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EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES (1,3,4,5,6 E 7) 

 
FRENTE B 

 
A TAREFA CONSISTE NA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES EXERCÍCIOS ABAIXO 
 
1. (UNICAMP SP/2017) “Quem tem que suar é o chope, não você”. Esse é o slogan que um fabricante de chope encontrou para 
evidenciar as qualidades de seu produto. Uma das interpretações desse slogan é que o fabricante do chope recomenda que seu 
produto deve ser ingerido a uma temperatura bem baixa.  
Pode-se afirmar corretamente que o chope, ao suar, tem a sua temperatura 
 

a) diminuída, enquanto a evaporação do suor no corpo humano evita que sua temperatura aumente. 
b) aumentada, enquanto a evaporação do suor no corpo humano evita que sua temperatura diminua. 
c) diminuída, enquanto a evaporação do suor no corpo humano evita que sua temperatura diminua. 
d) aumentada, enquanto a evaporação do suor no corpo humano evita que sua temperatura aumente. 
 
2. (UFRR/2016) Biodigestor é uma espécie de câmara isolada, que possibilita a transformação e o aproveitamento de certos 
detritos orgânicos para a geração de gás e adubo, conhecidos como biogás e biofertilizante. Do ponto de vista ambiental, o 
biogás constitui uma importante fonte de energia alternativa para produção de combustível para fogões, motores e geração de 
energia elétrica.  
O processo de combustão do principal componente do biogás, o metano, corresponde a: 
 

a) uma reação não espontânea; 
b) uma reação endotérmica; 
c) uma reação exotérmica; 
d) uma transformação física; 
e) uma reação que ocorre sem troca de calor. 
 

3. (UNESP) Diariamente podemos observar que reações químicas e fenômenos físicos implicam em variações de energia. Analise 
cada um dos seguintes processos, sob pressão atmosférica. 
 

I. A combustão completa do metano (CH4) produzindo CO2 e H2O. 
II. O derretimento de um iceberg. 
III. O impacto de um tijolo no solo ao cair de uma altura h. 
 

Em relação aos processos analisados, pode-se afirmar que: 
 

a) I é exotérmico, II e III são endotérmicos. 
b) I e III são exotérmicos e II é endotérmico. 
c) I e II são exotérmicos e III é endotérmico. 
d) I, II e III são exotérmicos. 
e) I, II e III são endotérmicos. 
 
4. (UNICAMP SP/2015) Hot pack e cold pack são dispositivos que permitem, respectivamente, aquecer ou resfriar objetos 
rapidamente e nas mais diversas situações. Esses dispositivos geralmente contêm substâncias que sofrem algum processo 
quando eles são acionados. Dois processos bastante utilizados nesses dispositivos e suas respectivas energias estão 
esquematizados nas equações 1 e 2 apresentadas a seguir. 
 

NH4NO3(s)+H2O(l)    NH4
+
(aq)+NO3

–
(aq)   Η = 26 kJ mol

–1
 

 
 
 

CaCl2(s)+H2O(l)    Ca
2+

(aq)+2Cl
–
 (aq)    

Η = –82 kJ mol
–1
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De acordo com a notação química, pode-se afirmar que as equações 1 e 2 representam processos de 
 
a) dissolução, sendo a equação 1 para um hot pack e a equação 2 para um cold pack. 
b) dissolução, sendo a equação 1 para um cold pack e a equação 2 para um hot pack. 
c) diluição, sendo a equação 1 para um cold pack e a equação 2 para um hot pack. 
d) diluição, sendo a equação 1 para um hot pack e a equação 2 para um cold pack. 
 
5. (IBMEC SP Insper/2017) O ciclo do combustível nuclear é o conjunto de etapas do processo industrial que transforma o 
minério de urânio, desde a forma encontrada em estado natural até sua utilização como combustível dentro de uma usina 
nuclear. Esse processo envolve a etapa de hidrólise do hexafluoreto de urânio, de acordo com 
 

UF6(g) + 2H2O(g)   UO2F2(s) + 4HF(g)     o
rH  = –663 kJ mol

–1
 

Considere os dados de entalpia padrão de formação: 
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O valor da entalpia padrão de formação do UO2F2(s) em kJ mol

–1
 é igual a 

 
a) –2 217. 
b) +2 217. 
c) +1 975. 
d) –1 975. 
e) –1 326. 
 
6. (UFPB/2013) A dissolução de algumas substâncias pode vir acompanhada por aquecimento ou resfriamento. Uma aplicação 
interessante desse fenômeno está nas compressas de emergência, que são usadas sobre o corpo em casos de contusões, 
inflamação etc. O recipiente plástico das compressas contém um produto químico seco e uma ampola de vidro com água. Ao 
bater na compressa, a ampola se quebra e a água dissolve a substância, conforme processo representado nas equações:  
Compressa A 

CaCl2(s)   
OH2    CaCl2(aq)     H = –82,7 kJ/mol 

 
Compressa B 

NH4NO3(s)   
OH2   NH4NO3(aq)     H = +26,3 kJ/mol 

 
Em relação ao uso das compressas A e B, separadamente, sobre o corpo, pode-se afirmar: 
 
I. O corpo vai receber calor da compressa A. 
II. O corpo vai transferir calor para a compressa B. 
III. A compressa A provoca sensação de resfriamento no corpo. 
IV. A compressa B provoca sensação de aquecimento no corpo. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 
a) I e IV  
b) II e III  
c) I e III  
d) I e II  
e) II e IV 
 
7. (Mackenzie SP/2017) O etanol, produzido por meio da fermentação do açúcar extraído da cana-de-açúcar, é um combustível 
renovável extremamente difundido no território nacional, e possui entalpia-padrão de combustão de –1368 kJ mol

–1
. 

