  
b) 1,2 . 10–3mol/L de sangue.  
c) 6,0 . 10–3mol/L de sangue.  
d) 3,0 . 10–5mol/L de sangue.  
e) 1,2 . 10–5mol/L de sangue. 
 
7) O rótulo de um produto usado como desinfetante        
apresenta, entre outras, a seguinte informação. Cada       
100 mL de desinfetante contém 10 mL de solução de          
formaldeído 37% V/V (volume de formaldeído por volume        
de solução). A concentração de formaldeído no       
desinfetante, em porcentagem volume por volume, é  
A) 1,0%  
B) 3,7%  
C) 10%  
D) 37% 
 
8) O permanganato de potássio pode ser utilizado       
como germicida no tratamento de queimaduras. É um        
sólido brilhante e usado, habitualmente, como reagente       
comum nos laboratórios. Considere a dissolução em       
meio ácido de 0,395 g deste sal em água suficiente para           
produzir 250 mL de solução. A molaridade da solução         
resultante é:  
a) 0,01 M  
b) 0,02 M  
c) 0,03 M  
d) 0,04 M  
e )0,05 M 
 
9) O Ministério da Saúde recomenda, para prevenir       
as cáries dentárias, 1,5 ppm (mg/L) como limite máximo         
de fluoreto em água potável. Em estações de tratamento         
de água de pequeno porte, o fluoreto é adicionado sob          
forma do sal flúor silicato de sódio (Na2SiF6; MM =          
188g/mol). Se um químico necessita fazer o tratamento        
de 10000 L de água, a quantidade do sal, em gramas,           
que ele deverá adicionar para obter a concentração de         
fluoreto indicada pela legislação será, aproximadamente,      
de  
A) 15,0  
B) 24,7  
C) 90,0  
D) 148,4  
E) 1500,0 

 
 

10) A ingestão de proteínas pode ser feita pelo        
consumo de alimentos como ovos, carnes e leite. Tais         
alimentos também contêm minerais importantes na      
manutenção do organismo, como o cálcio e o ferro. No          
rótulo de determinada caixa de ovos de galinha consta         
que 50 g de ovos (sem a casca) contêm 25 mg de            

cálcio, entre outros constituintes. O nome da proteína e         
o teor em ppm (1 ppm = 1 parte por 1 milhão de partes)              
de íons cálcio presentes nesses ovos são,       
respectivamente:  
(A) albumina; 200.  
(B) albumina; 500.  
(C) caseína; 250.  
(D) caseína; 500.  
(E) insulina; 200. 

 
11) O ser humano adulto possui, em média, 5        

litros de sangue com cloreto de sódio ( NaCl )          
dissolvido na concentração de 5,8 g/L. Qual é a         
massa total de cloreto de sódio ( NaCl ) no sangue de            
uma pessoa adulta? 
12) Em um balão volumétrico de 400 mL, são        

colocados 18 g de KBr e água suficiente para atingir          
a marca do gargalo (ou seja, completar 400 mL de          
solução). Qual é a concentração molar (quantidade de        
matéria por volume) dessa solução? (Dado: massa       
molar KBr=119g) 
13) A clorexidina, substância antimicrobiana    

encontrada na amazônia e utilizada no Brasil       
principalmente na forma de solução aquosa para       
bochechos, pode vir a ser usada em cremes dentais         
para o tratamento de gengivite (infecção das       
gengivas), sangramento gengival e controle de placa       
dentária. O fluoreto de sódio é um dos componentes         
dos cremes dentais, pois inibe a desmineralização       
dos dentes, tornando-os menos sensíveis às cáries.       
Um determinado dentista recomendou a um paciente       
que fizesse bochechamento diário com uma solução       
0,21g/L de fluoreto de sódio (NaF). A solução        
sugerida apresenta uma concentração, em mol/L, de,       
aproximadamente: Dados: Na=23; F=19 
 
a) 0,0005 
b) 0,5 
c) 0,04 
d) 0,050 
e) 0,005 
 

14) Uma cozinheira bem informada sabe que a       
água contendo sal de cozinha dissolvido ferve a uma         
temperatura mais elevada que a água pura e que isso          
pode ser vantajoso em certas preparações. Essa       
cozinheira coloca 117 g de NaCl em uma panela         
grande. Assinale a alternativa que indica      
corretamente o volume necessário de água para a        
cozinheira preparar uma solução 0,25 mol/L de NaCl.        
Dados: Na=23; Cl=35,5 

 
a) 0,125 L. 
b) 468,0 L. 
c) 29,30 L. 
d) 8,000 L. 
e) 2,000 L. 



 

 
 
 

 
 

15) Analisando o gráfico que mostra as curva de        
solubilidade responda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Na temperatura de 40ºC, qual a solubilidade do         
KNO3? 
 
c) Na temperatura de 50ºC, qual a solubilidade       
do KNO3? 
 
16) Adicionando 5 g de açúcar em 700 mL de         
água, determine: 
(Dado: (C12H22O11) = 342 g/mol.) 
 
a) concentração comum (em g/L). 
 
b) concentração em quantidade de matéria (em       
mol/L) 
 
17) A concentração molar da glicose (C6H12O6)      
numa solução aquosa que contém 9 g de soluto em          
500 mL de solução é igual a: Dados: C=12; H=1;          
O=16 
 
a) 0,01. 
b) 0,18. 
c) 1,80. 
d) 0,10. 
e) 1,00. 
 
18)Qual é o volume final de uma solução 0,05         
mol/litro de sulfato de alumínio Al2(SO4)3 que contém        
3,42 g deste sal? Dados: Al=27; S=32; O=16 
 
a) 100 mL. 
b) 250 mL. 
c) 150 mL. 
d) 300 mL. 
e) 200 mL. 
 

