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CONTEÚDOS: 

 PRIMEIRA ETAPA: 

1. Estequiometria das reações 

1.1 Casos Gerais  

1.2 Casos Especiais (rendimento, impurezas, reações consecutivas, reagente limitante 

e excesso) 

2 Gases 

2.1 Análise das Grandezas (P, V, T, unidades e conversões) 

2.2 Eq. geral dos Gases (caso geral e processos isotérmicos, isobáricos e isocóricos) 

2.3 Eq. de Clapeyron 

2.4 Misturas gasosas 

2.5 Densidade dos Gases 

2.6 Difusão e Efusão 

 SEGUNDA ETAPA: 

3         Dispersões 

3.1 Definição de suspensão, coloide e solução; classificações (concentração x 

concentrada, saturada, insaturada...), CS, gráficos. 

3.2  Cálculo de concentrações (Concentração comum, Densidade x concentração,  

concentração molar, título, relações em PPM).  

3.3 Diluição de soluções e mistura de soluções. 
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4 Termoquímica 

4.1 Conceito. Unidades de calor e suas conversões. Conceito de Entalpia. Reações 

exotérmicas e endotérmicas - identificação por variação de entalpia, na reação e no 

gráfico.  

4.2 Tipos de entalpia. Cálculo do calor de reação (equação e gráfico). Aspectos 

estequiométricos da termoquímica (lei de Hess e Energia de ligação). 

 TERCEIRA ETAPA: 

5.       Cinética Química 

5.1 Definição. Velocidade média (definição e equação) e instantânea (definição). Lei 

da velocidade.  

5.2 Fatores que influenciam a velocidade das reações. Teoria das colisões. Teoria do 

complexo Ativado.  

6       Equilíbrio Químico  

6.1 Definição. Reação reversível. Dedução da equação de equilíbrio a partir da 

equação de velocidade. Constante de equilíbrio – concentração, pressões parciais e 

conversões entre eles.  

6.2 Fatores que deslocam o equilíbrio (Le Chatêlier)  

 QUARTA ETAPA: 

7. Equilíbrios em sistemas aquosos 

7.1 Conceito. Lei de Ostwald. Efeito do íon comum e não comuns.  

7.2 O produto iônico da água e o pH das soluções. Teoria de Brönsted-Lowry. A força 

de ácidos e bases. (Aula 5) 

7.3 Tampão e solução-tampão, equação de Henderson-Hasselbach.  

7.4 Hidrólise de sais. Equilíbrio em sistemas heterogêneos. Produto de solubilidade.  
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Trabalho 1 – 1° Bimestre 
1. Estequiometria 
1.1 - Casos Gerais 

1. (UFV-MG – adapt.) O alumínio (Al) reage com o oxigênio (O2) de acordo com a 
equação química não balanceada a seguir: 

Al(s) + O2(g)  Al2O3(s) 

Qual a massa, em gramas, de óxido de alumínio (Al2O3) produzida pela reação de 9,0 g 
de alumínio com excesso de oxigênio? 

2. (UFV-MG) O gás hidrogênio é facilmente produzido em laboratórios, fazendo-se reagir 
ferro com uma solução de ácido sulfúrico, de acordo com a equação abaixo: 

Fe(s) + H2SO4(aq)  FeSO4(aq) + H2(g) 

Ao se reagirem 11,2 gramas de esponja de aço com excesso de ácido sulfúrico, em 
condições normais de pressão e temperatura (1 atm e 0°C), considerando que a esponja 
de aço seja constituída de puro ferro, qual a massa (em gramas) de sulfato ferroso 
produzida e o volume (em litros)de gás hidrogênio liberado? 

1.2 - Casos Especiais 
1.2.1 Impurezas 

3. O Calcário, que é o carbonato de cálcio impuro, é empregado para a obtenção da cal 
viva (CaO), importante produto industrial. Uma amostra de 25g de calcário foi submetida a 
decomposição por aquecimento e verificou-se a produção de 5,0L de gás carbônico, o 
qual foi medido a 30°C e 1 atm. (O volume molar de gás a 30°C e 1 atm é 25L). 

CaCO3(s)  CaO(s) +CO2(g) 

a) Qual é a massa de CaCO3 presente na amostra de calcário? 

b) Determine o grau de pureza da amostra (isto é, a porcentagem de CaCO3 nessa 

amostra). 

