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Lista 01 

 
01. (UEG GO/2018) No gráfico a seguir, é apresentada a variação da energia durante uma reação química hipotética. 
 

 
 

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. 

 
02. (FAMERP SP/2019) Os gráficos apresentam dados cinéticos de uma mesma reação realizada sob duas condições 

diferentes. 
 

                              
 

Na comparação entre as duas condições, verifica-se que: 
a) na condição 2, há uma diminuição da energia de ativação. 
b) na condição 2, há menor liberação de energia. 
c) na condição 2, a reação ocorre na presença de um catalisador. 
d) na condição 1, a reação é mais rápida. 
e) na condição 1, a energia do complexo ativado é maior. 

 



A impressão deste material não é obrigatória. 

03. (FUVEST SP/2017) Para estudar a velocidade da reação entre carbonato de cobre (CuCO3) e ácido nítrico 
(HNO3), foram feitos três experimentos, em que o volume de dióxido de carbono (CO2) produzido foi medido em 
vários intervalos de tempo. A tabela apresenta as condições em que foram realizados esses experimentos. Nos 
três experimentos, foram utilizadas massas idênticas de carbonato de cobre e a temperatura foi mantida constante 
durante o tempo em que as reações foram acompanhadas. 

 

 
 

Os dados obtidos nos três experimentos foram representados em um gráfico de volume de CO2 em função do 
tempo de reação. Esse gráfico está apresentado a seguir. 

 

 
 

a) Escreva a equação química balanceada que representa a reação que ocorreu entre o carbonato de cobre e o 
ácido nítrico. 

b) Com base nas condições empregadas em cada experimento, complete a legenda do gráfico abaixo, com o 
número do experimento. Considere irrelevante a perda de volume de CO2 coletado devido à dissolução na 
solução. Justifique suas respostas. 

 

 
 

c) Nos três experimentos, o mesmo reagente estava em excesso. Qual é esse reagente? Explique. 
 
04. (UFES/2016) O gás ozônio (O3) se decompõe naturalmente, formando gás oxigênio (O2) na presença da radiação 

ultravioleta. Suponha que a reação de fotodecomposição do ozônio ocorra em duas etapas, segundo o mecanismo 
a seguir: 

1ª etapa: O3(g)    O2(g) + O(g) 
2ª etapa: O3(g) + O(g)    2 O2(g) 

 

Suponha, ainda, que a lei de velocidade proposta para a reação de fotodecomposição do gás ozônio é v = k [O3] [O]. 
Com base nessas informações, faça o que se pede. 
a) Identifique a etapa (ou reação) determinante para a expressão da lei de velocidade da reação de 

fotodecomposição do gás ozônio. 
b) Determine a ordem global da reação de fotodecomposição do gás ozônio. 
c) Considerando o quadro abaixo, que apresenta dados experimentais relativos à reação de fotodecomposição 

do gás ozônio, determine a constante de velocidade da reação (k) e a velocidade da reação para o 
experimento 2 (v2). 

 

 






 