 

19) No processo exotérmico, o calor é cedida ao         
meio ambiente, enquanto no processo endotérmico      
o calor é absorvido do ambiente. Quando um atleta         
sofre uma contusão, é necessário resfriar,      
imediatamente, o local com emprego de éter;       
quando o gelo é exposto à temperatura ambiente,        
liquefaz-se.  

A evaporação do éter e a fusão do gelo são,          
respectivamente, processos:  
a) endotérmico e endotérmico.  
b) exotérmico e exotérmico.  
c) endotérmico e exotérmico.  
d) exotérmico e endotérmico.  
e) isotérmico e endotérmico.  
 
20) Quando 0,5 mol de etanol líquido sofrem        
combustão sob pressão constante, produzindo CO2      
e H2O gasosos, a energia liberada é de 148 kcal.          
Na combustão de 3,00 mols de etanol, nas mesmas         
condições, será de ______________ e, a entalpia       
dos produtos, em relação à dos reagentes, é        
_____________. O texto pode ser completado      
corretamente, respectivamente, com:  
a) 888 kcal, menor.  
b) 444 kcal, maior.  
c) 74 kcal, menor.  
d) 444 kcal, menor.  
e) 888 kcal, maior.  

 
21) A queima de 1 mol de carbono libera 94 kcal, e            
a vaporização de 1 mol de água absorve 10 kcal.          
Que massa de água poderia vaporizar com a        
queima de 48 g de carbono?  
Dados: H = 1 g/mol; C = 12 g/mol; O = 16 g/mol.  
a) 180 g.  
b) 246 g.  
c) 568 g.  
d) 676,8 g.  
e) 720,4 g.  

 
22) O metano é um poluente atmosférico e sua         
combustão completa é descrita pela equação      
química balanceada e pode ser esquematizada pelo       
diagrama abaixo.  
CH4(g) + 2 O2(g)        CO2(g) + 2 H2O(g) 

 
Sobre este processo químico, podemos afirmar que:  



 

 
 
 

a) a variação de entalpia é – 890 kJ/mol, e portanto é            
exotérmico.  
b) a entalpia de ativação é – 1140 kJ/mol.  
c) a variação de entalpia é – 1140 kJ/mol, e portanto é            
endotérmico.  
d) a entalpia de ativação é 890 kJ/mol.  

  e) a entalpia de ativação é – 890 kJ/mol. 
 

23) O gás hidrogênio pode ser obtido pela reação         
abaixo equacionada:  
CH4(g) + H2O(v) → CO(g) + 3 H2(g)  
A entalpia da reação a 25°C e 1 atm, é igual a: Dados:             
Entalpias de formação em kj/mol, CH4 = – 75; H2O =           
– 287; CO = – 108.  
a) – 127 kj.  
b) + 254 kj.  
c) – 479 kj.  
d) + 508 kj.  
e) – 254 kj.  

 
24) 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()→  Ca(OH)2(s) + C2H2(g)  
Com as entalpias-padrão de formação listadas na       
tabela, pode-se afirmar que à temperatura de 298 K: 

 
 

a) a reação é exotérmica, e a variação de entalpia          
padrão da reação é – 759 kj/mol.  
b) a reação é exotérmica, e a variação de entalpia          
padrão da reação é – 128 kj/mol.  
c) a entalpia de ativação da reação é 759 kj/mol.  
d) a reação é endotérmica, e a variação de entalpia          
padrão da reação é 128 kj/mol.  
e) a reação é endotérmica, e a variação de entalpia          
padrão da reação é 759 kj/mol.  
 
 

 
25) 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() = Ca(OH)2(s) + C2H2(g)  
Com as entalpias-padrão de formação listadas na       
tabela, pode-se afirmar que à temperatura de 298 K: 

 
 
a) a reação é exotérmica, e a variação de entalpia 
padrão da reação é – 759 kj/mol.  
b) a reação é exotérmica, e a variação de entalpia 
padrão da reação é – 128 kj/mol.  
c) a entalpia de ativação da reação é 759 kj/mol.  
d) a reação é endotérmica, e a variação de entalpia 
padrão da reação é 128 kj/mol.  
e) a reação é endotérmica, e a variação de entalpia 
padrão da reação é 759 kj/mol.  

 
 

26) Os maçaricos são empregados na obtenção de        
temperaturas elevadas através de reações de      
combustão. Sabendo-se que: 

 
 

e dispondo-se da mesma quantidade de mols de C2H2         
e CH4, assinale a alternativa que indica corretamente        
qual dessas substâncias deverá ser empregada em um        
maçarico para se obter a maior quantidade de calor e          
quais os valores de variação de entalpia de combustão         
do C2H2 e do CH4, respectivamente:  
a) C2H2; – 310 kcal/mol; – 212 kcal/mol.  
b) C2H2; – 222 kcal/mol; – 248 kcal/mol.  
c) C2H2; + 310 kcal/mol; + 212 kcal/mol.  
d) CH4; + 222 kcal/mol; + 248 kcal/mol.  
e) CH4; – 310 kcal/mol; – 212 kcal/mol.  

 
27) Dadas às reações:  
I - C (grafite) + O2 (g) → CO2 (g) ΔH = – 94,1 kcal  
II - H2O () → H2 (g) + 1 / 2 O2 (g) ΔH = + 68,3 kcal  
Calcular a variação de entalpia da reação:  
C (grafite) + 3 / 2 O2 (g) + H2 (g) → CO2 (g) + H2O 
()  
e assinale a opção correta .  
a) – 25,8 e a reação é endotérmica.  
b) – 162,4 e a reação é endotérmica.  
c) + 162,4 e a reação é endotérmica.  
d) – 162,4 e a reação é exotérmica.  
e) – 25,8 e a reação é exotérmica.  
 
