
 

 

Professor Negri – Tarefa 17 
 
01. (UFPB-PB) 3,0 mols de H2 e 3,0 mols de I2 são colocados em um recipiente fechado de V(litros) e 

atingem o equilíbrio gasoso a 500°C, com constante de equilíbrio igual a 49. A concentração em mol/L de 
HI neste equilíbrio é aproximadamente:  
a)  1,2  
b)  2,3  
c)  3,5  
d)  4,7 
e)  5,6 

 
02. (PUC-MG) Um mol de H2 e um mol de Br2 são colocados em um recipiente de 10 L de capacidade, a 

575°C. Atingindose o equilíbrio, a análise do sistema mostrou que 0,20 mol de HBr está presente. Calcule o 
valor Kc, a 575°C, para a reação: H2(g) + Br2(g) ⇌ 2 HBr(g) 

 
03. (UECE-CE) A 620 K, o valor de Kc para CO(g) + H2O(g) ⇌ CO2(g) + H2(g) é 324. Números iguais de mols 

de CO e H2O são adicionados a um recipiente, a 620 K. Depois de estabelecido o equilíbrio, [CO2] é igual a 
9,0 M. A concentração de CO no equilíbrio é:  
a)  0,5 M  
b)  8,5 M  
c)  9,0 M  
d)  9,5 M 

 
04. (CEFET-PR) Dois mols de CO(g) reagem com dois mols de NO2(g), conforme a equação:  

 
Quando se estabelece o equilíbrio, verifica-se que ¾ de cada um dos reagentes foi transformado em 
CO2(g) e NO(g). A constante de equilíbrio para a reação é:  
a)  0,11  
b)  0,56  
c)  1,77  
d)  9,00  
e)  10,50 

 
05. (ITA-SP) Num recipiente de volume constante igual a 1,00 dm3 , inicialmente evacuado, foi introduzido 

1,00 mol de pentacloreto de fósforo gasoso e puro. O recipiente foi mantido a 227°C e, no equilíbrio final, 
foi verificada a existência de 33,4 g de gás cloro. Qual das opções a seguir contém o valor aproximado da 
constante (Kc) do equilíbrio estabelecido dentro do cilindro e representado pela seguinte equação química? 

 
Dado: Cℓ = 35,5 g/mol  
a)  0,179  
b)  0,22  
c)  0,42  
d)  2,38 
e)  4,52 
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06. (UFG-GO) A cinética da reação de consumo de 1 mol de ácido acético e formação de 1 mol de acetato de 
etila em função do tempo está representada no gráfico a seguir. A reação que representa esse equilíbrio é 
dada por: 

 

 
a)  Quantos mols de ácido acético restam e quantos de acetato de etila se formaram em 120 s de reação?  
b)  Após quanto tempo de reação a quantidade de produtos passa a ser maior que a de reagentes?  
c)  Quantos mols de acetato de etila são obtidos no equilíbrio? 

 
07. (UFPE-PE) O valor da constante de equilíbrio para a reação n-butano ⇌ isobutano é 2,5. 140 mols de n-

butano são injetados num botijão de 20 litros. Quando o equilíbrio for atingido, quantos mols de n-butano 
restarão? 

 
08. Um mol de hidrogênio e 1 mol de iodo são misturados a 500°C. As substâncias reagem e, após certo 

tempo, chega-se a um equilíbrio, onde constata a presença de 0,22 mol de hidrogênio residual. Qual é a 
constante de equilíbrio (Kc), nessas condições? 

 
09. Na esterificação de 1 mol de ácido acético com 1 mol de álcool etílico, a 25°C, o equilíbrio é atingido com 

Kc = 4. Quais são as quantidades em mols das substâncias presentes no equilíbrio? 
 
10. (IME-RJ) A reação dada pela equação abaixo:  

CH3COOH + C2H5OH ⇌ CH3COOC2H5 + H2O  
tem constante de equilíbrio (Kc) igual a 4,00 à temperatura de 100°C. Calcule as concentrações de 
equilíbrio em moles por litro de cada componente, partindo da condição inicial de 120,0 g de ácido acético 
e de 92,0 g de etanol (massas atômicas: H = 1 u; C = 12 u; O = 16 u) 

 


