
 

 

01. Como os seguintes fatores afetam a velocidade de reação: 
a) temperatura  
b) redução do volume do recipiente numa reação em fase gasosa  
c) catalisador.  

 
02. Calcule a constante de velocidade para a decomposição de N2O5 a 50 ºC, sabendo que a 45ºC a constante 

de velocidade é 5 x10-4  s-1 e possui energia de ativação 88kJ/mol.  
 
03. Calcule a energia de ativação para uma reação de primeira ordem se a constante de velocidade tem 

valores de 0,38 s-1 a 1000K e 0,87 a 1030K  
 
04. Qual é a energia de ativação para uma reação  em que sua constante de velocidade triplica quando a 

temperatura se eleva de 300 K a 310 K?  
 
05. (ITA-2009) Considere a reação química representada pela seguinte equação: 

4 NO2 + O2 → 2 N2O5 

Num determinado instante de tempo t da reação, verifica-se que o oxigênio está sendo consumido a uma 
velocidade de 2,4 x 10-2 mol L-1 s -1. Nesse tempo t, pede-se calcular a velocidade de consumo NO2. 

 
06. (ITA-2010) Assinale a alternativa que apresenta a afirmação CORRETA sobre uma reação genérica de 

ordem zero em relação ao reagente X.  
a) A velocidade inicial de X é maior que sua velocidade média.  
b) A velocidade inicial de X varia com a concentração inicial de X 
c) A velocidade de consumo de X permanece constante durante a reação.  
d) O gráfico de logaritmo natural de X versus o inverso do tempo é representado por uma reta.  
e) O gráfico da concentração de X versus o tempo é representado por uma curva exponencial decrescente. 

 
07. A constante de velocidade da reação de primeira ordem 2 N2O → 2 N2 + O2 é de 0,76 s-1 em 1000k e 0,87s-

1 em 1030k. Calcule a energia de ativação da reação 
 
08. O etano C2H6, se dissocia em radicais metila a 7000c com constante de velocidade K= 5,5.10-4 s-1. Determine 

a constante de velocidade em 8000c sabendo que a energia de ativação da reação é 384 kj. Mol-1 

 
09. Levando em consideração a teoria do complexo ativado, podemos afirmar que o complexo ativado: 

a) possui menos energia que os reagentes e produtos; 
b) sempre forma produtos; 
c) é um composto estável; 
d) possui mais energia que os produtos e os reagentes. 

 
10. Catalisador é toda substância que aumenta a taxa de desenvolvimento de determinadas reações químicas 

sem, contudo, participar dos produtos da reação, sendo integralmente recuperado no final, tanto em massa 
quanto na composição. Os catalisadores conseguem aumentar a velocidade das reações porque: 
a) Com a presença do catalisador, a concentração aumenta, ou seja, aumenta o número de partículas por 

unidade de volume e, consequentemente, o número de choques efetivos será maior. 
b) Com o catalisador, há mais choques efetivos, aumentando a energia cinética das partículas, 

aumentando a temperatura do sistema, que faz a reação se processar mais rápido. 
c) O catalisador aumenta o número de partículas por unidade de volume e, consequentemente, a pressão 

aumenta, aumentando a taxa de desenvolvimento da reação. 
d) O catalisador participa da formação do complexo ativado, fazendo com que os reagentes necessitem 

de uma energia de ativação menor para atingir esse estado, aumentando, dessa forma, a taxa de 
desenvolvimento da reação. 
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11. A hidrólise do brometo de metila pode ser representada pela equação abaixo e pelo gráfico a seguir: 
1 CH3Br(ℓ) + 2 H2O(ℓ)  → 1 CH3OH(ℓ)  + 1 H3O1+(aq)  + 1 Br1-(aq) 

 
 

Com relação a essa reação, assinale a alternativa que contém a afirmação incorreta. 
a) O íon I1-(aq) é catalisador da reação, que se processa com liberação de calor. 
b) E4 é a energia de ativação do catalisador, que é o I1-(aq). 
c) E3 é o abaixamento de energia de ativação devido ao catalisador. 
d) E5 é a variação de entalpia da reação, que é exotérmica. 
e) E1 é a energia de ativação sem catalisador e E2 é a energia de ativação com catalisador. 