28) O besouro bombardeiro espanta seus predadores,       
expelindo uma solução quente. Quando ameaçado, em       
seu organismo ocorre a mistura de soluções aquosas        
de hidroquinona, peróxido de hidrogênio e enzimas,       



 

 
 
 

que promovem uma reação exotérmica, representada      
por:  
 

 
 
O calor envolvido nessa transformação pode ser       
calculado, considerando-se os processos:  

 
Assim sendo, o calor envolvido na reação que ocorre         
no organismo do besouro é  
a) -558 kJ.mol-1  
b) -204 kJ.mol-1  
c) +177 kJ.mol-1  
d) +558 kJ.mol-1  
e) +585 kJ.mol-1 

 

29) A queima de 4,0 Kg de metano (CH4) liberou 53           
200 kcal. O calor de combustão de um mol de metano           
é igual a: Dada a massa molar do metano: 16 g/mol.  
a) 13 300 kcal.  
b) 0,66 kcal.  
c) 212,8 kcal.  
d) 13,3 kcal.  
e) 212 800 kcal. 
 
30) O peróxido de hidrogênio, H2O2, é um líquido         
incolor cujas soluções são alvejantes e anti-sépticas.       
Esta água oxigenada‖ é preparada num processo       
cuja equação global é: 

 
pergunta-se:  
a) Qual o ΔH da reação do processo global?  
b)Esta reação é exotérmica ou endotérmica?      
Justifique sua resposta 
 
31) O anúncio da construção de uma usina       
termelétrica a carvão na ilha da Madeira, município        
de Itaguaí, Baixada Fluminense, acendeu a luz       
amarela para o que pode representar um novo        
problema ambiental para o Estado do Rio de Janeiro.         
A conseqüência mais grave seria a chuva ácida,        
além da emissão de gases que atacam a camada de          
ozônio". (JB, 2001)  

A qualidade da água da chuva pode variar em função          
do tipo de carga poluidora e das condições        
meteorológicas. O dióxido de nitrogênio é um dos        
principais poluentes da atmosfera. A reação entre o        
dióxido de nitrogênio e o ozônio, encontrado na        
troposfera, foi estudada a 231K. A experiência       
mostrou que a reação é de primeira ordem em         
relação ao dióxido de nitrogênio e ao ozônio.  
     2 NO2(g) + O3(g)         N2O5(g) + O2(g)  
 
a)  Escreva a equação de velocidade da reação. 
b) Como se altera a velocidade da reação se a          
concentração de dióxido de nitrogênio for duplicada? 
 
32) O óxido nítrico (NO), produzido pelo sistema       
de exaustão de jatos supersônicos, atua na       
destruição da camada de ozônio através de um        
mecanismo de duas etapas, a seguir representadas:  

 
 
Assinale as alternativas corretas:  
01. A reação total pode ser representada pela        
equação:  
02. No processo total, o NO é um catalisador da          
reação.  

04. Sendo a expressão de velocidade       
para o processo total, a reação é dita de primeira          
ordem com relação ao ozônio. 08. Ambas as reações         
correspondentes às etapas do processo são      
endotérmicas.  
16. A reação total fornecerá 391,1 kJ por mol de          
oxigênio formado.  
Soma (       ) 
 
33) Na seção de "materiais elétricos e      
construção", Gabi e Tomás apanharam um pacote de        
pregos com o objetivo de avaliar velocidade de        
reação. Pensaram que, se fosse colocada uma       
determinada massa de pregos em uma solução de        
ácido clorídrico, ocorreria a seguinte reação      
balanceada:  

       
O que consideraram no cálculo da velocidade dessa        
reação?  
a) Somente a concentração do ferro no prego.  
b) Somente a concentração de hidrogênio gasoso       
desprendido.  
c) Somente a concentração da solução de ácido        
clorídrico.  



 

 
 
 

d) Somente a concentração do cloreto ferroso       
formado.  
e) A concentração da solução ácida e do cloreto         
ferroso formado. 
 
34) O ozônio (O3) é uma das formas naturais de          
associação dos átomos de oxigênio. Sua alta       
reatividade o transforma em substância tóxica, capaz       
de destruir microrganismos e prejudicar o crescimento       
de plantas. Mas em estado puro e livre na         
estratosfera (camada atmosférica situada entre 15 e       
50 quilômetros de altura), esse gás participa de        
interações essenciais para a defesa da vida, razão        
pela qual os cientistas têm alertado as autoridades        
para os riscos de destruição da camada de ozônio. O          
cloro liberado a partir da decomposição dos       
clorofluorcarbonetos destrói o ozônio conforme     
representado pelas equações abaixo. 

 
 

A partir da análise dessas reações, julgue os itens         
seguintes.  
(1) Pela Lei de Hess, se as equações I e II forem            
exotérmicas, a variação de entalpia de reação global        
apresentada será menor que zero.  
(2) A velocidade da reação global de destruição do         
ozônio é inversamente proporcional à velocidade da       
etapa mais lenta. 
(3) O gráfico da variação de energia para equação global          
mostra que, se essa equação for exotérmica, a entalpia         
do gás oxigênio será maior que a soma da entalpia do           
oxigênio atômico com a entalpia do ozônio.  
(4) Segundo essas reações, a destruição do ozônio não         
ocorre por colisões efetivas entre átomos de oxigênio (O) e          
moléculas de ozônio (O3).  
(5) Em um sistema fechado, pode-se diminuir a velocidade         
de destruição do ozônio aumentando-se a pressão do        
sistema. 
 

