
 

 

TM 27 - 2ª SÉRIE - EMANUEL – QUÍMICA 
 
01. O equilíbrio químico estabelecido a partir da decomposição do gás amônia, ocorrida em condições de 

temperatura e pressão adequadas, é representado pela equação química: 
 

 
 

Considerando que, no início, foram adicionados 10 mol de gás amônia em um recipiente de 2 litros de 
volume e que, no equilíbrio, havia 5 mol desse mesmo gás, é correto afirmar que  
a) ao ser estabelecido o equilíbrio, a concentração do gás N2 será de 1,25 mol/L.  
b) foram formados, até ser estabelecido o equilíbrio, 15 mol de H2(g).  
c) a concentração do gás amônia no equilíbrio será de 5 mol/L.  
d) haverá, no equilíbrio, maior quantidade em mols de gás amônia do que do gás hidrogênio.  
e) a concentração do gás hidrogênio no equilíbrio é 2,5 mol/L. 

 
02. Reescreva a seguinte frase justificando o erro nela contido: 

“No equilíbrio, as concentrações permanecem iguais e as velocidades, direta e inversa, permanecem 
constantes”. 

 
03. Em um recipiente de 10L de capacidade a 500 °C , foram colocados 1 mol de hidrogênio gasoso (H2) 1 mol 

de iodo gasoso (I2). Atingindo equilíbrio, a análise do sistema mostrou que 0,40 mol de iodeto de 
hidrogênio gasoso (HI) estava presente. Partindo-se desses dados, o valos de Kc a 500 °C, para essa 
reação, é: 
a) 0,25 
b) 0,44 
c) 2,25 
d) 4,00 

 
04. Considere os seguintes equilíbrios químicos hipotéticos e suas respectivas constantes de equilíbrio (K) sob 

temperatura de 400K. 
 

 
 

Assinale a alternativa que melhor representa o valor de KIII: 

    
 
05. Em motores de combustão interna, o óxido nítrico é produzido a partir da reação representada pela 

seguinte equação química:  
 

 
 

Em condições ambientes, a concentração de NO na atmosfera corresponde a 10–13 mol · L–1, sendo a 
constante de equilíbrio da reação, Kc, igual a 5 · 10–31. Entretanto, sob temperatura elevada, como nos 
motores de veículos, essa concentração é de 10–5 mol · L–1. Admitindo-se que não há variação nas 
concentrações de N2 e O2, calcule o valor de Kc sob temperatura elevada. Apresente ainda as fórmulas 
estruturais planas das moléculas apolares presentes na equação química. 

 
06. Para o equilíbrio 2 NbCℓ4(g) ⇌ NbCℓ3(g) + NbCℓ5(g), obteve-se, a 1,0 · 103 kelvins, as pressões parciais: 

NbCℓ4 = 1,0 · 10-2 atm  
NbCℓ3 = 5,0 · 10-3 atm  
NbCℓ5 = 1,0 · 10-4 atm  
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Com esses dados calcula-se o valor da constante, Kp, do equilíbrio acima. Seu valor numérico é  
a) 1,0 · 10-3  
b) 10 · 10-5  
c) 5,0 · 10-3  
d) 5,0 · 10-5  
e) 5,0 · 10-7 

 
07. O PCl5 se decompõe, segundo a equação: 

PCl5 (g)       PCl3 (g) +  Cl2 (g) 
 

Ao iniciar havia 3,0 mol/L de PCl5 e ao ser alcançado o equilíbrio restou 0,5 mol/L do reagente não 
transformado. Calcule Kc. 

 
08. Em um recipiente de 2 L de capacidade encontra-se o seguinte sistema em equilíbrio:  

N2(g)  +  3 H2(g)    2 NH3 (g) 
 

Calcule o Kc, sabendo que no equilíbrio existem 2 mol de N2 (g), 4 mol de H2 (g) e 1 mol de NH3 (g). 
 
09. Considere que em um recipiente fechado, com capacidade de 1 L, à temperatura de 100°C, há 10 mol de 

H2 e 10 mol de Cl2. Num determinado momento a seguinte reação reversível começa a acontecer:  

 
 

Após certo tempo, verificou-se que a reação atingiu o equilíbrio químico e que 4 mol de HCl formaram-se. 
Qual é o valor do grau de equilíbrio dos reagentes? 

 
10. Em uma temperatura T, 2 mol de NH3 estão 20% dissociados em N2 e H2. Sabendo que o volume do 

recipiente é de 5 L, determine o valor de Kc para o equilíbrio que está representado abaixo: 
N2(g)  +  3 H2(g)    2 NH3 (g) 

 


