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QUESTÕES 

FRENTE A 

 
 LIVRO 06 – AULA A03 – CÁLCULO DE CONCENTRAÇÃO 

 

A TAREFA CONSISTE NA REALIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO: QUESTÕES 1,2,3,4,5,6,7 
 
COMPLEMENTARES: 2,3,4,5,8,9,10,12 E 13 

 
FRENTE B 

 
A TAREFA CONSISTE NA RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES ABAIXO: 

 
1. (UNESP) O monóxido de carbono, um dos gases emitidos pelos canos de escapamento de automóveis, é uma substância nociva, 
que pode causar até mesmo a morte, dependendo de sua concentração no ar. A adaptação de catalisadores aos escapamentos 
permite diminuir sua emissão, pois favorece a formação do CO2, conforme a equação a seguir: 

CO(g)  +  1/2 O2(g)     CO2 (g) 

 
Sabe-se que as entalpias de formação para o CO e para o CO2 são, respectivamente, –110,5 kJ·mol–1 e –393,5 kJ·mol–1. 
É correto afirmar que, quando há consumo de 1 mol de oxigênio por esta reação, serão 
 
a) consumidos 787 kJ. 
b) consumidos 183 kJ. 
c) produzidos 566 kJ. 
d) produzidos 504 kJ. 
e) produzidos 393,5 kJ. 
 
2. (UERN/2015) Também denominado anidrido sulfúrico ou óxido sulfúrico, o trióxido de enxofre é um composto inorgânico, 
representado pela fórmula química SO3, é gasoso, incolor, irritante, reage violentamente com a água, é instável e corrosivo. O 
trióxido de enxofre é obtido por meio da oxidação do dióxido de enxofre, tendo o pentóxido de vanádio como catalisador da reação 
realizada pelo método de contato. Observe: 
 

)g(SO)g(O)g(SO 3
OV

22
52   

 
Ressalta-se que as entalpias de formação, em kJ/mol, do SO2 e SO3 são, respectivamente, –297 e –420. A entalpia de combustão 
de 12,8 gramas, em kJ, do dióxido de enxofre é igual a 
 
a) –123. 
b) +123. 
c) –24,6. 
d) +24,6. 
 
3. (UEA AM) Sob o chão, câmaras eram usadas para armazenar gelo que, com o vento que vinha por meio de tubos do lado de fora, 
saía por debaixo das cadeiras e servia como o ar-condicionado da época. Segundo os administradores do local, o gelo, na verdade, 
era neve que vinha de navio da Europa. 
(www.gazetaonline.globo.com) 
O princípio de funcionamento dessa espécie de ar-condicionado baseia-se no fato de o gelo sofrer uma 
 
a) decomposição exotérmica, que libera energia para o ambiente. 
b) decomposição endotérmica, que absorve energia do ambiente. 
c) mudança de estado exotérmica, que absorve energia do ambiente. 
d) mudança de estado endotérmica, que libera energia para o ambiente. 
e) mudança de estado endotérmica, que absorve energia do ambiente. 
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4. (FMABC SP) O acetileno (C2H2) é o combustível empregado em maçaricos oxiacetilênicos, cuja chama chega a atingir 
temperaturas próximas de 3 000 ºC. Estando reagentes e produtos no estado-padrão, são liberados 1 300 kJ na combustão 
completa de 1 mol de acetileno. 
 
Dados: 

Hf
0 H2O = –285 kJ.mol–1  

Hf
0 CO2 = –395 kJ.mol–1  

 

A partir desses dados, determina-se que a entalpia de formação padrão (Hf
0) do acetileno é 

 
a) 225 kJ.mol–1  
b) –1300 kJ.mol–1  
c) –620 kJ.mol–1 
d) 620 kJ.mol–1  
e) 450 kJ.mol–1 
 
5. (UESPI/2011) Na produção de álcool combustível, uma das etapas importantes é a chamada fermentação. Para isto, qualquer 
produto que contenha uma boa quantidade de carboidratos pode ser considerado como matériaprima para obtenção de álcool 
pela via fermentativa. 
Considerando que os calores de formação da glicose, do gás carbônico e do álcool, são respectivamente, – 302, – 94 e – 66 kcal/mol, 

esta fermentação (C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2) ocorre com: 
 
a) absorção de 13 kcal/mol de glicose. 
b) liberação de 13 kcal/mol de glicose. 
c) absorção de 18 kcal/mol de glicose. 
d) liberação de 18 kcal/mol de glicose. 
e) liberação de 26 kcal/mol de glicose. 
 
6. (ENEM/2010) No que tange à tecnologia de combustíveis alternativos, muitos especialistas em energia acreditam que os alcoóis 
vão crescer em importância em um futuro próximo. Realmente, alcoóis como metanol e etanol têm encontrado alguns nichos para 
uso doméstico como combustíveis há muitas décadas e, recentemente, vêm obtendo uma aceitação cada vez maior como aditivos, 
ou mesmo como substitutos para gasolina em veículos. Algumas das propriedades físicas desses combustíveis são mostradas no 
quadro seguinte. 
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BAIRD, C. Química Ambiental. São Paulo. Artmed, 1995 (adaptado). 
Dados: Massas molares em g/mol: H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0. 
 
Considere que, em pequenos volumes, o custo de produção de ambos os alcoóis seja o mesmo. Dessa forma, do ponto de vista 
econômico, é mais vantajoso utilizar 
 
a) metanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 22,7 kJ de energia por litro de combustível queimado. 
b) etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 29,7 kJ de energia por litro de combustível queimado. 
c) metanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 17,9 MJ de energia por litro de combustível queimado. 
d) etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 23,5 MJ de energia por litro de combustível queimado. 
 
7.(ENEM/2011) Um dos problemas dos combustíveis que contêm carbono é que sua queima produz dióxido de carbono. Portanto, 

uma característica importante, ao se escolher um combustível, é analisar seu calor de combustão )H( o
c , definido como a energia 

liberada na queima completa de um mol de combustível no estado padrão. O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que 

contêm carbono e seu o
cH . 

 



 
 
Neste contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela 
mesma quantidade de energia produzida? 
 
a) Benzeno. 
b) Metano. 
c) Glicose. 
d) Octano. 
e) Etanol. 
 
8. (ENEM/2014) A escolha de uma determinada substância para ser utilizada como combustível passa pela análise da poluição que 
ela causa ao ambiente e pela quantidade de energia liberada em sua combustão completa. O quadro apresenta a entalpia de 
combustão de algumas substâncias. As massas molares dos elementos H, C e O são, respectivamente, iguais a 1 g/mol, 12 g/mol e 
16 g/mol 
 

 
 
Levando-se em conta somente o aspecto energético, a substância mais eficiente para a obtenção de energia, na combustão de 1 
kg de combustível, é o 
 
a) etano. 
b) etanol. 
c) metanol. 
d) acetileno. 
e) hidrogênio. 

 
 
 

 