35) Dado o diagrama de entalpia para a reação X+Y=Z a           
seguir, a energia de ativação para a reação inversa Z= X+Y é: 

 
a) 60 kcal.  
b) 35 kcal.  
c) 25 kcal.  
d) 10 kcal.  
e) 0 kcal. 
 

36) A combustão do butano (C4H10) correspondente       
à equação: 

 
Se a velocidade da reação for 0,05 mols        
butano/minuto qual a massa de CO2 produzida em 01         
hora? 
 
 
 
 
37) A cinética da reação 
 

 
Foi estudada em solução aquosa, seguindo o número        
de mols de Hg2Cl2‚ que precipita por litro de solução          
por minuto. Os dados obtidos estão na tabela.. 
 
 

 
Pede-se:  
a) Determinar a equação de velocidade da reação.  
b) Calcular o valor da constante de velocidade da         
reação.  
c) Qual será a velocidade da reação quando 



 

 
 
 

 
 

 
38) A sabedoria popular indica que, para acender uma         
lareira, devemos utilizar inicialmente lascas de lenha e        
só depois colocarmos as toras. Em condições       
reacionais idênticas e utilizando massas iguais de       
madeira em lascas e em toras, verifica-se que madeira         
em lascas queima com mais velocidade. O fator        
determinante, para essa maior velocidade da reação, é        
o aumento da:  

a) pressão  
b) temperatura  
c) concentração  
d) superfície de contato 
 

39) Em aquários, utilizam-se borbulhadores de ar para        
oxigenar a água. Para um mesmo volume de ar bombeado          
nesse processo, bolhas pequenas são mais eficientes, porque        
em bolhas pequenas  

a) a área superficial total é maior.  
b) a densidade é menor.  
c) a pressão é maior.  
d) a velocidade de ascensão é menor.  
e) o volume total é menor. 

 
40) Um dos objetivos do catalisador no sistema de descarga          
de um automóvel é o de converter os óxidos de nitrogênio em            
moléculas menos danosas ao ambiente. 

 
A função do catalisador na reação é a de: a) fortalecer as            
ligações no reagente.  
b) impedir a formação do produto.  
c) diminuir a velocidade de decomposição do NO(g).  
d) diminuir a energia cinética da reação. e) diminuir a          
energia de ativação da reação 
 

41) As seguintes afirmações referem-se ao diagrama       
energético dos caminhos A e B da reação        
“REAGENTES -> PRODUTOS”:  

I - Z representa a energia de ativação na presença          
de catalisador.  

II - Y representa a energia de ativação na presença          
de catalisador.  

III - X representa a variação de entalpia.  
IV - A velocidade de formação dos produtos é menor          

no caminho B. 

 
 
Somente são corretas:  
a) I e III.  
b) II e III.  
c) II e IV.  
d) III e IV.  
e) I e IV. 
 

42) A vitamina C é muito usada como aditivo de          
alimentos processados. Ela é oxidada pelo ar, o        
que protege outras substâncias presentes nos      
alimentos. Um certo alimento processado,     
inicialmente embalado a vácuo, é aberto e       
armazenado sob duas condições diferentes: em      
refrigerador a 4 °C e em armário fechado à         
temperatura ambiente, 25°C. O gráfico mostra a       
variação do teor de vitamina C em cada uma         
dessas condições. 

 
Analisando o gráfico, é correto afirmar que a        

velocidade de oxidação da vitamina C:  
a) é maior a 4°C do que a 25°C.  
b) aumenta com o aumento da temperatura de        

armazenagem do produto.  
c) diminui com o aumento da temperatura de        

armazenagem do produto  
d) não depende da temperatura de armazenagem       

do produto.  
e) é maior no refrigerador, por causa da umidade. 
 

43) A deterioração de alimentos é ocasionada por        
diversos agentes que provocam reações químicas      
de degradação de determinadas substâncias.     
Alguns alimentos produzidos industrialmente,    
como embutidos à base de carne triturada,       
apresentam curto prazo de validade. Essa      



 

 
 
 

característica deve-se a um fator cinético      
relacionado com  

a) a presença de agentes conservantes.  
b) reações químicas que ocorrem a baixas       
temperaturas.  
c) a elevada concentração de aditivos alimentares.  
d) a grande superfície de contato entre os        
componentes do produto.  
e) o acondicionamento em embalagem hermética. 
 

44) 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. 
 

45) O esquema apresentado descreve os diagramas       
energéticos para uma mesma reação química,      
realizada na ausência e na presença de um agente         
catalisador. 

 
Com base no esquema, responda qual a curva que         
representa a reação na presença de catalisador.       
Explique sua resposta e faça uma previsão sobre a         
variação da entalpia dessa reação na ausência e na         
presença do catalisador. 

 
 
 

EXERCÍCIOS EQUILÍBRIO QUÍMICO 
 

46) Existem indícios geológicos de que há,       
aproximadamente, bilhões de anos, a atmosfera      
primitiva da Terra era constituída de cerca de 35%         
(em volume) de dióxido de carbono (gás carbônico), o         
que tornava improvável o surgimento de vida na        
superfície do planeta. Todavia, o aparecimento dos       

moluscos com conchas nos oceanos veio a colaborar        
significativamente para diminuir esta concentração. a)      
Sabendo que as conchas dos moluscos são       
constituídas de carbonato de cálcio, escreva a       
equação global q ue representa as etapas reacionais        
de 1 a 4, relacionadas ao fenômeno acima.  

 
b) Explique como os moluscos com conchas       

participaram da diminuição da concentração do      
dióxido de carbono na atmosfera. 

