
 

 

Tarefa 13 professor Negri 
 
01. (Ufrn 2004) A camada de ozônio é considerada a camada protetora do planeta Terra, pois controla a 

passagem de raios ultravioletas, que, em excesso, são considerados prejudiciais aos seres vivos. 
Ambientalistas, pesquisadores e outros grupos da sociedade vêm observando o aumento da incidência 
desses raios sobre a Terra. A decomposição do ozônio constitui um processo natural que pode ser 
acelerado pela presença de poluentes atmosféricos. A equação a seguir representa o equilíbrio da 
transformação espontânea do ozônio em oxigênio: 2O3(g) ↔ 3O2(g) 

Supõe-se que o processo dessa reação de decomposição ocorra em duas etapas, segundo o mecanismo: 
 

1a etapa: rápida, reversível: O3(g) ↔ O2(g)+O(g) 
2a etapa: lenta: O3(g) + O(g) → 2 O2(g) 
 

A lei que expressa a velocidade da decomposição do ozônio é: 
a) v = k [O2]2 
b) v = k [O3] 
c) v = k [O3].[O] 
d) v = k [O2].[O] 

 
02. (Ufrs 2006) Uma reação monomolecular de primeira ordem, em fase gasosa, ocorre com uma velocidade 

de 5,0 mol.L−1min−1 quando a concentração do reagente é de 2,0 mol.L−1. A constante de velocidade dessa 
reação, expressa em min−1, é igual a: 
a) 2,0. 
b) 2,5. 
c) 5,0. 
d) 7,0. 
e) 10,0. 

 
03. (Ufsc 2007) A combustão do dióxido de enxofre é uma etapa intermediária na fabricação de ácido sulfúrico. 

Essa reação se processa de acordo com a equação I:  
2 SO2(g) +1 O2(g) → 2 SO3(g) + 198 kJ (I) 

À temperatura ambiente, o dióxido de enxofre é oxidado muito lentamente pelo oxigênio. Porém, em 
presença de monóxido de nitrogênio, a reação se processa rapidamente, de acordo com as equações II e 
III: 
2 NO(g) + 1 O2(g) → 2 NO2(g) (II) 
2 SO2(g) + 2 NO2(g) → 2 SO3(g) + 2 NO(g) (III) 
 
Com relação às informações do enunciado, é CORRETO afirmar que: 
01. a concentração de monóxido de nitrogênio durante a formação do SO3 é constante. 
02. o monóxido de nitrogênio atua como inibidor. 
04. a adição de catalisador altera a entalpia da reação. 
08. a formação do SO3, à temperatura ambiente e na ausência de monóxido de nitrogênio, é um processo 

cinéticamente desfavorável. 
16. a formação do SO3 é um processo endotérmico. 
32. o monóxido de nitrogênio atua como catalisador diminuindo a energia de ativação da reação. 

 
04. (Unitau) Seja a reação elementar de decomposição: 

2N2O5 → 4NO2 + O2. 
Podemos afirmar que: 
a) a velocidade da reação pode ser calculada pela expressão v=k[N2O5]2. 
b) a velocidade da reação pode ser calculada na forma: v=k[NO2]4.[O2].[N2O5]2. 
c) a ordem global da reação é 5. 
d) é uma reação endotérmica, por causa do O2. 
e) é uma reação exotérmica, por causa do NO2. 

 
05. (Unitau) Na reação de dissociação térmica do HI(g), a velocidade de reação é proporcional ao quadrado da 

concentração molar do HI. Se triplicarmos a concentração do HI, a velocidade da reação: 
a) aumentará 6 vezes. 
b) aumentará 9 vezes. 
c) diminuirá 6 vezes. 
d) diminuirá 9 vezes. 
e) diminuirá 3 vezes 
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06. Num laboratório, foram efetuadas diversas experiências para a reação: 
 

2H2 + 2NO  N2 + 2H2O 
 

Experiência [H2] mol/l [NO] mol/l Veloc (mol.L-1.s-1) 

1 0,10 0,10 0,10 

2 0,20 0,10 0,20 

3 0,10 0,20 0,40 

4 0,30 0,10 0,30 

5 0,10 0,30 0,90 

 
Com os resultados das velocidades iniciais obtidos, montou-se a tabela acima. Determine : 
a) A equação da velocidade para essa reação. 
b) Se a reação é elementar ou não. 
c) A ordem global da reação. 
d) A ordem da reação em relação ao H2. 
e) A ordem da reação em relação ao NO. 

 
07. Os dados abaixo referem-se à reação 3 A + B + C  A2B + AC realizada a 25 oC e as concentrações 

molares são dadas em mol/L.. 
 

[A] [B] [C] V (mol.L.s-1) 

0,5 0,5 0,5 0,02 

0,5 0,5 1,0 0,02 

0,5 1,0 0,5 0,04 

1,0 0,5 0,5 0,08 
 

Responda: 
a) Qual a equação da velocidade dessa reação ? 
b) O processo é elementar? Justifique. 
c) Calcule o valor da constante de velocidade. 
d) Qual a ordem global da reação? 
e) Qual a ordem da reação em relação à C? 

 
08. Uma das reações que podem ocorrer no ar poluído é a reação do dióxido de nitrogênio, NO2, com o ozônio, 

O3: 
NO2(g) + O3(g)  NO3(g) + O2(g) 

 
Os seguintes dados foram coletados nessa reação, a 25 oC : 
 

Concentração de NO2 (mol/l) Concentração de O3 (mol/l) Velocidade (mol/l.s) 

5,0 . 10-5 1,0 . 10-5 2,2 . 10-2 

5,0 . 10-5 2,0 . 10-5 4,4 . 10-2 

2,5 . 10-5 2,0 . 10-5 2,2 . 10-2 

 
a) Qual a expressão da lei da velocidade? 
b) Qual o valor da constante de velocidade para essa reação ? 
c) A reação é elementar ou não elementar? 
d) Qual a ordem global da reação? 
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09. Dado o processo : 2A + B + 3C  Produtos, foi obtida experimentalmente a seguinte tabela : 
 

Experiência [A] (mol/l) [B] (mol/l) [C] (mol/l) Velocidade inicial (mol/l-1 s-1)
I 0,1 0,2 0,3 0,1 
II 0,1 0,4 0,3 0,4 
III 0,1 0,4 0,6 0,4 
IV 0,2 0,4 0,6 3,2 

 
Com base nessas informações, determine: 
a) a lei da velocidade da reação. 
b) A constante de velocidade (k) 
c) Trata-se de uma reação elementar ou não elementar? 
d) Qual a ordem global da reação? 
e) Qual a ordem da reação para cada um dos reagentes? 

 
10. (Vunesp-SP) A oxidação do íon iodeto pelo peróxido de hidrogênio em meio ácido ocorre segundo a 

equação química balanceada : H2O2 + 3 I-+ 2H+  2 H2O + (I3)- 

Medidas de velocidade de reação indicaram que o processo é de primeira ordem em relação à concentração 
de cada um dos reagentes. 
a) Escreva a equação da velocidade da reação. 
b) Trata-se de uma reação elementar ou não elementar ? Justifique. 

 


