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Lista de exercícios de recuperação 
 

   
1) Dada a equação que representa uma reação química genérica A → B e a variação da 
concentração do reagente A, em função do tempo, conforme quadro a seguir, 
 

X (mol/L) 6,0 4,5 3,5 2,5 1,5 

Tempo (s) 0 3 5 15 35 

 
    Pergunta-se: 
 
a) A velocidade dessa reação é constante? 
b) Qual a velocidade da reação no intervalo de 15 a 35 segundos? 
c) Faça um gráfico que represente o que ocorre com as concentrações do reagente e do 
produto em função do tempo. 
 

2) No equilíbrio 2 HI(g)  H2(g) + I2(g), encontraremos as seguintes concentrações molares: 

10 mol/L de H2(g) e 0,001 mol/L de I2(g). Qual é a concentração molar do HI, sabendo-se 
que, nas condições da experiência, kc vale 10-3? 
 
3) Bicarbonato de sódio é usado como fermento químico porque se decompõe 
termicamente, formando gás carbônico. De acordo com a reação representada pela 
equação química:  

2 NaHCO3(s)   Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(g) 

a) Escreva a expressão matemática para a constante de equilíbrio expressa em termos de 
concentração (kc). 
b) A constante de equilíbrio, expressa em termos de pressões parciais (kp), é igual a 0,25 
à temperatura de 125ºC, quando as pressões são medidas em atmosferas. Calcule as 
pressões parciais de CO2 e H2O, quando o equilíbrio for estabelecido nessa temperatura. 
 
4) Considere o diagrama de energia para uma dada reação química. 

 
 
Leia com atenção as seguintes afirmativas: 



 

I. A reação é endotérmica. 
II. O valor de ∆H da reação é dado por x. 
III. A energia de ativação sem catalisador é dada por y. 
IV. O abaixamento da energia de ativação, verificado pela adição de um catalisador, é 
dado por Z. 
Indique as alternativas verdadeiras e justifique. Explique corretamente as falsas. 
 
5) Na coluna 1 abaixo encontram-se listadas as fórmulas de diferentes substâncias 

químicas e, na coluna 2, estão listados os possíveis nomes para elas. 

 

Coluna 1                                                              Coluna 2 

(    ) pentano                                                        ( 1 ) CH3  CH2  CH3      
(    ) butano                                                          ( 2 ) CH3  CH2 Cℓ 

(    ) propano                                                        ( 3 ) CH3 CH2 CH2 CH3 

(    ) cloreto de etila                                              ( 4 ) CH3  CH2  CH2  CH2 CH3 

(    ) cloreto de metila                                           ( 5 ) CH3 Cℓ 
       A alternativa que apresenta a associação CORRETA, de cima para baixo, é:  

a) 3, 4, 1, 2, 5 
b) 4, 1, 3, 2, 5 
c) 4, 3, 1, 5, 2 
d) 4, 1, 3, 2, 5 
e) 4, 3, 1, 2, 5                                                                    
 

      6) Quantos átomos de carbono possui a cadeia principal da molécula representada 
abaixo? Dê o nome oficial do composto. Não se esqueça que é necessário encontrar a 
cadeia principal. 

 
 

 
       7) Dê o nome dos compostos abaixo usando a nomenclatura IUPAC: 
 
       a)  

         
 
      b)  

                         
 

8) O hidrocarboneto abaixo, segundo as normas de nomeclatura da IUPAC 
(International Union of Pure and Apllied Chemistry), é o 



 

 

 

 
 

a) 3-etil-2-metiloctano. 
b) 6-etil-7-metiloctano. 
c) 3-isopropiloctano. 
d) 2-metil-3-etiloctano.                                         

 
9) Um dos parâmetros utilizados para avaliar a qualidade da gasolina é o índice de 
octano. Esse índice é estabelecido com base em uma escala arbitrária em que ao 
composto (I) é atribuído o valor 0 (zero) e ao composto (II) o valor 100 (cem). 
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Os nomes sistemáticos dos compostos (I) e (II) são, respectivamente: 
a) 1-metil-4-etilbutano e 1,1,3,3-tetrametilbutano. 
b) heptano e 2,2,4-trimetilpentano. 
c) 1-etil-4-metilbutano e 2,2,4,4-tetrametilbutano. 
d) heptano e 2,4,4-trimetilpentano. 
e) 4-etil-1-metilbutano e 1,1,3,3-tetrametilbutano.                     
 

