
 

 

Tarefa 19 professor Negri 
 
Exercícios deslocamento de equilíbrio  
 
01. (CESGRANRIO-RJ) O decréscimo da massa do monóxido de carbono no sistema em equilíbrio:  
  

2 CO(g) + O2(g) ⇌ 2 CO2(g)  
  
pode ser obtido através da seguinte modificação imposta ao sistema:  
a) decréscimo na pressão total, à temperatura constante.  
b) aquecimento da mistura gasosa, à pressão constante.   
c) adição de um catalisador sólido.  
d) adição de hidróxido de sódio sólido.  
e) adição de dióxido de carbono gasoso.  

 
02. (UFG-GO) Com relação ao equilíbrio estabelecido:  
  

2 CO(g) + O2(g) ⇌ 2 CO2(g) ∆H < 0  
 
se, separadamente:  
a) aumentarmos a pressão, à temperatura constante;  
b) adicionarmos LiOH (adsorvente de CO2);  
c) diminuirmos a temperatura, à pressão constante;  
d) adicionarmos um catalisador, haverá deslocamento do equilíbrio? Se houver, diga, para cada alteração, 

como ele se efetuará.  
 
03. (UNIFOR-CE) O equilíbrio químico:  

  
CO2(g) + H2O(ℓ) ⇌ H+(aq) + HCO3−(aq)  
  
pode ser deslocado para a direita pela adição de:  
a) hidróxido de sódio.   
b) ácido clorídrico.   
c) benzeno.  
d) sacarose.  
e) nitrato de potássio.  

 
04. (UFC-CE) No estudo da ação do gás venenoso COCℓ2, usado como arma química, observa-se o processo de 

decomposição do mesmo de acordo com a reação:  
  

COCℓ2(g) ⇌ CO(g) + Cℓ2(g)  
  
Partindo de uma situação de equilíbrio, adicionou-se 0,10 mol de CO e o sistema, após algum tempo, 
chegou a uma nova situação de equilíbrio.  
Marque a opção que indica como as novas concentrações do equilíbrio estão relacionadas com as antigas.  
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05. (ITA-SP) As opções abaixo referem-se a equilíbrios químicos que foram estabelecidos dentro de cilindros 
providos de êmbolos.  
Se o volume interno em cada cilindro for reduzido à metade, à temperatura constante, em qual das opções 
abaixo o ponto de equilíbrio será alterado?  
 
a) H2(g) + I2(g) ⇌ 2 HI(g)  
b) CaCO3(s) ⇌ CaO(s) + CO2(g)  
c) PbS(s) + O2(g) ⇌ Pb(s) + SO2(g)  
d) CH4(g) + 2 O2(g) ⇌ CO2(g) + 2 H2O(g)  
e) Fe2O3(s) + 3 CO(g) ⇌ 2 Fe(s) + 3 CO2(g)  

 
06. (ITA–SP) Num copo, estabelece-se o seguinte equilíbrio heterogêneo:  

  
Ag+(aq) + Cℓ–(aq) ⇌ AgCℓ(s)  
  
Com relação à possibilidade de se deslocar este equilíbrio para a direita, mantendo-se a temperatura 
constante, são feitas as seguintes sugestões:  
  
I. acrescentar AgCℓ(s);  
II. retirar uma parte do AgCℓ(s);  
III. acrescentar um pouco de NaCℓ(s);  
IV. acrescentar água;  
V. evaporar parte da água;  
  
Das sugestões acima, irá (irão) deslocar, efetivamente, o equilíbrio no sentido desejado apenas: 
a) III.                   
b) I e IV.                   
c) II e III.                   
d) III e V.                   
e) II, III e V.  

 
07. (ITA-SP) Qual das opções abaixo contém a afirmação correta a respeito de uma reação química 

representada pela equação:  
  

1 A(aq) + 2 B(aq) ⇌ 1 C(aq); Kc(25°C) = 1,0;  ∆H(25°C) > zero  
  
a) O valor de Kc independe da temperatura.  
b) Mantendo-se a temperatura constante (25°C), Kc terá valor igual a 1,0, independentemente da 

concentração de A e/ou de B.  
c) Como o valor da constante de equilíbrio não é muito grande, a velocidade da reação nos dois sentidos 

não pode ser muito grande.  
d) Mantendo-se a temperatura constante (25°C), a adição de água ao sistema reagente não desloca o 

ponto de equilíbrio da reação.  
e) Mantendo-se a temperatura constante (25°C), o ponto de equilíbrio da reação não é deslocado pela 

duplicação da concentração de B.  
 

08. (UNICAMP-SP) Com a finalidade de esterilização, o gás cloro, Cℓ2, é dissolvido na água destinada ao 
consumo humano. As reações que ocorrem podem ser representadas por:  
  
Cℓ2(g) + nH20(ℓ) ⇌ Cℓ2(aq) (I)  
Cℓ2(g) + H2O(ℓ) ⇌ HCℓO(aq) + H+(aq) + Cℓ-(aq)     (II)  
  
Obs.: nH2O(ℓ) indica uma grande quantidade de água.  
A adição de hidróxido de sódio, NaOH, à água, alterará a quantidade de Cℓ2(g) que nela se dissolve? 
Justifique.  
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09. (FUVEST-SP) A figura abaixo representa o sistema em equilíbrio:  
  

C2H4(g) + H2(g) ⇌ C2H6(g) + 32,7 kcal  
  

 
a) Complete a figura, a partir do instante A, observando o efeito de uma diminuição na temperatura do 

sistema em equilíbrio.   
b) Qual o princípio utilizado?  

 
10. (VUNESP-SP) Os corais, animais marinhos encontrados unicamente em mares tropicais, são dotados de 

um esqueleto formado por carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é capaz de reagir com água e com o 
gás carbônico nela dissolvido, para formar o sal solúvel bicarbonato de cálcio.  
a) Escreva a equação balanceada de dissolução de carbonato de cálcio, segundo a reação mencionada, 

indicando o estado físico de cada reagente.  
b) Sabendo que a dissolução de dióxido de carbono em água é um processo exotérmico, justifique por 

que não existem corais em mares frios.  
 


