
 
 

Pré-vestibular - Atividade Extraclasse para a semana de 16 a 21 de março.  
 
(PERÍODO DE RECOLHIMENTO – CORONAVÍRUS) 
 
Química – Professor Irondes 

Questão 01         
O carbeto de tungstênio (WC) é usado em brocas de perfuração de poços de petróleo. A medição 
experimental do calor de formação do WC é tarefa difícil devido à alta temperatura em que a reação 
ocorre. Entretanto, o calor de formação do WC pode ser calculado a partir dos calores de combustão das 
substâncias abaixo:  
 
W (s) + 3/2 O2 (g)  →   WO3 (s)                ∆H = - 840 kJ/mol 
C (grafite) + O2 (g) →  CO2 (g)                    ∆H = - 394 kJ/mol  
WC (s) + 5/2 O2 (g)→  WO3 (s) +  CO2 (g)  ∆H = - 1196 kJ/mol 
 
a) Calcule o calor de formação do WC. 
W (s) + C (s)  →   WC (s)            ∆H = ?  
b) A reação de formação do WC é endotérmica ou exotérmica? Justifique. 
 
Questão 02        
O gás d’água, uma importante mistura constituída de CO e H2, utilizada na indústria, é preparado através 
da passagem de um fluxo de água gasosa sobre carvão, a 1000 oC.  
 
I.   C (s)  +  H2O (g)     CO (g)   +   H2 (g) 
 
Dadas as seguintes informações: 
II. C (s)  + O2 (g)  CO2 (g);                     ∆Ho = -393,5kJ 
III.   2H 2 (g)   +   O2 (g)    2H2O (g);      ∆Ho = -483,6kJ 
IV.  2CO (g)  +  O2 (g)    2CO2 (g);     ∆Ho =-566,0kJ  
 
a) calcule o valor de ∆Ho para a formação do gás d’água (I), e classifique a reação termoquimicamente. 
b) represente as estruturas de Lewis para os agentes oxidante e redutor da reação (I), somente os que 
constituem substâncias químicas compostas 
 
Questão 03       
Considere as informações a seguir. 
 
Estão sendo pesquisados, para uso em veículos automotores, combustíveis alternativos à gasolina, pois 
eles geram níveis menores de poluentes. O propano foi sugerido como um combustível econômico para 
veículos. Suponha que, num teste, sejam queimados 22,0 kg de C3H8 com 400 kg de ar, produzindo gás 
carbônico e água conforme a reação: 
 
C3H8(g)  +  5 O2(g)  →  3 CO2(g)  +  4 H2O(g) 

 
Massas molares em g/mol: C3H8 = 44,0;  O2 = 32,0. 
Considere as equações termoquímicas abaixo, onde o calor padrão de formação a 25ºC é fornecido. 
 
I. C (g)     +  O2 (g)  →  CO2 (g)        ∆H =   –393,5 kJ/mol 
II. H2 (g)  +  ½ O2 (g)   →  H2O (g)   ∆H =   –241,8 kJ/mol 
III. 3C(g)   +  4H2 (g)     →  C3H8 (g)    ∆H =   –103,8 kJ/mol 
 
Com base nessas informações, é correto afirmar que a entalpia de combustão completa de 22,0 kg de 
propano ocorre com aproximadamente: 
 
a) 2,04x103  kJ de energia liberada. 
b) 1,02x106  kJ de energia liberada. 
c) 2,04x103  kJ de energia absorvida. 
d) 1,13x106  kJ de energia absorvida. 
e) Variação nula de energia. 
 
Questão 04        
O Veículo Lançador de Satélites brasileiro emprega, em seus propulsores, uma mistura de perclorato de 
amônio sólido (NH4ClO4) e alumínio em pó, junto com um polímero, para formar um combustível sólido. 
 