10) O composto orgânico 2,2-dimetil-3-metil-butano é um hidrocarboneto saturado que 
apresenta cadeia orgânica acíclica, ramificada e homogênea. 

Escreva a fórmula estrutural desse composto e classifique os átomos de carbono da 
sua cadeia orgânica principal. 
 

11) Em um experimento, utilizando-se um frasco aberto, que contém 3,27 g de zinco   

      metálico em pó, são acrescentados, com agitação, 100 mL de uma solução de  

      ácido clorídrico aquoso, HCl(aq), na concentração de 1,10 mol/L. 

a)  ESCREVA a equação balanceada que representa a reação de ácido clorídrico 
com zinco metálico. 
 
b) Assinalando com um X a quadrícula apropriada, INDIQUE se, nesse 
experimento, reagentes e produtos atingem o estado de equilíbrio. 
 
No experimento descrito, reagentes e produtos 

 

 atingem o equilíbrio. 

 não atingem o equilíbrio. 
 

Justificativa 
 



 

12) O equilíbrio químico se caracteriza por ser uma dinâmica em nível microscópico.  Para 
se ter uma informação quantitativa da extensão do equilíbrio químico, usa-se a grandeza 
constante de equilíbrio. 

 
        Considere a tirinha a seguir. 
 

 
FELTRE, Ricardo. Fundamentos da Química, volume único. São Paulo: Moderna, 

1996. p.351. [Adaptado] 
 

Aplicada ao equilíbrio químico, a idéia que o personagem tem sobre equilíbrio 
 
a) é correta, pois, no equilíbrio químico, metade das quantidades sempre é de 

produtos, e a outra metade é de reagentes.  
b) não é correta, pois, no equilíbrio químico, as concentrações de produtos e as de 

reagentes podem ser diferentes, mas são constantes. 
c) é correta, pois, no equilíbrio químico, as concentrações de reagentes e as de 

produtos sempre são iguais, desde que o equilíbrio não seja perturbado por um 
efeito externo. 

d) não é correta, pois, no equilíbrio químico, as concentrações dos produtos sempre 
são maiores que as dos reagentes, desde que o equilíbrio não seja afetado por um 
fator externo. 

 
13) Baseado na charge e em seus conhecimentos sobre Química, responda ao que se 

pede. 

 
 

a) Caso o cientista tivesse misturado quantidades adequadas de ácido clorídrico e 
hidróxido de magnésio, ele chegaria à mesma conclusão expressa no terceiro 
quadro? Explique. 

b) No trecho “Humm, nenhuma mudança”, o cientista concluiu que para uma reação 
ocorrer é necessário observar mudança em alguma propriedade característica do 
sistema (cor, pressão, concentração, etc). O mesmo cientista construiu o gráfico 
abaixo, estudando as variações nas concentrações de A e B para a reação 
hipotética BA , afirmando que ela somente ocorre no intervalo de 0 a 10 

minutos. O cientista está correto em sua afirmativa? Justifique. 



 

 
 
 
14) Uma forma de obter ferro metálico a partir do óxido de ferro II é a redução desse óxido 
com monóxido de carbono, reação representada na equação:  
 

FeO(s)  +  CO(g)      Fe(s)  +  CO2(g)    ∆H0 > 0 

a) Escreva a expressão da constante de equilíbrio (kc) da reação apresentada. Como 
varia essa constante em função da temperatura? Justifique . 

b) De acordo com a dição de FeO e o aumento de pressão interferem no equilíbrio 
representado? Justifique. 

15) O equilíbrio químico: 

CO2(g)  +  H2O(l)       H+
(aq)  +  HCO-

3(aq) 

Pode ser deslocado para a direita pela adição de: 

 
a) hidróxido de sódio. 
b) ácido clorídrico. 
c) benzeno. 
d) sacarose. 
e) nitrato de potássio. 

 