 
12. As figuras a seguir representam as colisões entre as moléculas reagentes de uma mesma reação em três 

situações. 

 
Pode-se afirmar que: 
a) na situação I, as moléculas reagentes apresentam energia maior que a energia de ativação, mas a 

geometria da colisão não favorece a formação dos produtos. 
b) na situação II, ocorreu uma colisão com geometria favorável e energia suficiente para formar os 

produtos. 
c) na situação III, as moléculas reagentes foram completamente transformadas em produtos. 
d) nas situações I e III, ocorreram reações químicas, pois as colisões foram eficazes. 
e) nas situações I, II e III, ocorreu a formação do complexo ativado, produzindo novas substâncias. 

 
13. (UFMG) Embora a reação de oxidação da celulose seja altamente exotérmica: 
 

(C6H10O5 )n + 6nO2 → 6nCO2 + 5nH2O + calor 
 

Um jornal, ou mesmo esta apostila (cujo papel é constituído essencialmente de celulose), pode ser lido ao 
ar livre ou mesmo numa câmara de oxigênio, sem se transformar. Em relação ao exposto, as seguintes 
afirmativas estão corretas, EXCETO: 
a) A rapidez dessa reação é extremamente pequena. 
b) Um aumento da pressão de oxigênio não influencia apreciavelmente a rapidez da reação. 
c) Para a reação ocorrer, é necessário que seja vencida uma barreira de energia. 
d) A rapidez de uma reação não depende da concentração dos reagentes. 
e) Reações exotérmicas não são necessariamente espontâneas. 
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14. Em dois experimentos, massas iguais de ferro reagiram com volumes iguais da mesma solução aquosa de 
ácido clorídrico, à mesma temperatura. Em um dos experimentos, usou-se uma placa de ferro; no outro, a 
mesma massa de ferro, na forma de limalha. Nos dois casos, o volume total de gás hidrogênio produzido 
foi medido, periodicamente, até que toda a massa de ferro fosse consumida. 
Assinale a alternativa cujo gráfico MELHOR representa s curvas do volume total do gás hidrogênio 
produzido em função do tempo. 

 
 
15. (VUNESP SP) O peróxido de hidrogênio, H2O2, comumente chamado de água oxigenada, pode reagir com 

íons em solução aquosa, segundo uma reação que se processa em duas etapas: 

(1º. etapa, lenta)  H2O2  + I- H2O + IO- 

(2º. etapa, rápida) H2O2  + IO- H2O + O2  + I- 
 

a) Com base nessas etapas, pode-se afirmar que a reação é catalisada?  Justifique sua resposta. 
b) Escreva a equação química balanceada da reação global que ocorre entre peróxido de hidrogênio e i 

íons I-  em solução. 
 
16. Uma certa reação química é representada pela equação: 2A(g) + 2B(g) → C(g) , onde “A”, “B” e “C” 

significam as espécies químicas que são colocadas para reagir. Verificou-se experimentalmente, numa 
certa temperatura, que a velocidade desta reação quadruplica com a duplicação da concentração da 
espécie “A”, mas não depende das concentrações das espécies “B” e “C”. Assinale a opção que contém, 
respectivamente, a expressão CORRETA da velocidade e o valor CORRETO da ordem da reação. 
a) v = k[A]2 [B]2  e 4 
b) v = k[A]2  [B]2  e 3 
c) v = k[A]2  [B]2  e 2   
d) v = k[A]2  e 4  
e) v = k[A]2 e 2 

 
17. Uma reação química que apresenta diminuição da sua energia de ativação, provocada por uma das 

substâncias formadas a partir dos reagentes, deve ser denominada: 
a) catálise heterogênea 
b) catálise homogênea 
c) autocatálise 
d) catálise 
e) nda. 

