
 

 

Lista 3: Cinética Química 
 
01. A reação do íon iodeto, I–, com o íon hipoclorito, ClO–, presente no princípio ativo da água sanitária usada 

como desinfetante doméstico, ocorre com a formação dos íons cloreto, 
Cl–, e hipoiodito, IO–, de acordo com a equação 
ClO–(aq) + I–(aq)     IO–(aq) + Cl–(aq) 
Um estudo cinético para avaliar a velocidade dessa reação foi realizado com três experimentos, e seus 
dados são mostrados na tabela: 

 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta o valor da ordem dessa reação. 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 6 

 
02. O estudo da velocidade das reações é muito importante para as indústrias químicas, pois conhecê-la 

permite a proposição de mecanismos para uma maior produção. A tabela abaixo apresenta os resultados 
experimentais obtidos para um estudo cinético de uma reação química genérica elementar. 
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A partir dos resultados experimentais apresentados na tabela, pode se afirmar que a expressão da equação 
da lei da velocidade (V) para essa reação química é 
a) V = k[A]1[B]1[C]2. 
b) V = k[A]2[B]1[C]2. 
c) V = k[A]2[B]2[C]1. 
d) V = k[A]1[B]1[C]1. 
e) V = k[A]0[B]1[C]1. 

 
03. Alimentos, materiais perecíveis e medicamentos sofrem deterioração com o passar do tempo. As reações 

que transformam esses materiais, assim como todas as reações, demandam um dado tempo para se 
completarem e transformarem o sistema. Quanto à cinética química e às respectivas leis, dependências e 
características, assinale a alternativa correta. 
a) A velocidade das reações bioquímicas no organismo humano depende essencialmente da temperatura 

e pressão ambientes. A evolução moldou a máquina química humana, de modo que as reações 
presentes independem de catalisadores. 

b) Materiais perecíveis são acondicionados em ambientes refrigerados para diminuir a velocidade das 
possíveis reações químicas. A temperatura influencia a diminuição drástica da energia de ativação de 
todas as reações, causando o decréscimo das velocidades reativas. 

c) Todos os choques entre reagentes, em que a energia envolvida é superior à energia de ativação da 
reação, formam produtos. 

d) A constante cinética expressa essencialmente a influência da temperatura na cinética de uma reação; 
isso fica patente com a expressão da equação de Arrhenius: RT/EAAk  e , em que A é o fator de 
frequência, EA é a energia de ativação, R é a constante dos gases e T é a temperatura absoluta. 

e) A presença de uma espécie química que muda o caminho de reação, aumentando assim a respectiva 
energia de ativação, causa o aumento da velocidade dessa reação. Uma substância com essa 
característica é chamada de catalisador. 
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04. Álcoois constituem uma importante classe de compostos orgânicos, sendo que muitos possuem larga 
aplicação industrial. O  2-metil-propan-2-ol, por exemplo, é um solvente muito utilizado na composição de 
removedores de pintura, além de ser intermediário na síntese de muitas outras substâncias químicas. No 
laboratório, esse álcool pode ser obtido a partir da reação entre o  2-bromo-2-metilpropano e uma base 
forte, como o hidróxido de sódio, sob aquecimento. 

 
Os dados da tabela abaixo foram obtidos para a reação descrita acima, a 55 ºC. 

 

 
 

Em relação a essa reação, é correto afirmar que 
a) é de eliminação, pois forma-se água como subproduto. 
b) o álcool obtido é secundário, pois apresenta em sua estrutura molecular apenas átomos de carbono 

secundário. 
c) é de segunda ordem em relação ao 2-bromo-2-metilpropano e de primeira ordem em relação ao íon 

hidróxido. 
d) tem uma constante de velocidade igual a 1,0 10–5 L mol–1 s–1. 
e) a ordem global é igual a 1. 

 
05. Uma reação genérica em fase aquosa apresenta a cinética descrita abaixo. 
 

3A + B   2C     v = k[A]2[B] 
 
A velocidade dessa reação foi determinada em dependência das concentrações dos reagentes, conforme os 
dados relacionados a seguir. 