a) Na decomposição térmica do perclorato de amônio, na ausência de alumínio, formam-se quatro 
produtos. Um deles é a água e os outros três são substâncias simples diatômicas, duas das quais são 
componentes naturais do ar atmosférico. Escreva a equação balanceada que representa essa 
decomposição. 
b) Quando se dá a ignição do combustível sólido, todo o oxigênio liberado na decomposição térmica do 
perclorato de amônio reage com o alumínio, produzindo óxido de alumínio (Al2O3). Escreva a equação 
balanceada representativa das transformações que ocorrem pela ignição do combustível sólido. 
c) Para uma mesma quantidade de NH4ClO4, haverá uma diferença de calor liberado se sua decomposição 
for efetuada na presença ou na ausência de alumínio. Quanto calor a mais será liberado se 2mols de 
NH4ClO4 forem decompostos na presença de alumínio? Mostre o cálculo. 
Dado: Calor de formação do óxido de alumínio = –1,68 × 103kJ/mol 
 
Questão 05          
Leia o texto a seguir. 
Os raios que ocorrem na atmosfera e a queima de combustíveis derivados do petróleo contendo 
hidrocarbonetos e compostos de enxofre (mercaptanas) contribuem para a produção de várias 
substâncias, dentre as quais pode-se destacar: CO2, CO, H2O, NO, SO2 e até mesmo, em pequenas 
quantidades, NO2 e SO3. Algumas destas emissões são, em parte, responsáveis pelo aumento do efeito 
estufa e pela formação da chuva ácida. 
Considere as reações a seguir e suas respectivas variações de entalpias, a 25ºC e 1 atm. 

 
Com base nos dados fornecidos, é correto afirmar que a reação entre o dióxido de enxofre e o dióxido de 
nitrogênio: SO2(g) + NO2(g)  →  NO(g) + SO3(g) é: 
 
a) Exotérmica, liberando 41,72 kJ. 
b) Exotérmica, liberando 1033,69 kJ. 
c) Endotérmica, absorvendo 41,72 kJ. 
d) Endotérmica, absorvendo 672,53 kJ 
e) Endotérmica, absorvendo 1033,69 kJ. 
 
Questão 06      
Mudanças de estado físico e reações químicas são transformações que produzem variações de energia. 
As equações termoquímicas a seguir exemplificam algumas dessas transformações e suas 
correspondentes variações de energia ocorridas a 25ºC e 1 atm. 
 
I.     

II.     

III.     

IV.     
 
a) Classifique a equação I quanto ao aspecto termoquímico e identifique o tipo de ligação intermolecular 
rompida na transformação exemplificada pela equação II. 
b) Com base na Lei de Hess, calcule a diferença numérica entre a quantidade de calor liberada pela 
reação III e a quantidade de calor liberada pela reação IV. 
 
Questão 07        
Com base nas informações e no diagrama a seguir, relacionados com a combustão completa do propano, 
a qual resulta em dióxido de carbono e água, assinale o que for correto. 
Entalpias de formação: 
∆H(CO2(g) ) = −394 kJ mol−1 
∆H(H2O(líq) ) = −286 kJ mol−1 

)v(2)(2 OHOH →
1molkJ 0,44H −×=∆

)v(52)(52 OHHCOHHC →
1molkJ 6,42H −×=∆

)(2)g(2)g(2)(52 OH3CO 2O 3OHHC  +→+ 1molkJ xH −×−=∆

)v(2)g(2)g(2)v(52 OH3CO 2O 3OHHC +→+ 1molkJ yH −×−=∆



 
01.  ∆H1 é igual a −680 kJ 
02.  A combustão de um mol propano produz um mol de gás carbônico e um mol de água. 
04.  A entalpia de formação do propano é igual a −126 kJ 
08.  A combustão do propano é um processo exotérmico. 
16.  ∆H2  é igual a −126 kJ 
 
Questão 08         
O 2-metilbutano pode ser obtido pela hidrogenação catalítica, em fase gasosa, de qualquer dos seguintes 
alcenos isoméricos: 
2-metil-2-buteno  +  H2  →   2-metilbutano   ∆H1 = – 113 kJ/mol 
2-metil-1-buteno  +  H2  →  2-metilbutano        ∆H2 = – 119 kJ/mol 
3-metil-1-buteno  +  H2  → 2-metilbutano         ∆H3 = – 127 kJ/mol 
a) Complete o esquema a seguir com a fórmula estrutural de cada um dos alcenos que faltam. Além 
disso, ao lado de cada seta, coloque o respectivo  ∆H de hidrogenação. 

 
b) Represente, em uma única equação e usando fórmulas moleculares, as reações de combustão 
completa dos três alcenos isoméricos. 
c) A combustão total de cada um desses alcenos também leva a uma variação negativa de entalpia. Essa 
variação é igual para esses três alcenos? Explique. 
 
