
 

 

Tarefa 11 professor Negri 
 

Exercícios sobre cinética Química 
 
01. (PUC-RS) Relacione os fenômenos descritos na coluna I com os fatores que influenciam sua velocidade 

mencionados na coluna II. 
Coluna I 
1 - Queimadas alastrando-se rapidamente quando está ventando; 
2 - Conservação dos alimentos no refrigerador; 
3 - Efervescência da água oxigenada na higiene de ferimentos; 
4 - Lascas de madeiras queimando mais rapidamente que uma tora de madeira. 
Coluna II 
A - superfície de contato 
B - catalisador 
C - concentração 
D – temperatura 
 
A alternativa que contém a associação correta entre as duas colunas é 
a) 1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 – A. 
b) 1 - D; 2 - C; 3 - B; 4 – A. 
c) 1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 – D. 
d) 1 - B; 2 - C; 3 - D; 4 – A. 
e) 1 - C; 2 - D; 3 - A; 4 – B. 

 
02. (UnB-DF) Considere os estudos cinéticos de uma reação química e julgue os itens abaixo: 

(1) Toda reação é produzida por colisões, mas nem toda colisão gera uma reação. 
(2) Uma colisão altamente energética pode produzir uma reação. 
(3) Toda colisão com orientação adequada produz uma reação. 
(4) A energia mínima para uma colisão efetiva é denominada energia da reação. 
(5) A diferença energética entre produtos e reagentes é denominada energia de ativação da reação.  

 
03. Indique a afirmação incorreta: 

a) Quanto menor for a temperatura, maior será a velocidade de uma reação. 
b) O aumento da temperatura aumenta a velocidade tanto da reação endotérmica quanto da reação 

exotérmica. 
c) A velocidade de um reagente no estado sólido é menor que no estado líquido. 
d) A diferença energética entre os produtos e os reagentes é chamada de entalpia de reação. 
e) A velocidade de uma reação depende da natureza do reagente. 

 
04. Assinale a alternativa que apresenta agentes que tendem a aumentar a velocidade de uma reação: 

a) calor, obscuridade, catalisador. 
b) calor, maior superfície de contato entre reagentes, ausência de catalisador. 
c) calor, maior superfície de contato entre reagentes, catalisador. 
d) frio, obscuridade, ausência de catalisador. 
e) catalisador e congelamento dos reagentes. 

 
05. (PUC-RS) Numa experiência, a reação de formação de amônia (NH3), a partir do N2 e do H2, está ocorrendo 

com um consumo de 12 mols de nitrogênio (N2) a cada 120 segundos. Nesse caso, a velocidade de 
consumo de hidrogênio (H2) é: 
a) 6 mols por minuto 
b) 12 mols por minuto. 
c) 18 mols por minuto. 
d) 24 mols por minuto. 
e) 36 mols por minuto. 

 
06. (UNIFICADO-RJ) Numa experiência envolvendo o processo: 

N2 + 3H2 → 2NH3, 
a velocidade da reação foi expressa como = 4,0 mol/L.h. Considerando-se a não ocorrência de reações 
secundárias, a expressão dessa mesma velocidade, em termos de concentração de H2, será: 
a) -∆[H2]/∆t = 1,5 mol/L.h 
b) -∆[H2]/∆t = 5,0 mol/L.h 
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c) - ∆[H2]/∆t= 6,0 mol/L.h 
d) -∆[H2]/∆t = 8,0 mol/L.h 
e) -∆[H2]/∆t = 12,0 mol/L.h 

 
07. (PUC-RS) Amostras de magnésio foram colocadas em soluções aquosas de ácido clorídrico de diversas 

concentrações e temperaturas, havendo total consumo do metal e desprendimento do hidrogênio gasoso. 
Observaram-se os seguintes resultados: 

 
 

Pela análise dos dados contidos na tabela acima, é correto afirmar que: 
a) a velocidade média da reação na amostra I é maior que na amostra II. 
b) a quantidade de hidrogênio desprendida na amostra II é maior do que na amostra IV. 
c) a velocidade média da reação na amostra III é igual à da amostra IV. 
d) a velocidade média de reação na amostra IV é a metade da velocidade média de reação na amostra II. 
e) a quantidade de hidrogênio desprendido na amostra III é menor do que na amostra IV. 

 
08. Dada a equação abaixo: 

X → Y + Z 
A variação na concentração de X em função do tempo é proposta na tabela: 

 
Qual será a velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos? 
a) 0,3 mol/L.min. 
b) 0,1 mol/L.min. 
c) 0,5 mol/L.min. 
d) 1,0 mol/L.min. 
e) 1,5 mol/L.min. 

 
09. Abaixo temos a representação do processo de decomposição da amônia gasosa: 

2 NH3 → N2 + 3 H2 
A tabela abaixo indica a variação na concentração do reagente em função do tempo: 

 
Qual será o valor da velocidade média de consumo do reagente nas três primeiras horas de reação? 
a) 4,0 mol.L-1.h-1 
b) 2,0 mol.L-1.h-1 
c) 10 km.h-1 
d) 1,0 mol.L-1.h-1 
e) 2,3 mol.L-1.h-1 

 
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. 

e) O catalisador tem afinidade com todos os reagentes, ligando-se a todos eles e aumentando a 
velocidade com que eles se ligam. 


