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1. (IFBA) Para remover uma mancha de um prato de porcelana, fez-se o seguinte: 

cobriu-se a mancha com meio copo de água a temperatura ambiente, adicionaram-

se algumas gotas de vinagre e deixou-se por uma noite. No dia seguinte, a 

mancha havia clareado levemente. Usando apenas água e vinagre, qual a 

alternativa abaixo que apresenta a(s) condição(ões) para que a remoção da 

mancha possa ocorrer em menor tempo?

a)Adicionar meio copo de água fria. 

b)Deixar a mancha em contato com um copo cheio de água e 

algumas gotas de vinagre. 

c)Deixar o sistema em repouso por mais tempo. 

d)Colocar a mistura água e vinagre em contato com o prato, mas 

lavá-lo rapidamente com excesso de água. 

e)Adicionar mais vinagre à mistura e aquecer o sistema.



Incorreta. O aumento de temperatura aumenta a velocidade da reação, facilitando 

a remoção da mancha.

Resolução
a) Adicionar meio copo de água fria. 

b) Deixar a mancha em contato com um copo cheio de água e 

algumas gotas de vinagre. 
Incorreta. Pois ao diluir o vinagre, sua concentração será menor, portanto menor 

será também a velocidade da reação. 

c) Deixar o sistema em repouso por mais tempo. 
Incorreta. A condição é que a remoção da mancha aconteça em menor tempo.

d) Colocar a mistura água e vinagre em contato com o prato, mas 

lavá-lo rapidamente com excesso de água. 
Incorreta. A ideia seria remover a mancha, e mesmo tendo ficado toda a noite, 

segundo o enunciado, isso não foi possível, então misturar água com vinagre e já 

retirar não irá resolver o problema da mancha. 
e) Adicionar mais vinagre à mistura e aquecer o sistema.
Correta. Ao se acrescentar mais vinagre a mistura estaremos concentrando o 

reagente a ainda aumentando a temperatura, ou seja, unindo dois fatores a fim de 

aumentar a velocidade da reação, removendo de forma mais rápida a macha. 

X



2- (UNIRG TO) Para armazenar alimentos em conserva, são utilizadas latas 

metálicas seladas, fabricadas com um material chamado folha de flandres. Trata-

se de uma chapa de aço revestida com uma fina camada de estanho, metal 

brilhante, que apresenta elevado potencial de oxidação, superior ao do ferro, 

presente no aço da lata. Pode-se ainda revestir a superfície interna com uma 

camada de verniz à base de epóxi, ou aumentar a espessura da camada de 

estanho. Recomenda-se não comprar uma lata de conserva amassada, porque o 

amassado pode: 

a) desprender camadas de verniz, que se dissolverão no meio aquoso, 

contaminando o alimento. 

b) prejudicar o apelo visual da embalagem, apesar de não afetar as propriedades 

do alimento. 

c) romper a camada de estanho, permitindo a corrosão do ferro e alterações do 

alimento. 

d) alterar a pressão no interior da lata, promovendo a degradação acelerada do 

alimento.
O estanho, por apresentar difícil oxidação, protege o ferro das latas de uma 

possível oxidação quando exposto ao ar. Se a lata estiver amassada, o estanho 

pode ser rompido e deixar o ferro sofrer oxidação, alterando o alimento.

X



3 UNICAMP 2019: De tempos em tempos, o mundo se choca com notícias sobre o 

uso de armas químicas em conflitos. O sarin é um composto organofosforado 

líquido, insípido, incolor e inodoro, altamente volátil, que se transforma em gás 

quando exposto ao ar, sendo um dos principais alvos dessas notícias.

Em 1955, um projeto confidencial do exército americano estudou a eficiência de 

hipoclorito na eliminação de sarin em ambientes contaminados. A tabela a seguir 

mostra alguns resultados obtidos nesse estudo.
Sendo t1/2 o tempo para a concentração do sarin

cair à metade, de acordo com a tabela a reação 

é mais rápida em
a) maiores concentrações de hipoclorito, mas não 

há elementos suficientes para analisar a influência 

da acidez do meio reacional.
b) menores concentrações de hipoclorito, mas não há 

elementos suficientes para analisar a influência da acidez 

do meio reacional.
c) meios mais ácidos, mas não há elementos suficientes 

para analisar a influência da concentração do hipoclorito.
d) meios menos ácidos, mas não há elementos 

suficientes para analisar a influência da concentração do 

hipoclorito.

X



4 (FUVEST 2019) Um antiácido comercial em pastilhas possui, em sua 

composição, entre outras substâncias, bicarbonato de sódio, 

carbonato de sódio e ácido cítrico.

Ao ser colocada em água, a pastilha dissolve‐se completamente e 

libera gás carbônico, o que causa a efervescência. Para entender a 

influência de alguns fatores sobre a velocidade de dissolução da 

pastilha, adicionou‐se uma pastilha a cada um dos quatro recipientes 

descritos na tabela, medindo‐se o tempo até a sua dissolução 

completa.

CO3
2-

(aq)   + 2 H+
(aq)  → H20(l)   + CO2(g)

HCO3
1-

(aq)   +  H+
(aq)  → H20(l)   + CO2(g)



Para todos os experimentos, foi usada água mineral da mesma marca. Considere 

a água com gás como tendo gás carbônico dissolvido.

Com base nessas informações, é correto afirmar que

(A) o uso da água com gás, ao invés da sem gás, diminuiu a velocidade de 

dissolução da pastilha em cerca de 50%, uma vez que, como já possui gás 

carbônico, há o deslocamento do equilíbrio para a formação dos reagentes.

(B) o uso da água com gás, ao invés da sem gás, aumentou a velocidade de 

dissolução da pastilha em cerca de 33%, uma vez que o gás carbônico acidifica a 

água, aumentando a velocidade de consumo do carbonato de sódio.

(C) nem a mudança de temperatura nem a adição de gás carbônico na solução 

afetaram a velocidade da reação, uma vez que o sistema não se encontra em 

equilíbrio.

(D) o aumento da temperatura da água, de 4 °C para 25 °C, levou a um aumento na 

velocidade da reação, uma vez que aumentou a frequência e a energia de colisão 

entre as moléculas envolvidas na reação.

(E) o aumento da temperatura da água, de 4 °C para 25 °C, levou a um aumento na 

velocidade da reação, uma vez que facilita a liberação de gás carbônico da 

solução, deslocando o equilíbrio para a formação dos reagentes.



Resolução

Pelos dados fornecidos, verifica-se que a presença ou não de gás carbônico na 

água praticamente não influi no tempo que demora para a efervescência total do 

comprimido.

Entretanto, o aumento da temperatura implica diminuição relativamente grande do 

tempo para que a efervescência ocorra (aumento da velocidade da reação).

Conclui-se que o aumento da temperatura de 4°C para 25°C levou a um aumento 

da frequência e da energia dos choques efetivos entre as partículas envolvidas, 

aumentando a velocidade da reação.

GABARITO:

(D) o aumento da temperatura da 

água, de 4 °C para 25 °C, levou a 

um aumento na velocidade da 

reação, uma vez que aumentou a 

frequência e a energia de colisão 

entre as moléculas envolvidas na 

reação.