 
47) A formação de estalactites, depósitos de       
carbonato de cálcio existentes em cavernas      
próximas a regiões ricas em calcário, pode ser        
representada pela reação reversível 

 
Dentre as seguintes condições :  
I. evaporação constante da água  
II. corrente de ar frio e úmido  
III. elevação da temperatura no interior da      
caverna  

IV. abaixamento da temperatura no interior     
da caverna  

Quais favorecem a formação de estalactites? a) I e II          
b) I e III c) II e III d) II e IV e) III e IV 
 
GRÁFICO PARA AS QUESTÕES 48 E 49 
O gráfico a seguir representa a variação das        
concentrações dos reagentes e produtos, em função       
do tempo, desde o início da reação até ser atingido o           
equilíbrio químico. 

 
48) O referido equilíbrio pode ser assim equacionado:  
a) aA + bB   cC  
b) cC   aA + bB 
c) aA  bB + cC 
d) bB + cC       aA  



 

 
 
 

e) bB  aA + cC  
 
49) Em qual instante o equilíbrio é atingido? 
 

50) Em determinadas condições de temperatura e       
pressão, existe 0,5 mol/L de N2O4 em equilíbrio com 2          
mol/L de NO2, segundo a equação N2O4 (g) 2 NO2          
(g). Qual o valor da constante (KC) desse equilíbrio, nas          
condições da experiência? 

 
 
51) São colocados 8,0 mol de amônia num recipiente         
fechado de 5,0 litros de capacidade. Acima de 450 ºC,          
estabelece-se, após algum tempo, o equilíbrio: 

 
Sabendo que a variação do número de mol dos         
participantes está registrada no gráfico, podemos      
afirmar que, nestas condições, a constante de       
equilíbrio, KC, é igual a: 

 
a) 27,00. b) 5,40. c) 1,08. d) 2,16. 
 
52) Considere a seguinte equação de oxirredução: 

 
A constante de equilíbrio desta reação é igual a 2,0 ·           
1011 .  
a) Escreva a expressão que representa a constante de         
equilíbrio.  
b) Calcule a concentração de íons Ce4+ que existe em          
equilíbrio em uma solução cuja concentração de Ce3+ é         
0,1 mol/L, de Fe3+ é 0,1 mol/L e de Fe2+ é 0,1 mol/L. 

53) Considere o gráfico a seguir: 

 

 

54) Num recipiente fechado estão em equilíbrio: 

 
 

A uma temperatura de 20 °C as pressões parciais 
são as seguintes: N2 = 0,4 atm; O2 = 0,2 atm; NO = 
0,4 atm. Nessas condições, calcule o valor de KP. 

55) Escreva a expressão da constante de equilíbrio em 
função da concentração (KC) das seguintes reações:  
a) H2 (g) + I2 (g)  =  2 HI (g)  
b)  1N2O4(g) = 2 NO2(g) 
 
56) Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) nas seguintes 
afirmações:  
a) (     ) Quanto maior o valor da constante de equilíbrio 
(KC), mais deslocado para a direita está o equilíbrio.  
b) (    ) Quanto menor o valor da constante de equilíbrio 
(KC), mais deslocado para a esquerda está o equilíbrio.  
 
57) Em determinadas condições de temperatura e       
pressão, existe 0,5 mol/L de N2O4 em equilíbrio com 2          
mol/L de NO2, segundo a equação  

                                            N2O4 (g) =   2 NO2 (g). 
Qual o valor da constante (KC) desse equilíbrio, nas         
condições da experiência?  
 
58)São colocados 8,0 mol de amônia num recipiente        
fechado de 5,0 litros de capacidade. Acima de 450 oC,          
estabelece-se, após algum tempo, o equilíbrio:  



 

 
 
 
2 NH3 (g) =  3 H2 (g) + N2 (g)  
Sabendo que no equilíbrio restaram 4 mol de amônia. 
Determine a concentração de cada um dos participantes 
da reação. 
 
59) Considere a seguinte equação de oxirredução:  
Ce4+ + Fe2+ = Ce3+ + Fe3+  

A constante de equilíbrio desta reação é igual a 2,0 ·  
 
a) Escreva a expressão que representa a constante de 
equilíbrio.  
b) Calcule a concentração de íons Ce4+ que existe em 
equilíbrio em uma solução cuja concentração de Ce3+ é 
0,1 mol/L, de Fe3+ é 0,1 mol/L e de Fe2+ é 0,1 mol/L.  
6. Dois mol de CO (g) reagem com dois mol de NO2 (g), 
conforme a equação:  
CO (g) + NO2 (g) = CO2 (g) + NO (g) (200ºC)  
Quando se estabelece o equilíbrio, verifica-se que 3⁄4 de 
cada um dos reagentes foram transformados em CO2 (g) 
e NO (g). Determine a constante de equilíbrio para esta 
reação. 
 
 

60) No equilíbrio, as concentrações em mol/L dos        
participantes são iguais a: [A2] = 1 mol/L; [B2] = 2           
mol/L; [ABde equilíbrio 3] = 2 mol/L (KC) a 20°C. Na           
mesma temperatura calcule o valor da sua constante  
A2 + 3 B2 =   2 AB3  
 
61) Complete a tabela a seguir:  
2 NO2 (g) =  N2O4 (g)  

 

 2 NO2 (g) N2O4 (g)  

Início 10mol  

Reage   

Equilíbrio 2mol  

 
63)  Na precipitação de chuva ácida, um dos ácidos 
responsáveis pela acidez é o sulfúrico. Um equilíbrio 
envolvido na formação desse ácido na água da chuva 
está representado pela equação:  

2 SO2 (g) + O2 (g) = 2 SO3 (g)  
a) Calcule o valor da constante de equilíbrio nas         
condições em que reagindo-se 6 mol/L de SO2 com 5          
mol/L de O2,  obtêm-se  no equilíbrio.  4 mol/L de SO3  
 
b) Construa um gráfico para este equilíbrio       
representando as concentrações em mol/L na      
ordenada e o tempo na abscissa, e indique o ponto          
onde foi estabelecido o equilíbrio.  
 