 

 
 

Assinale, respectivamente, os valores de x e y que completam a tabela de modo adequado. 
a) 6,0 x 10–5 e 9,0 x 10–5 
b) 6,0 x 10–5 e 12,0 x 10–5 
c) 12,0 x 10–5 e 12,0 x 10–5 
d) 12,0 x 10–5 e 24,0 x 10–5 
e) 18,0 x 10–5 e 24,0 x 10–5 

 
06. A 2,5-dimetoxi-4-bromoanfetamina, DOB, é um potente alucinógeno comercializado dentro de cápsulas, 

em doses de 1,5 mg. Essa quantidade é tão pequena que a droga é conhecida como “cápsula do vento” ou 
“cápsula da morte”. A literatura não traz informações sobre valores de dose letal, mas a ingestão de duas 
cápsulas da droga tem grandes chances de levar o usuário a uma overdose. 

 
a) Se o volume interno da cápsula em que se comercializa a droga é de 1,0 cm3, quanto vale a relação 

mDOB/mar no interior da cápsula? Considere desprezível o volume ocupado pelo DOB sólido, considere a 
pressão interna de 100.000 Pa e a temperatura de 25ºC. 

b) Imagine que um indivíduo ingere uma cápsula contendo 1,5 mg de DOB, ao mesmo tempo em que 
outro indivíduo ingere um comprimido contendo 10 mg de ecstasy. Baseando-se apenas no fato de que 
a meia-vida do DOB no organismo é de 12 horas e a do ecstasy é de 1,5 horas (uma hora e meia), 
qual dos dois indivíduos teria maior massa do princípio ativo da droga após 12 horas? Na 
figura apresentada abaixo, construa as curvas de decaimento das duas drogas no organismo para 
justificar sua resposta. 

 
Dados: mDOB (massa de DOB); mar (massa de ar no interior da cápsula); massa molar do ar = 29 g mol–1, 
R = 8,3 Pa m3 K–1 mol–1, T/K = 273 + t/ºC. 
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07. A vitamina C, presente em sucos de frutas como a manga, pode sofrer processos de degradação em certas 

condições. Um pesquisador fez um estudo sobre a degradação da vitamina C contida em sucos de manga 
comerciais, determinando a variação da concentração dessa vitamina como tempo, em diferentes 
temperaturas. O gráfico da página de resposta representa os dados de degradação da vitamina C em três 
diferentes temperaturas, 25 °C, 35 °C e 45 °C , estando identificada a curva referente ao experimento 
realizado a 35 °C. 
a) No estudo a 35 °C, a velocidade média de degradação da vitamina C é a mesma nos intervalos de 

tempo correspondentes aos 30 primeiros dias e aos 30 últimos dias do estudo? Explique, apresentando 
cálculos das velocidades (em 11 diaLmg   ), para esses dois intervalos de tempo. 

 
O número de moléculas com uma determinada energia cinética varia com a temperatura, conforme está 
ilustrado na figura ao lado. Suponha que a figura se refira à energia das moléculas de vitamina C presentes 
no suco, cujo processo de degradação está sendo estudado nas temperaturas de 35 °C e de 45 °C. Na 
figura, está representada, também, a energia de ativação desse processo de degradação. 

 

 
 
b) Identifique, no gráfico abaixo, qual das curvas representa os dados da variação da concentração de 

vitamina C com o tempo, a 45 °C. Justifique sua escolha, utilizando a figura acima para fundamentar 
sua explicação. 

 

 
 
08. Na reação: 

NO2 (g) + CO (g)   CO2 (g) + NO (g) 
 

a lei cinética é de segunda ordem em relação ao dióxido de nitrogênio e de ordem zero em relação ao 
monóxido de carbono. Quando, simultaneamente, dobrar-se a concentração de dióxido de nitrogênio e 
reduzir-se a concentração de monóxido de carbono pela metade, a velocidade da reação 
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a) será reduzida a um quarto do valor anterior. 
b) será reduzida à metade do valor anterior. 
c) não se alterará. 
d) duplicará. 
e) aumentará por um fator de 4 vezes. 

 
09. Observe no gráfico os valores de entalpia ao longo do caminho de uma reação de hidrogenação do pent-2-

eno, em duas condições: presença e ausência de catalisador. 
 