1.2.2 Rendimento 

4. O álcool comercializado em supermercados, o etanol, é obtido a partir da sacarose, 
açúcar proveniente da cana, por meio da reação assim equacionada: 

C12H22O11(aq) + H2O(l)  4C2H6O(aq) +4CO2(g) 

Realizando essa reação em um laboratório que simula processos industriais, um grupo de 
estudantes universitários obteve 900L de gás carbônico, medidos a 30°C e 1 atm, a partir 
de 6840g de sacarose. Qual o rendimento da reação? (massas molares: sacarose 342 
g.mol-1; etanol: 46 g.mol-1, volume molar de gás a 30°C e 1 atm = 25 L). 

1.2.3 Reações Consecutivas 

5. (UFF-RJ) Garimpeiros inexperientes, quando encontram pirita, pensam estar diante de 
ouro, por isso, a pirita é chamada “ouro dos tolos”. Entretanto, a pirita não é um mineral 
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sem aplicação. O H2SO4, ácido muito utilizado nos laboratórios de química, pode ser 
obtido a partir da pirita por meio do processo: 

4FeS2(S) + 11O2(g)  2Fe2O3(g) + 8SO2(g) 

2SO2(g) + O2(g)  2SO3(g) 

SO3(g)+ H2O(l)  H2SO4(l) 

Qual a massa de H2SO4 obtida a partir de 60,0 kg de pirita, com100% de pureza, por meio 
do processo equacionado acima? 

1.2.4. Reagente Limitante 

6. Qual a massa de metanol obtida a partir da reação de 285 g de brometo de metila com 
160 g de hidróxido de sódio? 

CH3Br +NaOH  CH3OH +NaBr 

7. Observe os seguintes modelos que representam, em nível molecular, um sistema 
gasoso antes e depois da ocorrência de uma reação química. As esferas preenchidas 
representam átomos de oxigênio, e as vazias, átomos de nitrogênio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Equacione a reação envolvida. 

b) Há algum reagente em excesso? Em caso afirmativo, qual é ele? Em caso negativo 
justifique como concluiu. 

2. Gases 

8. (Estácio-RJ) Um volume de 10L de um gás perfeito teve sua pressão aumentada de 
1 atm para 2 atm e sua temperatura aumentada de 73 °C para 127 °C. Qual o volume 
final, em litros, alcançado pelo gás? 

9. (PUC-RJ) Um pneu de bicicleta é calibrado a uma pressão de 4 atm em um dia frio, à 
temperatura de 7 °C. O volume e a quantidade de gás injetada são os mesmos. Qual será 
a pressão de calibração no pneu quando a temperatura atinge 37 °C? 
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10. (Vunesp) Segundo a lei de Charles-Gay-Lussac, mantendo- se pressão constante, o 
volume ocupado por um gás aumenta proporcionalmente ao aumento da temperatura. 
Considerando a teoria cinética dos gases e tomando como exemplo o gás hidrogênio (H2), 
é correto afirmar que este comportamento está relacionado ao aumento:  

a) do tamanho médio de cada átomo de hidrogênio (H), devido à expansão de suas 

camadas eletrônicas. 

b) do tamanho médio das moléculas de hidrogênio (H2), pois aumentam as distâncias de 

ligação. 

c) do tamanho médio das moléculas de hidrogênio (H2), pois aumentam as interações 

entre elas. 

d) do número médio de partículas, devido à quebra das ligações entre os átomos de 

hidrogênio (H2  2H). 

e) das distâncias médias entre as moléculas de hidrogênio (H2) e das suas velocidades 

médias. 
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Trabalho 2 – 2° Bimestre 

1. Soluções 

1) (UFG-GO) Os sistemas, a seguir, contêm soluções aquosas de NaCl em três 

diferentes situações, mantidas a temperatura constante: 

 

O que ocorrerá, em cada sistema, se for adicionada uma quantidade muito pequena de 

NaCl sólido? 

2)  (PUC-Campinas-SP) Considerando o gráfico abaixo, adicionam-se, separadamente, 

40,0 g de cada um dos sais em 100 g de H2O. 

 

À temperatura de 40 °C, que sais estão totalmente dissolvidos na água? 