64) Num recipiente fechado estão em equilíbrio:  

N2 (g) + O2 (g) = 2 NO (g)  
A uma temperatura de 20 °C as pressões parciais são 
as seguintes: N2 = 0,4 atm; O2 = 0,2 atm; NO = 0,4 
atm. Nessas condições, calcule o valor de KP.  
 
 

1. Um suco de tomate tem pH = 4. Isto significa que: 
a) o suco apresenta propriedades alcalinas. 
b) a concentração de íons H3O+ presentes no suco é 
10+4 mol/L. 
c) a concentração de íons H3O+ presentes no suco é 
10-4 mol/L. 
d) a concentração de íons OH- presentes no suco é 
10+4 mol/L. 
e) a concentração de íons OH- presentes no suco é 
10-4 mol/L. 
 
62) Entre os líquidos da tabela adiante: 

 
tem caráter ácido apenas: 
a) o leite e a lágrima. 
b) a água de lavadeira. 
c) o café preparado e a coca-cola. 
d) a água do mar e a água de lavadeira. 

e) a coca-cola. 
 

65) A 25°C, soluções aquosas ácidas têm 

a) pH = pOH  
b) [H+] = [OH] 
c) [OH] = 0  
d) pH < 7 
e) pOH < 7 

66) O pH de um vinagre é igual a 3. A concentração 
de íons H+ neste vinagre é igual a: 

67) Um medicamento antiácido estomacal possui 
concentração hidroxiliônica igual a 10-5 mol/L, 
portanto seu pH é igual a: 

a) 5       b) 9    c) 4 d) 7 e) 10 

68) A 25 °C, o pOH de uma solução de ácido 
clorídrico, de concentração 0,10 mol/L, admitindo-se 
dissociação total do ácido, é: 

Dados (a 25 °C): pOH = - log [OH] 
a) 10-13      b) 10-1    c) 1.    d) 7.    e) 13. 



 

 
 
 

69) Considere sistemas I e II a seguir. 

I- Refrigerante cujo pH é igual a 3.  

II- solução de bicarbonato de sódio de pOH=5. 

Através desses índices, pode-se concluir que o 
sistema: 

a) II é três vezes mais ácido que o sistema I. 
b) I tem concentração hidrogeniônica um milhão de 
vezes maior do que a concentração hidrogeniônica 
do sistema II. 
c) II é duas vezes menos ácido do que o sistema I. 
d) I tem pOH igual a 7. 
e) I tem [OH-] igual a 10-3 mol/L. 

70) O pH do suco das laranjas varia em média de 2,0 
a 4,0. Isso quer dizer que a concentração de íons H+ 
(aq), do suco das laranjas mais ácidas, varia de 

a) 1 unidade.  
b) 10 unidades. 
c) 10 vezes. 
d) 100 vezes.  
e) 1000 vezes. 

71) Considerando as condições ambientes e a 
concentração hidroxiliônica  (OH) equivalente a 
5×10-7 mol/L, calcule o pH do sangue humano. 
Utilize log 5 igual a 0,7. 

72) Uma área agrícola foi adubada com amônia, 
nitrato e fosfato de amônio. Na amostra das águas 
residuais da irrigação dessa área verifica-se que a 
concentração de íons OH(aq) é igual a 8×10-5 mol/L, 
a 25°C. Pode-se afirmar que a amostra tem pH igual 
a. Dados:log 8 = 0,90 

a) 9,9     b) 8,5 c) 7,0 d) 6,9    e) 3,9 

73) A solubilidade do sulfato de chumbo II (PbSO4) em água           
a 18oC é de 0,041 g/L. A constante do produto de           
solubilidade do sulfato de chumbo a 18oC é: 

Dados: S = 32; O = 16; Pb = 207 

a) 1,8×10-8 

b) 2,4×10-5 

c) 4,5×10-4 

d) 5,5×10-7 

e) 5,5×107 

 

74) O produto de solubilidade (KPs) do hidróxido de         
ferro III, a 25ºC, é igual a 2,7 x 10-39. Sabendo que a             
massa molar do hidróxido de ferro III [Fe(OH)3] é         
igual a 107 g/mol, o valor da solubilidade, a 25ºC, em           
g/l, é: 
a) 1,07 x 10-7 g/L 
b) 10,7 x 10-8 g/L 
c) 107 x 10-8 g/L 

d) 0,10 x 10-8 g/L 
e) 1,07 x 10-8 g/L 
 

75) Os chamados cálculos renais apresentam como       
principal constituinte o sal Fosfato de cálcio, Ca3(PO4)        
2(s). Determine o valor da concentração de íons fosfato         
(PO4-3) que devem estar presentes na urina para        
favorecer a precipitação do sal. Dados: Concentração       
média de íons Ca+2 na urina: 2.10-3 mol/L, Kps do          
Ca3(PO4) 2 = 10-25, raiz quadrada de 0,125 = 0,354. 

a) 3,54.10-5 mol/L 
b) 3,54.10-6 mol/L 
c) 3,54.10-7 mol/L 
d) 3,54.10-9 mol/L 
e) 3,54.10-8 mol/L 

 
76) Calcule a solubilidade das seguintes substâncias:  
a) AB , Kps = 10-8 ;  
b) A2B , Kps = 4 x 10-12 ;  
c) A3B2 , Kps = 1,08 x 10-30  

 
77)  A espécie química na qual o nitrogênio 
apresenta número de oxidação máximo é:  
a) (NO3) 1-    b) (NH4) 1+      c) N2O3     d) N2      e) 
N2O  
 
78) Nas substâncias CaCO3, CaC2, CO2, C 
(grafite) e CH4, os números de oxidação do 
carbono são, respectivamente:  
a) –4 +1 +4 0 +4  
b) +4 –1 +4 0 –4  
c) –4 –2 0 +4 +4  
d) +2 –2 +4 0 –4  
e) +4 +4 +4 +4 +4 6.  
 