 

 
 

Indique a curva que representa a reação química na presença de catalisador e calcule, em kJ/mol, sua 
energia de ativação. 
Determine, ainda, a variação de entalpia dessa reação, em kJ/mol, e nomeie o produto formado. 

 
10. Considere o gráfico da atividade catalítica de uma enzima (proteínas) e o aumento progressivo da 

temperatura da reação. 
 

 
 

Sobre esta reação, faça o que se pede:  
a) Indique a função da enzima nas reações bioquímicas.  
b) Analise o gráfico e explique o que ocorre com a atividade catalítica da enzima e com a velocidade da 

reação à medida que se aumenta a temperatura.  
c) Explique o que ocorre com a enzima quando a reação é aquecida continuamente.  

 
GABARITO: 

 
01. b 
 
02. a 
 
03. d 
 
04. e 
 
05. d 
 
06.  

a) Determina-se inicialmente a quantidade (em mol) de ar na cápsula. 
Vcap = 1,0 10–6 m3 ; P= 100.000 Pa ; T= 25 + 273 = 298 K ; R= 8,3 Pa m3 K–1 
PV = nRT ; nar= PV/RT ; nar= 4,0 10–5 mol 
Depois calcula-se a massa de ar na cápsula. 
mar= nar x molar ; mar= 1,17 mg 
relação mDOB/mar= 1,5/1,17 ; relação mDOB/mar= 1,28 
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b) Massa de DOB no indivíduo após 12 horas: 
12 horas correspondem a uma meia vida (t1/2), portanto a quantidade de DOB será a metade da inicial, 
ou seja, 0,75 mg. 
Massa de ecstasy após 12 horas: 
12 horas correspondem a 8 meias-vidas (12/1,5) de ecstasy, portanto a quantidade de ecstasy será 
1/28 da quantidade inicial, ou seja, 1/256 da quantidade inicial, que corresponde a 10/256 mg. 
Portanto, a quantidade de ecstasy no individuo será de 0,04 mg. 
E, portanto, o indivíduo que ingeriu DOB terá maior massa do princípio ativo da droga. 

 
Graficamente temos: 

 
 
07.  

a) Não, a velocidade média no primeiro intervalo (0 a 30 dias) é diferente da velocidade média no 
segundo intervalo (90 a 120 dias). 

 
Velocidade média entre 0 e 30 dias 

210270)Lmg( ãoconcentraç

300)dia(tempo
1

 












inicialfinal

inicialfinalãoconcentraç
m TT

CC

t
v  

dias 30

Lmg60

030

270210 1





  

vm = 2 mg   L–1   dia–1  
Velocidade média entre 90 e 120 dias 

100130)Lmg( ãoconcentraç

12090)dia(tempo
1

 












inicialfinal

inicialfinalãoconcentraç
m TT

CC

t
v  

dias 03

Lmg30

90120

130100 1





  

vm = 1 mg   L–1   dia–1  
 

b) A partir da figura apresentada tem-se que para uma maior temperatura (T2) há um maior número de 
moléculas com energia igual ou superior à energia de ativação da reação. Assim, para uma maior 
temperatura haverá uma maior velocidade e um menor tempo de degradação da vitamina C (80 dias), 
como identificado no gráfico. 

 
 
08. e 
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09.  
Curva B. 
Energia de ativação = 70 – 10 = 60 kJ/mol 

H  = 30 – 10 = 20 kJ/mol 
Nome do produto: pentano. 

 
10.  

a) A enzima atua como um catalisador biológico, diminuindo a energia de ativação necessária para os 
reagentes atingirem o complexo ativado da reação bioquímica, resultando no aumento da velocidade 
da reação. 

b) Com o aumento da temperatura (de 0 a 30ºC) a atividade catalítica da enzima e a velocidade da 
reação aumentam, atingindo seu máximo em torno de 30ºC, entretanto, depois de 30ºC a atividade 
catalítica da enzima diminui bruscamente, resultando na diminuição da velocidade da reação. 

c) Quando a reação é aquecida continuamente, a enzima começa a sofrer desnaturação (perde a 
estrutura tridimensional), diminuindo gradativamente a atividade catalítica, a partir de 30ºC. 

 
 


