
 

 

Tarefa Mínima 17 – 2ª Série – Química 

Prof. Emanuel 
 
01. No laboratório, o hidrogênio pode ser preparado pela reação de zinco com solução de ácido clorídrico. 

Observe as condições especificadas nas experiências abaixo. 
 

Experiência Temperatura (oC) Zinco Concentração do ácido em mol/litro 

I 25 Granulado 1,0 

II 25 Granulado 0,5 

III 30 Em pó 1,0 

IV 30 Em pó 0,5 

V 30 Em raspas 1,0 

 
A velocidade da reação é maior em: 

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

e) V 

 
02. Assinale a alternativa incorreta: 

a) A pulverização de um sólido influi na velocidade de suas reações. 

b) Adicionando um catalisador específico para a reação, ele aumenta a velocidade dessa reação. 

c) Uma reação química que apresenta energia de ativação extremamente pequena é muito lenta. 

d) Se um reagente é gasoso, a variação de sua pressão influi na velocidade da reação da mesma maneira 

que a variação de sua concentração. 

e) A elevação da temperatura aumenta a velocidade da reação química, porque aumenta o número de 

partículas com energia superior à energia de ativação da reação. 
 
03. Nas indústrias químicas, os catalisadores são utilizados em larga escala, sendo responsáveis por inúmeros 

processos econômicos empregados na obtenção de bens de consumo importantes para o homem moderno. 
 
Podemos afirmar que, nas reações em que atuam, os catalisadores: 

a) Aumentam a energia de ativação necessária para a reação. 

b) Diminuem a variação de entalpia do sistema. 

c) Atuam somente entre substâncias em solução. 

d) Diminuem a energia de ativação necessária para a reação. 

e) Aumentam a variação de entalpia da reação. 

 

04. Ao se fazer pão caseiro, coloca-se a massa, em geral coberta, descansando em lugar mais aquecido, a fim 
de que cresça. Este fato pode ser interpretado da seguinte forma: 

a) Que o leve aumento de temperatura diminui a fermentação da massa. 

b) Como um modo de evitar que a mistura se torne heterogênea polifásica. 

c) Que o leve aumento de temperatura aumenta a velocidade de reação dos componentes da massa. 

d) Como uma prática caseira e que não está relacionada a fenômeno químico. 

e) Que o ambiente mais aquecido evita que a massa estrague. 
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05. Observe o gráfico a seguir. 

 
O perfil da reação genérica A → B, nele representado, indica que a energia de ativação do processo, em kJ, 

é igual a: 

a) 100. 
b) 150. 
c) 250. 
d) 300. 
e) 400. 

 
06. A energia envolvida nos processos industriais é um dos fatores determinantes da produção de um produto. 

O estudo da velocidade e da energia envolvida nas reações é de fundamental importância para a 
otimização das condições de processos químicos, pois alternativas como a alta pressurização de reagentes 
gasosos, a elevação de temperatura, ou ainda o uso de catalisadores podem tornar economicamente viável 
determinados processos, colocando produtos competitivos no mercado. 
 
O estudo da reação reversível: A + B ↔ C + D, revelou que ela ocorre em uma única etapa. A variação de 

entalpia da reação direta é de −25kJ. A energia de ativação da reação inversa é + 80kJ. Então, a energia 
de ativação da reação direta é igual a: 

a) −80 kJ. 
b) −55 kJ. 
c) +55 kJ. 
d) +80 kJ. 

e) +105 kJ. 
 
07. A indústria petroquímica é comumente dividida em três segmentos: as empresas de primeira, de segunda 

e de terceira geração. As empresas de primeira geração são produtoras de petroquímicos básicos 
denominados "commodities". Nessas empresas, o esforço tecnológico atual é fortemente voltado para o 
aumento de eficiência de processo, tanto para aumento de produtividade como para melhoria no grau de 
pureza do produto, através, principalmente, do desenvolvimento de melhores catalisadores e do controle 

de processo. Referente a atuação de um catalisador em um processo químico, afirma-se que o catalisador: 
 
I. diminui a energia de ativação da reação; 
II. aumenta a velocidade da reação; 

III. aumenta a quantidade de produto da reação; 
IV. torna o processo exotérmico. 

 
Dessas afirmativas, são corretas aquelas citadas apenas em: 
a) I e II. 
b) I, III e IV. 
c) I e IV. 
d) II e III. 
e) II e IV. 

 



Exercícios Complementares 
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08. Considere o gráfico a seguir, no qual estão representados o tempo e a evolução das concentrações das 

espécies B, C, D e E, que participam de uma reação química. 
 

 
 

A forma CORRETA de representar essa reação é: 
a) B + 3 C → D + 2 E 
b) D + 2 E → B + 3 C  

c) B + 2 C → D + 3 E 
d) D + 3 E → B + 2 C 

 
09. Das proposições abaixo, relacionadas com a cinética química, a única falsa é: 

a) A velocidade de uma reação pode ser medida pelo consumo de reagentes na unidade de tempo. 

b) A colisão entre as partículas químicas é necessária para que haja reação. 

c) Temperaturas e catalisadores são fatores que influenciam na velocidade da reação. 

d) A concentração dos reagentes afeta a velocidade da reação. 

e) A natureza dos reagentes não exerce influência na velocidade de reação. 

 
10. Considere o diagrama de energia da reação de decomposição do H2O2 representado. 

 
 

Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A reação de decomposição do H2O2 é exotérmica. 

b) A curva "A" apresenta maior energia de ativação que a curva "B". 
c) A presença de um catalisador afeta o ∆H da reação. 
d) A curva "B" representa a reação com a presença de um catalisador. 
e) A letra "Z" representa o ∆H da reação de decomposição do H2O2. 

 