79) Os números de oxidação do boro, iodo e 
enxofre nas espécies químicas H2BO3-  ,  IO4 e 
H2SO4  são, respectivamente:  
a) +4, +8, +7      b) +3, +7, +8    c) +3, +7, +6     d) 
+4, +5, +6      e) +2, +6, +5 
 
80) O filme Erin Brockowich é baseado num fato         
em que o emprego de crômio hexavalente numa        
usina termoelétrica provocou um número elevado      
de casos de câncer entre os  

habitantes de uma cidade vizinha. Com base somente nessa informação, dentre os compostos de fórmulas  
(1)CrCl3            (2)CrO3            (3)Cr2O3           (4)K2CrO4    (5)K2Cr2O7  
 



 

 
 
 

81)Pode-se afirmar que não seriam potencialmente cancerígenos:  
a) o composto 1, apenas  
b) o composto 2, apenas  
c) os compostos 1 e 3, apenas  
d) os compostos 1, 2 e 3, apenas  
e) os compostos 2, 4 e 5, apenas 
 
82) Considere os seguintes compostos:  
I. Na2(MnO4)  
II. K2H3(IO6)  
III. Ca3(CoF6)2  
IV. [Ag(NH3)2]+  
V. K4[Fe(CN)6]  
Os números de oxidação dos elementos em destaque são, na ordem em que aparecem:  
a) + 7 –1 +3 +1 +2  
b) +7 +7 +6 0 +2  
c) +6 –1 +3 –1 +3  
d) +6 +7 +3 +1 +2  
e) +7 +5 +6 –1 +3  
 
83) Nos exercícios de 01 a 10 acerte os coeficientes pelo método da oxirredução, utilize o método das tentativas                   
apenas para a complementação do balanceamento.  
 
a. C + HNO3 = CO2 + NO2 + H2O  
 
b. NaBiO3 + H2O2 + H2SO4 = Na2SO4 + Bi2(SO4)3 + H2O + O2  
 
c. KMnO4 + H2C2O4 + H2SO4 = K2SO4 + MnSO4 + H2O + CO2  
 
d. Cr(OH)3 + IO3- + OH- = CrO42- + I- + H2O  
 
e. HgS + HNO3 =  Hg(NO3)2 + S + NO + H2O  
 
f. MnO4- + Fe2+ + H+ = Mn2+ + Fe3+ + H2O  
 
g. MnO2 + HBr =  MnBr2 + Br2 + H2O  
 
h. Cr2O72- + H2C2O4 + H+ = Cr3+ + CO2 + H2O  
 
i. Br2 + NaOH = NaBr + NaBrO3 + H2O  
 
j. MnO4- + SO32- + H+ = Mn2+ + SO42- + H2O  
 
 
84) O íon sulfito (SO32-) reage com o íon bicromato (Cr2O72-), segundo a equação:  

  
 
Após o balanceamento da equação, é CORRETO afirmar que:  
a) o íon sulfito é o agente oxidante.  
b) o cromo perde elétrons e se reduz.  
c) para cada mol de íon bicromato que reage, forma-se 1 mol de íon sulfato.  
d) a soma dos coeficientes mínimos e inteiros das espécies é igual a 29.  
 
85) Os coeficientes estequiométricos da reação química balanceada dada a seguir são:  



 

 
 
 

 
 

 
a) a = 1, b = 5, c = 8, d = 1, e = 5, f = 1, g = 4.  
b) a = 5, b = 2, c = 3, d = 1, e = 2, f = 8, g = 10.  
c) a = 3, b = 5, c = 3, d = 1, e = 3, f = 10, g = 8.  
d) a = 2, b = 10, c = 3, d = 1, e = 2, f = 10, g = 8.  
e) Nenhuma das alternativas apresenta o conjunto correto de coeficientes estequiométricos.  
 
 

86) Com o passar do tempo, objetos de prata geralmente adquirem manchas escuras que são películas de 
sulfeto de prata (Ag2S) formadas na reação da prata com compostos que contém enxofre encontrados em vários 
alimentos. Um dos processos para limpar o objeto escurecido consiste em colocá-lo em um recipiente de 
alumínio contendo água e detergente e aquecer até a fervura. O detergente retira a gordura do objeto facilitando 
a reação do alumínio da panela com o sulfeto de prata, regenerando a prata com seu brilho característico. 2 Al + 
3 Ag2S → Al2S3 + 6 Ag Sobre o assunto relativo ao texto acima, escreva V para as afirmativas verdadeiras ou F 
para as afirmativas falsas. ( ) A prata ao adquirir manchas escuras sofre oxidação. ( ) Na reação entre alumínio e 
o sulfeto de prata, o alumínio é o ânodo do processo. ( ) A prata possui maior potencial de oxidação do que o 
alumínio. ( ) A presença do detergente na água diminui o potencial de oxidação do alumínio. ( ) O alumínio é 
menos reativo do que a prata. 

87) ) I e II são equações de reações que ocorrem em água, espontaneamente, no sentido indicado, em condições 
padrão.  
 

 
Analisando tais reações, isoladamente ou em conjunto, pode-se afirmar que, em condições padrão, a) elétrons são 
transferidos do Pb2+ para o Fe. b) reação espontânea deve ocorrer entre Pb e Zn2+ . c) Zn2+ deve ser melhor 
oxidante do que Fe2+ . d) Zn deve reduzir espontaneamente Pb2+ a Pb. e) Zn2+ deve ser melhor oxidante do que 
Pb2+ .  
 