Considerando-se os dados fornecidos na tabela abaixo, é correto afirmar que, a entalpia-padrão de formação do etanol é de 
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a) + 278 kJ mol

–1
 



b) + 3014 kJ mol
–1

 
c) + 1646 kJ mol

–1
 

d) – 278 kJ mol
–1

 
e) – 3014 kJ mol

–1
 

 
8. (UNCISAL) Pretende-se determinar a entalpia de formação do gás metano. 

 
Para tal, são dados: 

 
• calor de formação do gás dióxido de carbono: –94 kcal/mol. 
• calor de formação da água líquida: –69 kcal/mol. 
• entalpia de combustão do gás metano: –212 kcal/mol. 
 

A partir dessas informações, foi determinado que a entalpia de formação do gás metano, em kcal/mol, é igual a 
 

a) –444. 
b) –375. 
c) –237. 
d) –20. 
e) +49. 
 
9. (UDESC SC/2011) Dadas as seguintes equações: 
 

A. 2CO(g) + O2(g)  2CO2(g)                      H = – 65,6 kJ 

B. 2CH4O(g) + 3O2(g) 2CO2(g) + 4H2O(l) H = – 1452,6 kJ 

C. 3O2(g)  2O3(g)                                      H = + 426,9 kJ 

D. Fe2O3(g) + 3C(s)  2Fe(s) + 3CO(g)     H = + 490,8 kJ 
 
Considere as seguintes proposições em relação às equações: 
 
I. As reações (A) e (B) são endotérmicas.  
II. As reações (A) e (B) são exotérmicas.  
III. As reações (C) e (D) são exotérmicas.  
IV. As reações (C) e (D) são endotérmicas.  
V. A reação com maior liberação de energia é a (B).  
VI. A reação com maior liberação de energia é a (D).  
 
Assinale a alternativa correta.  
 
a)  Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras.  
b)  Somente as afirmativas I, III e VI são verdadeiras.  
c)  Somente as afirmativas I, IV e VI são verdadeiras.  
d)  Somente as afirmativas II, V e VI são verdadeiras.  
e)  Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.  
10. (Mackenzie SP/2016) Considerando a reação de combustão completa de 1 mol de gás butano no estado-padrão e as 

informações existentes da tabela abaixo, assinale a alternativa que descreve a afirmação correta. 
 

 
 
a) O valor da variação de entalpia desse processo é igual a – 679,3 kJ. 
b) O somatório dos coeficientes estequiométricos para a equação que representa esse processo é de 26. 
c) A entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes, pois o processo é classificado termoquimicamente como 

endotérmico. 
d) O carbono existente no CO2 encontra-se em seu estado intermediário de oxidação, possuindo nox +2. 
e) O valor da energia liberado nesse processo é de 2877,3 kJ. 
 
11. (ACAFE SC/2016) O benzeno é um hidrocarboneto aromático que pode ser usado nas refinarias de petróleo e nas indústrias 
de álcool anidro. 
Baseado nas informações fornecidas e nos conceitos químicos, assinale a alternativa que contém a energia liberada (em módulo) 
na combustão completa de 156g de benzeno, nas condições padrão. 
Dados: Entalpias de formação nas condições padrão: C6H6(l): 49,0 kJ/mol; CO2(g): –393,5kJ/mol; H2O(l): –285,8 kJ/mol. C: 12 
g/mol; H: 1 g/mol. 
 



a) 6338,8 kJ 
b) 6534,8 kJ 
c) 3169,4 kJ 
d) 3267,4 kJ 
 
12. (UCS RS) Atletas que sofrem problemas musculares durante uma competição podem utilizar bolsas instantâneas frias ou 
quentes como dispositivos para primeiros socorros. Esses dispositivos normalmente são constituídos por uma bolsa de plástico 
que contém água em uma seção e uma substância química seca em outra seção. Ao golpear a bolsa, a água dissolve a substância, 
de acordo com as equações químicas representadas abaixo. 

 
Equação 1:  

CaCl2s  
água  Ca

2+
(aq) + 2Cl

–
(aq) H  = –82,8 kJ/mol 

Equação 2:  

NH4NO3(s)  
água  NH4

+
(aq) + NO3

–
(aq) H  = +26,2 kJ/mol 

 
Se um atleta precisasse utilizar uma bolsa instantânea fria, escolheria a bolsa que contém o 
 
a) CaCl2(s), pois sua dissociação iônica é exotérmica. 
b) NH4NO3(s), pois sua reação de deslocamento com a água deixa a bolsa fria. 
c) CaCl2(s), pois sua dissociação iônica absorve o calor. 
d) NH4NO3(s), pois sua dissociação iônica é endotérmica. 
e) CaCl2(s), pois sua reação de dupla troca com a água deixa a bolsa fria. 

 