Questão 09     
Os primeiros registros do uso do chumbo são de 4.000 a.C. A maquiagem que Cleópatra usava em volta 
dos olhos consistia em um pó feito com galena, um minério de chumbo. 
A obtenção do chumbo é simples. Ele é encontrado na natureza principalmente na forma de galena 
(sulfeto de chumbo). A produção de chumbo metálico a partir de galena envolve duas etapas. Em um 
primeiro momento, ela é submetida à queima com carvão, onde o calor liberado possibilita a reação do 
minério com o oxigênio do ar. Na seqüência, o óxido de chumbo obtido da primeira etapa reage com o 
carbono (do carvão), formando o chumbo metálico. 
Sobre esse assunto, responda ao que se pede. 
a) Escreva as duas equações do processo de obtenção do chumbo citado no texto. 
b) Esboce um gráfico mostrando a variação da entalpia durante a reação I e classifique a reação do ponto 
de vista da termoquímica. 
 
Questão 10 - (IME RJ)        
A reação em fase gasos aA + bB  cC + dD foi estudada em diferentes condições, tendo sido obtidos os 
seguintes resultados experimentais:  
 

 
 
A partir dos dados acima, determine a constante de velocidade da reação. 
 
Questão 11 - (ESCS DF)        
A velocidade de reação de colisões efetivas entre as moléculas reagentes. Para compreender como a 
concentração influi nesse processo, considere as seguintes experiências que ocorrem com a reação 2 H2(g) 
+ 2 NO(g) → N2(g) + 2 H2O(g): 
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A partir dos dados experimentais, conclui-se que, de acordo com as ordens dos reagentes H2 e NO, é a 
seguinte a expressão da velocidade de reação, em função das concentrações, mol.L–1, dos reagentes: 
 
a) v = k.[H2].[NO]2  
b) v = k.[H2]2.[NO]2  
c) v = k.[H2]2.[NO] 
d) v = k.[H2]2.[NO]4  
e) v = k.2[H2].4[NO] 
 
Questão 12 - (UFSCAR SP)        
A decomposição do pentóxido de dinitrogênio é representada pela equação 2N2O5(g) → 4NO2(g) + O2(g). 
Foram realizados três experimentos, apresentados na tabela. 
 

 
 
A expressão da velocidade da reação é 
 
a) v = k [N2O5]0. 
b) v = k [N2O5]1/4. 
c) v = k [N2O5]1/2.  
d) v = k [N2O5]1. 
e) v = k [N2O5]2. 
 
Questão 13 - (UFMS)        
Considerando a equação abaixo, não-balanceada, para a queima do propano C3H8(g) + O2(g)  →  CO2(g) 
+ H2O(l) + calor , determine a quantidade de mol de  água produzida em uma hora, se a velocidade da 
reação for 5 x 10–3 mol de propano por segundo. 
 
Questão 14 - (FUVEST SP)        
A reação de acetato de fenila com água, na presença de catalisador, produz ácido acético e fenol. Os 
seguintes dados de concentração de acetato de fenila, [A], em função do tempo de reação, t, foram 
obtidos na temperatura de 5°C: 
 

 
 
a) Com esses dados, construa um gráfico da concentração de acetato de fenila (eixo y) em função do 
tempo de reação (eixo x), utilizando o quadriculado abaixo. 

 

Concentração
de H  (mol.L )2

-1

1,0 x 10-3 1,0 x 10-3 3,0 x 10-5

2,0 x 10-3 1,0 x 10-3 6,0 x 10-5

2,0 x 10-3 2,0 x 10-3 24 x 10-5

Concentração
de NO (mol.L )-1

Concentração
(mol.L .h )-1 -1

experimento             [N O ]              velocidade
        I                           x                        4z
       II                         x/2                      2z
      III                         x/4                       z

2 5

t/min           0        0,25    0,50     0,75     1,00      1,25

[A]/molL    0,81   0,59    0,43     0,31     1,23      1,17-1



b) Calcule a velocidade média de reação no intervalo de 0,25 a 0,50 min e no intervalo de 1,00 a 1,25 
min. 
c) Utilizando dados do item b, verifique se a equação de velocidade dessa reação pode ser dada por: v = 
k [A]  onde  
v = velocidade da reação  
k = constante, grandeza que independe de v e de [A]  
[A] = concentração de acetato de fenila 
d) Escreva a equação química que representa a hidrólise do acetato de fenila. 
 
