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01. D 

A adição de NaOH consome CO2 (óxido ácido) do equilíbrio, deslocando-o para a direita, provocando um 
decréscimo na concentração de CO: 2 NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O  

 
02. CO(g) + O2(g) ⇌ 2 CO2(g) ∆H < 0  

a) Se aumentarmos a pressão, à temperatura constante;   
O equilíbrio se deslocará  para o lado onde houver menor quantidade de gás  

b) adicionarmos LiOH (adsorvente de CO2);   
LiOH consome o CO2 (óxido ácido) do equilíbrio, deslocando-o para a direita:  
2 LiOH + CO2 → Li2CO3 + H2O  

c) diminuirmos a temperatura, à pressão constante;  
A diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica (∆H < O)  

d) adicionarmos um catalisador, haverá deslocamento do equilíbrio? O equilíbrio não será deslocado 
Catalisador diminui o tempo em que o equilíbrio será estabelecido.  

 
03. A  

A adição dos íons OH- provenientes da base, consomem os íons H+ do equilíbrio, deslocando-o para a 
direita.  

 
04. A  

A adição de CO consome a substância Cℓ2 do equilíbrio, diminuindo a concentração de Cℓ2, deslocando o 
equilíbrio para a esquerda produzindo mais COCℓ2, aumentando a concentração de COCℓ2.  

 
05. B  

Se o volume for reduzido à metade, a pressão sobre o sistema dobrará, e com isso o equilíbrio será 
deslocado no sentido onde há uma diminuição do volume (menor número de mols).  

 
06. D  

I. acrescentar AgCℓ(s);   
O equilíbrio não será deslocado pois a concentração do sólido se mantém constante (sal insolúvel).  

II. retirar uma parte do AgCℓ(s);   
O equilíbrio não será deslocado pois a concentração do sólido se mantém constante (sal insolúvel).  

III. acrescentar um pouco de NaCℓ(s);   
O NaCℓ (sal solúvel) em presença de água se dissocia em íons Na+ e Cℓ-, desta forma aumenta a 
concentração de íons Cℓ- do equilíbrio, deslocando-o para a direita. IV. acrescentar água;  Não 
deslocará o equilíbrio.  

V. evaporar parte da água;   
Quando a água evaporar, a solubilidade do AgCℓ diminuirá favorecendo a sua precipitação, ou seja, 
deslocando o equilíbrio para a direita.  

 
07. B  

Constante do equilíbrio (KC) modifica somente por alteração de temperatura.  
 
08.  

A presença dos íons OH- da base NaOH consomem os íons H+ do equilíbrio II, deslocando-o para a direita, 
ocorrendo um consumo de Cℓ2(aq) com diminuição da concentração.  Como as duas reações estão 
relacionadas, o equilíbrio I será deslocado para a direita para repor o Cℓ2(aq) consumido e com isso haverá 
uma diminuição da concentração de Cℓ2(g) para repor o Cℓ2(aq) consumido.  
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09.  
a) Uma diminuição na temperatura desloca o equilíbrio no sentido exotérmico (para a direita), formação 

do etano e consumo do C2H4 e H2.  

  
 
b) Princípio de Le Chatelier.  

 
10.  

a) CaCO3(s) + H2O(ℓ) + CO2(aq) → Ca(HCO3)2(aq)  
 
b)  

 
Uma diminuição da temperatura desloca o equilíbrio para a direita, CO2(aq), facilitando a formação de 
bicarbonato solúvel (item a).  

 


