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1. No diagrama a seguir estão representados os caminho de uma reação na presença e na ausência de 

um catalisador. Com base neste diagrama, é correto afirmar que: 
 

 
  
a) A curva II refere-se à reação catalisada e a curva I refere-se à reação não catalisada. 
b) Se a reação se processar pelo caminho II, ela será, mais rápida. 
c) A adição de um catalisador à reação diminui seu valor de ΔH. 
d) O complexo ativado da curva I apresenta a mesma energia do complexo ativado da curva II. 
e) A adição do catalisador transforma a reação endotérmica em exotérmica. 
 
 
2. 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. 
 
3. O gráfico a seguir refere-se ao diagrama energético de uma reação química reagentes→produtos), 
onde se vêem destacados dois caminhos de reação: Após uma analise das entalpias dos reagentes, 
dos produtos e dos valores a, b, c e d, podemos afirmar que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) reação é endotérmica e a presença do catalisador diminuiu o ΔH de a para b. 
b) reação é endotérmica e a representa o ΔH com a presença do catalisador. 
c) reação é exotérmica e a energia de ativação, sem a presença do catalisador, é representada por c. 
d) presença do catalisador diminuiu o ΔH da reação representada por c. 

e) presença do catalisador diminuiu a energia de ativação de a para b e mantém 
constante o ΔH da reação representada por d. 
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4. O butano, componente do gás de cozinha, queima segundo a equação abaixo: 

 

A grande importância desta reação química deve-se:  
a) à formação de água. 
b) à formação de gás carbônico. 
c) à formação de gás carbônico e água. 
d) ao desprendimento de 688 kcal. 
e) ao fato de tratar-se de uma reação endotérmica. 
 
5. O calor liberado na combustão de um mol de metano é 212 Kcal. Quando 80g de metano são 
queimados, a energia liberada é: Dados:C = 12 u.; H = 1 u 
 
a) 1060 Kcal. 
b) 530 Kcal. 
c) 265 Kcal. 
d) 140 Kcal. 
e) 106 Kcal. 

6. Sendo o ∆H de formação do óxido de ferro (II) igual a –64,04 kcal/mol e o ∆H de formação do óxido 
de ferro (III) igual a – 196,5 kcal/mol, o ∆H da reação abaixo será: 

 

a) – 68,4 kcal/mol. 
b) + 68,4 kcal/mol. 
c) – 132,5 kcal/mol. 
d) + 132,5 kcal/mol. 
e) – 260,5 kcal/mol 

 

7. Cite os fatore que influenciam a velocidade de uma reação. 

R: Pressão, concentração, quantidade de matéria, superfície de contato e temperatura. 

 
8. Com base na tabela abaixo, determine a variação de entalpia da reação seguinte: 

 

a) + 153 kcal. 
b) 0 kcal. 
c) + 222 kcal. 
d) – 111 kcal. 
e) – 152 kcal. 

 
 

 

9. Quando o ar de uma cidade está muito poluído, várias reações químicas podem ocorrer na atmosfera 

do local. Uma delas é a reação entre o dióxido de nitrogênio e o ozônio, que forma trióxido de nitrogênio 
e gás oxigênio, como na equação a seguir: 

NO2(g) + O3(g) → NO3(g) + O2(g) 

Utilizando os dados a seguir para a equação fornecida, determine a expressão da velocidade e o valor 
da constante da velocidade desse processo: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
a) v = k · [NO2] e 2,2. 107 
b) v = k · [O3] e 4,4. 107 
c) v = k · [NO2] [O3] e 1,5. 107 
d) v = k · [NO2] [O3] e 2,0. 107 
e) v = k · [NO2] + [O3] e 2,2. 107 

 
 

 

10. Segui a equação: 

A + B → C 

e o quadro cinético abaixo: 

 

a expressão da velocidade que representa a reação é: 
a) v = k . [A] [B] 
b) v = k . [A] 
c) v = k . [B] 
d) v = k . [A] [B]2 
e) v = k . [B]2 

  
 

 