 
18. Cada vez mais, estão sendo utilizadas substâncias que favorecem o aumento da velocidade de reações 

químicas. Isso traz uma série de benefícios para a empresa produtora, pois torna possível acelerar a 
produção, com uma fabricação mais limpa e barata e com processos feitos em temperaturas e pressões 
menores. Sem essas substâncias, muitas reações ocorrem bem lentamente em temperatura e pressão 
ambiente. Quais são essas substâncias? 
a) Inibidores 
b) Venenos 
c) Destruidores 
d) Catalisadores 
e) nda. 
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19. Determinada reação, em presença de catalisador, ocorre em três etapas: 
 

XY + A → AY + X 
AY + B →  AB + Y 
AB + X →  AX + B 
 

Qual das espécies indicadas constitui o catalisador? 
a) XY 
b) A 
c) X 
d) AB 
e) B 

 
20. Nas indústrias químicas, os catalisadores são utilizados em larga escala, sendo responsáveis por inúmeros 

processos econômicos empregados na obtenção de bens de consumo importantes para o homem moderno. 
Podemos afirmar que, nas reações em que atuam, os catalisadores: 
a) aumentam a energia de ativação necessária para a reação. 
b) diminuem a variação de entalpia do sistema. 
c) atuam somente entre substâncias em solução. 
d) diminuem a energia de ativação necessária para a reação. 
e) aumentam a variação de entalpia da reação. 

 
Gabarito 
 
01.  

a) O aumento na temperatura aumenta a energia cinética das partículas dos reagentes, aumentando a 
quantidade de choques efetivos e a velocidade das reações. Quanto maior for a temperatura, maior 
será a velocidade de uma reação. 

b) Quando aumentamos a pressão sobre o sistema, o volume diminui e as moléculas ou partículas dos 
reagentes ficam mais próximas umas das outras, o que aumenta a probabilidade de ocorrência de 
colisões entre essas partículas e, consequentemente, a velocidade da reação aumenta. 

c) Os catalisadores conseguem aumentar a velocidade das reações porque eles atuam mudando o 
mecanismo da reação por diminuir a energia de ativação da reação. Assim, com uma quantidade de 
energia de ativação menor, fica mais fácil para as partículas reagentes atingirem essa energia e 
reagirem. 

 
02. k=8,4 x10-4 s-1 

 
03. Eat=2,4 x102 kJ/mol.  
 
04. Eat=85 kJ/mol. 
 
05. 9,6x10-2 mol.L-1.s-1 

 
06. Resolução Como a reação é de ordem zero, sua lei de velocidade fica da seguinte forma: v = k. Assim, a 

velocidade da reação é constante durante todo processo. Portanto, a velocidade de consumo de X e 
também a velocidade média de X permanecem constantes durante a reação, não variando com a 
concentração inicial de X. Ademais, como visto anteriormente, os gráficos (D) e (E) não são condizentes 
com a reação de ordem 0. Alternativa (C). 

 
07. Eat = 39,7 kj/mol 
 
08. K= 0,046 s-1 

 
09. D 
 
10. D 
 
11. B 
 
12. B 
 
13. D  
 
14. B  
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15.  

a) Sim pois íons I- criam um mecanismo alternativo para a decomposição de H2O2 e não são efetivamente 
consumidos no processo global. 

b) Somando as equações fornecidas, temos: 2 H2O2 → 2 H2O + O 
 
16. E 
 
17. C 

Um processo químico é chamado de autocatálise sempre que houver a atuação de um dos produtos para 
diminuir a energia de ativação. 

 
18. D 

Os catalisadores têm a função de diminuir a energia de ativação de uma reação química, tornando o 
processo mais rápido. Já os inibidores e venenos apresentam ação contrária, ou seja, não permitem que a 
reação seja processada de forma mais rápida. 

 
19. E 

Podemos afirmar que a espécie B é um catalisador pelo fato de ser utilizada no processo 2 e ser obtida no 
processo 3, ou seja, não participa ativamente da reação, apenas diminui a energia de ativação. 

 
20. D 

Catalisadores sempre promovem a redução da energia de ativação de uma reação, favorecendo uma 
formação mais rápida do complexo ativado e, consequentemente, dos produtos. 

 
 