Questão 15 - (FATEC SP)        
Em aparelhagem adequada, nas condições ambientes, certa massa de carbonato de cálcio foi colocada 
para reagir com excesso de ácido clorídrico diluído. Dessa transformação, resultou um gás. O volume de 
gás liberado foi medido a cada 30 segundos. Os resultados são apresentados a seguir: 
 

 
Analisando-se esses dados, afirma-se: 
 
I.  O volume de gás liberado aumentará se após 180 segundos adicionarmos mais ácido. 
II.  O carbonato de cálcio é o reagente limitante dessa transformação, nas condições em que foi 
realizada. 
III.  O gás liberado nessa transformação é o hidrogênio, H2. 
IV.  Construindo-se um gráfico do volume gasoso liberado em função do tempo, a partir de 3 minutos, 
a curva obtida apresentará um patamar. 
Estão corretas as afirmações 
 
a) I e II. 
c) II e III. 
b) I e III. 
d) II e IV. 
e) III e IV. 
 
GABARITO:   
1) Gab: 
a) –38kj/mol 
b)  exotérmica, pois apresenta ∆H =  negativo. 
 
2) a) ∆Ho =  131,3kJ 
b)  
 
 
 
 
O elemento C muda de estado de oxidação de zero para +2 na substância composta CO, portanto sofre 
uma oxidação, sendo classificado como agente redutor. Já o H muda de +1 na substância composta H2O 
para zero na substância simples H2, sofrendo uma redução, sendo a molécula H2O classificada como 
agente oxidante.  
 
3) Gab: B 
 
4) Gab: 
a)  2NH4ClO4 → N2  +  2O2  Cl2  +  4H2O 
b) 6NH4ClO4(s) +  8Al(s) → 3N2(g)  + 3Cl2(g)  + 12H2O(v)  + 4Al2O3(s)   
c) 2NH4ClO4 → N2  +  2O2  Cl2  +  4H2O   ∆H = -xkJ 
esse é o calor liberado na decomposição de 2mol de perclorato de amônio (xkJ) 
    2NH4ClO4 → N2  +  2O2  Cl2  +  4H2O  +  2O2    ∆H = -xkJ 
8/3 Al + 2O2 → 4/3 Al2O3                                         ∆H = - 2,24 . 103J 
................................................................................................ 
2NH4ClO4 +  8/3 Al → N2  +  Cl2  +  4H2O  +  4/3 Al2O3  ∆H = -x – 2,24 . 103kJ 
Portanto serão liberados a mais 2,24 · 103kJ. 
 
5) Gab: A 
 
6) Gab:  
a)  endotérmica; ligação de hidrogênio 

Tempo (s)         30   60     90      120    150    180    210    240

Volume de
gás (cm )3 80   150     200    240    290    300   300    300

O

H H

.. ..



b)  
 
7) Gab: 28 
 
8) Gab: 
 

 
b) 2C5H10  +  15O2  →  10CO2   +  H2O 
c) Observando o gráfico termoquímico dado, conclui-se que os isômeros apresentam diferentes ∆Hf. 
Então, na combustão, assim como na hidrogenação, os calores de reação serão diferentes. 
 
9) Gab:  
a)  

 
  

b)  
 
 
10) Gab: 

 

 
  
                 
 
11) Gab: A 
 
12) Gab: D 
 
13) Gab: 72 
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14) Gab: 

a)  
 
b) 0,24mol.L–1 /min 
c) Considerando que VmI é a velocidade no tempo 0,375 min e VmII é a velocidade no tempo 1,125 
min, e as concentrações correspondentes 0,5 mol.L–1 e 0,2 mol.L–1 (leitura a partir do gráfico), então: 

 ou seja: →  2,67 =2,5x  → x  

Levando em conta as dificuldades relacionadas à leitura do gráfico, podemos dizer que a Lei da 
Velocidade pode ser dada pela expressão v = k[A] 
d) 

 
 
 
15) Gab: D 
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