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A reação entre esses produtos poderia ser minimizada se

a) houvesse a presença de um catalisador.

b) a temperatura do laboratório estivesse alta.

c) o zinco estivesse na forma de pó.

d) a temperatura do laboratório estivesse baixa.

e) as quantidades dos reagentes fossem aumentadas.
3

(s) (aq) 2(aq) 2(aq)Zn HC ZnC H  

1. (G1 - ifce) Um aluno, ao organizar os materiais de sua pesquisa em um

laboratório químico, não observou e deixou em um mesmo armário placas de zinco

(Zn), junto com solução aquosa de ácido clorídrico Tal fato pode levar à

ocorrência da seguinte reação:



RESPOSTA: [D]
[A] Incorreta. Um catalisador aceleraria a reação.

[B] Incorreta. Se temperatura do laboratório estivesse alta, ocorreria um aumento no

número de choques efetivos entre as moléculas dos reagentes e a velocidade da

reação aumentaria.

[C] Incorreta. Se o zinco estivesse na forma de pó, a superfície de contato do

reagente seria maior e a reação ocorreria mais rapidamente.

[D] Correta. Se temperatura do laboratório estivesse baixa, ocorreria uma diminuição

no número de choques efetivos entre as moléculas dos reagentes e a reação

poderia ser minimizada.

[E] Incorreta. Se as quantidades dos reagentes fossem aumentadas, as

concentrações dos reagentes aumentariam e, consequentemente, a velocidade da

reação.
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2. (Ueg) No gráfico a seguir, é apresentada a variação

da energia durante uma reação química hipotética.
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Com base no gráfico, pode-se correlacionar X, Y e Z, respectivamente, como

a) intermediário da reação, energia de ativação e variação da entalpia.

b) variação da entalpia, intermediário da reação e complexo ativado.

c) complexo ativado, energia de ativação e variação de entalpia.

d) variação da entalpia, energia de ativação e complexo ativado.

e) energia de ativação, complexo ativado e variação da entalpia.
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RESPOSTA: [D]
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3. (Ufrgs) De acordo com a Lei de Hess, a variação de entalpia de

uma reação depende apenas dos estados inicial e final.

Considere as afirmações abaixo, sobre a Lei de Hess.

I. A reação reversa de uma reação endotérmica é sempre exotérmica.

II. A reação de combustão de um açúcar produzindo e água terá a

mesma variação de entalpia, caso ocorra em um calorímetro ou no

organismo humano.

III. Um catalisador adequado propicia um caminho com menor

diferença de entalpia entre reagente e produtos.

2CO
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Quais estão corretas?

a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas III.

d) Apenas I e II.

e) I, II e III.
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RESPOSTA : [D]

[I] Correta. A reação reversa de uma reação endotérmica é sempre exotérmica.

[II] Correta. A reação de combustão de um açúcar produzindo CO2 e água terá a

mesma variação de entalpia, caso ocorra em um calorímetro ou no organismo

humano, ou seja, o valor será padronizado.

[III] Incorreta. Um catalisador adequado propicia um caminho alternativo 

  
 

Endotérmica

Exotérmica
A B
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4. (G1 - ifba) Para remover uma mancha de um prato de porcelana, fez-se o

seguinte: cobriu-se a mancha com meio copo de água a temperatura ambiente,

adicionaram-se algumas gotas de vinagre e deixou-se por uma noite. No dia

seguinte, a mancha havia clareado levemente. Usando apenas água e vinagre,

qual a alternativa abaixo que apresenta a(s) condição(ões) para que a remoção da

mancha possa ocorrer em menor tempo?

11



a) Adicionar meio copo de água fria.

b) Deixar a mancha em contato com um copo cheio de água e algumas gotas de

vinagre.

c) Deixar o sistema em repouso por mais tempo.

d) Colocar a mistura água e vinagre em contato com o prato, mas lavá-lo

rapidamente com excesso de água.

e) Adicionar mais vinagre à mistura e aquecer o sistema.
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RESPOSTA: [E]
[A] Incorreta. O aumento de temperatura aumenta a velocidade da reação, facilitando a remoção da

mancha.

[B] Incorreta. Pois ao diluir o vinagre, sua concentração será menor, portanto menor será também a

velocidade da reação.

[C] Incorreta. A condição é que a remoção da mancha aconteça em menor tempo.

[D] Incorreta. A ideia seria remover a mancha, e mesmo tendo ficado toda a noite, segundo o

enunciado, isso não foi possível, então misturar água com vinagre e já retirar tampouco irá resolver

o problema da mancha.

[E] Correta. Ao se acrescentar mais vinagre a mistura estaremos concentrando o reagente a ainda

aumentando a temperatura, ou seja, unindo dois fatores a fim de aumentar a velocidade da reação,

removendo de forma mais rápida a macha.
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5. (Enem) O sulfeto de mercúrio (II) foi usado como pigmento vermelho para

pinturas de quadros e murais. Esse pigmento, conhecido como vermilion, escurece

com o passar dos anos, fenômeno cuja origem é alvo de pesquisas. Aventou-se a

hipótese de que o vermilion seja decomposto sob a ação da luz, produzindo uma

fina camada de mercúrio metálico na superfície. Essa reação seria catalisada por

íon cloreto presente na umidade do ar.

WOGAN, T. Mercury's Dark Influence on Art. Disponível em: www.chemistryworld.com. Acesso em: 26 abr. 2018 (adaptado)

.
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Segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do

vermilion.

a) reagindo como agente oxidante.

b) deslocando o equilíbrio químico.

c) diminuindo a energia de ativação.

d) precipitando cloreto de mercúrio.

e) absorvendo a energia da luz visível.
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RESPOSTA: [C]

De acordo com o enunciado, o sulfeto de mercúrio (II) pode ser

decomposto sob a ação da luz, produzindo mercúrio metálico (Hg) e

essa reação seria catalisada pelo íon cloreto presente na umidade

do ar. Esquematicamente, tem-se:

2 2

C (presente na umidade)

luz
Vermilion

Hg S HgS

HgS Hg


     
   



Segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua como catalisador na decomposição

fotoquímica do vermilion, ou seja, diminui a energia de ativação da reação.
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06. Dado o processo químico representado pela equação a 

seguir:

NO2 + CO → CO2 + NO

Marque a alternativa que fornece a equação da velocidade do processo:

a) v = k · [NO2]2

b) v = k · [CO3]
c) v = k · [NO2] [CO]
d) v = k · [NO2] [CO]
e) v = k · [NO2] + [CO]
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07. A poluição é uma das causas da destruição da camada de ozônio.

Uma das reações que podem ocorrer no ar poluído é a reação do dióxido 

de   nitrogênio com o ozônio:

2 NO2 (g) +  O3 (g)  N2O5 (g) +  O2 (g)

Essa reação ocorre em duas etapas:

Assinale a lei de velocidade para essa reação: 

a) v = k [NO2]2 . [O3]

b) v = k [N2O5] [O2]

c) v = k [NO3] [NO2]

d) v = k [NO2]2 . [O3]3

e) v = k [NO2]



8. (Unioeste) Atualmente, a indústria química se utiliza de

uma vasta gama de catalisadores, que possuem a vantagem de

tornarem as reações mais rápidas com menores custos. O gráfico abaixo

representa a variação de energia de uma reação qualquer na presença e na

ausência de catalisador.
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RESPOSTA: [D]

O valor de representa a Energia de ativação da reação catalisada:

21