88)  Considere o seguinte quadro, que mostra o resultado de reações entre metais e soluções aquosas de íons 
metálicos. O sinal + indica que a reação ocorreu, e o sinal – indica que não se observou reação.  
 

 

 
Da análise do quadro, conclui-se que a afirmativa errada é:  
a) Dentre os metais, o zinco é o que se oxida mais facilmente.  
b) Dentre os íons, Ag+ é o que se reduz mais facilmente.  



 

 
 
 

c) Os íons metálicos não são capazes de oxidar a prata.  
d) O chumbo é um redutor mais forte que o cobre.  
e) O íon Cu2+ e um oxidante mais fraco que Zn2+ .  
 
89) Objetos de ferro ou aço podem ser protegidos da corrosão de vários modos:  
I) Cobrindo a superfície com uma camada protetora.  
II) Colocando o objeto em contato com um metal mais ativo, como zinco. 
III) Colocando o objeto em contato com um metal menos ativo, como cobre.  
São corretos:  
a) apenas I.  
b) apenas II.  
c) apenas III.  
d) apenas I e II.  
e) apenas I e III.  
 
90) Os materiais metálicos em contato podem sofrer corrosão dependendo das várias substâncias (materiais em 
suspensão, gases ou sais dissolvidos) que podem estar contaminando a mesma. Com respeito ao processo de 
corrosão em meio aquoso, assinale a alternativa correta: Dados:  
 

 
a) Gases dissolvidos como O2 contribuem para diminuir a taxa de corrosão do Fe metálico, ao contrário do 
observado para materiais à base de alumínio e cromo.  
b) A presença de eletrólitos do tipo FeCl3 contribui para diminuir a taxa de corrosão devido às reações.  

 
c) O cobre pode ser usado para revestimento de materiais à base de ferro metálico porque inibe acentuadamente 
a corrosão do Fe.  
d) Gases dissolvidos como H2S diminuem a taxa de corrosão do Fe porque aumentam a concentração de H+ do 
meio.  
e) Eletrólitos do tipo NaCl aceleram o processo corrosivo porque aumentam a condutividade elétrica da solução, 
que é fundamental ao mecanismo eletroquímico de corrosão:  

 
 
 
 
 
 
 

 
91) Para identificar os pólos (+) e (—) de uma “bateria de automóvel” (acumulador de chumbo), um eletricista 
executa uma teste prático, baseado em noções de eletroquímica, ilustrado no esquema a seguir: 



 

 
 
 

 
a) Os pólos da bateria foram indicados na figura pelos números 1 e 2. Qual deles é o +, e qual o-? Justifique. b) 
Por que a solução da bateria adquire coloração azul?  
c) Qual o gás liberado em um dos fios do cobre? Equacione a reação na qual ele se forma.  
 
92) Um químico descobriu que o níquel metálico pode ceder elétrons espontaneamente em soluções de NiCl2, e 
construiu a seguinte pilha: Ni°|Cu2+|| Ni2+|Cu° Para esta pilha, é correto afirmar: 
a) o Ni° oxida e o Cu2+ reduz. 
b) o químico transformou cobre em níquel. 
c) o cátodo é o Ni2+ e o ânodo é o Ni°. 
d) a solução de Cu2+ ficará mais concentrada. 
e) a solução de Ni2+ ficará menos concentrada 

93) Considere as seguintes afirmações a respeito da pilha de Daniell: 

I. No ânodo ocorre redução dos íons da solução. 

II. A passagem de elétrons, no circuito externo, ocorre sempre do cátodo em direção ao ânodo. 

III. O cátodo sofre uma redução de massa. 

Marque a alternativa que indica os itens que são corretos: 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) todas. 
e) nenhuma. 

94) Considere a pilha representada abaixo. 

Cu(s)/ Cu2+ || Fe3+, Fe2+ / Pt(s) 

Assinale a afirmativa falsa. 
a) A reação de redução que ocorre na pilha é: Cu2+ + 2 e– → Cu(s) 
b) O eletrodo de cobre é o ânodo. 
c) A semi-reação que ocorre no cátodo é Fe3+ + e– → Fe2+. 
d) A reação total da pilha é: 2 Fe3+ + Cu → 2 Fe2+ + Cu2+ 

e) Os elétrons migram do eletrodo de cobre para o eletrodo de platina 

 

 

 

 

95) Ferro metálico reage espontaneamente com íons Pb2+, em solução aquosa. Esta reação é representada por: 



 

 
 
 

Fe + Pb2+ → Fe2+ + Pb 

Na pilha representada pela figura 

 
Em que ocorre aquela reação global, 
a) os cátions devem migrar para o eletrodo de ferro. 
b) ocorre deposição de chumbo metálico sobre o eletrodo de ferro. 
c) ocorre diminuição da massa do eletrodo de ferro. 
d) os elétrons migram através da ponte salina do ferro para o chumbo. 
e) o eletrodo de chumbo atua como ânodo 

GABARITO 
 
Balanceamento: 
83)  

  
84) 
85) 
86)  V – V – F – F – F 
87) D 
88) E 
89) D 
90) E 
91) a) O pólo positivo está indicado pelo número 2, pólo onde ocorre a oxidação do cobre; o pólo negativo está                     
indicado pelo número 1, pólo onde ocorre a redução dos íons H+ .  
b) Devido à formação dos íons Cu2+ .  
c) O gás hidrogênio e sua equação de formação é 2H+ (aq) + 2e-  H2(g) 
92) A 
93) E 
94) A 
95) C 