3) Calcule a concentração, em g/L e mol/L, de uma solução de nitrato de potássio 

(KNO3), sabendo que foram diluídos 60 g do sal em 300 ml de água. 

4) (Mackenzie-SP) Têm-se cinco recipientes contendo soluções aquosas de cloreto de 

sódio. 
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É correto afirmar que: 

a) o recipiente 5 contém a solução menos concentrada. 

b) o recipiente 1 contém a solução mais concentrada. 

c) somente os recipientes 3 e 4 contêm soluções de igual concentração. 

d) as cinco soluções têm a mesma concentração. 

e) o recipiente 5 contém a solução mais concentrada. 

5)  Calcule a massa de ácido nítrico necessária para a preparação de 150 mL de uma 

solução de concentração 50 g/L. 

6) (UCB-DF) Um frasco de 1,0 L apresenta o seguinte rótulo: 

 

Qual será o volume desta solução se a massa do hidróxido de sódio dissolvida for 8,0 g? 

7)  (Mackenzie-SP) Com a finalidade de tornar os refrigerantes do tipo “cola” mais 

agradáveis, é adicionado ácido fosfórico numa concentração de 0,6 g/litro de refrigerante. 

Qual é o número máximo de latinhas de 350 ml desses refrigerantes que um indivíduo de 

42 kg pode ingerir por dia? Sabe-se que é recomendado que o limite máximo de ingestão 

diária de ácido fosfórico seja de 5 mg/kg de peso corporal. 
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8)  (ENEM -2012) Aspartame é um edulcorante artificial (adoçante dietético) que 

apresenta potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo seu uso 

em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos 

refrigerantes diet, tem valor energético que corresponde a 4 calorias/grama. É 

contraindicado a portadores de fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca 

acúmulo da fenilalanina no organismo, causando retardo mental. O IDA (índice diário 

aceitável) desse adoçante é 40 mg/kg de massa corpórea. Com base nas informações do 

texto, Qual quantidade máxima recomendada de aspartame, em mol, que uma pessoa de 

70 kg de massa corporal pode ingerir por dia? Dado: massa molar do aspartame = 294 

g/mol  

9) Para que volume devem ser alterados os 500 mL de uma solução de concentração 
igual a 10 g/L a fim de:  

a) Torná-la de concentração igual a 1 g/L;  

b) Dobrar sua concentração inicial. 

10) Adicionando 80 mL de água a 20 mL de uma solução 0,1 mol.L-1 de KOH (hidróxido 
de potássio), qual a molaridade da solução obtida? 

2. Termoquímica 

11) Considere a equação a seguir 

2H2(g) + O2(g)  2H2O(l) ∆H = - 572 KJ 

É correto afirmar que a reação é: 

a) Exotérmica, liberando 286 KJ por mol de oxigênio consumido. 

b) Exotérmica, liberando 572 KJ para dois mols de água produzida. 

c) Endotérmica, consumindo 572 Kj para dois mols de água produzida. 

d) Endotérmica, liberando 572 kJ para dois mols de oxigênio consumido. 

e) Endotérmica, consumindo 286 kJ por mol de água produzida. 

12) O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois 

eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bio-óleo 

extraído do resíduo de madeira, sendo ΔH1 a variação de entalpia devido à queima de 1 g 
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desse bio-óleo, resultando em gás carbônico e água líquida, e ΔH2, a variação de entalpia 

envolvida na conversão de 1 g de água no estado gasoso para o estado líquido. 

 

Qual a variação de entalpia, em kJ, para a queima de 5 g desse bio-óleo resultando em 

CO2 (gasoso) e H2O (gasoso)? 

13) (ENEM - 2009): Nas últimas décadas, o efeito estufa tem-se intensificado de maneira 

preocupante, sendo esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de CO2 durante 

a queima de combustíveis fósseis para geração de energia. O quadro traz as entalpias-

padrão de combustão a 25 ºC (Δ  25) do metano, do butano e do octano.   À medida que 

aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso da energia, 

cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais 

eficientes. Nesse sentido, considerando-se que o metano, o butano e o octano sejam 

representativos do gás natural, do gás liquefeito de petróleo (GLP) e da gasolina, 

respectivamente, então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir que, do ponto 

de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, a ordem crescente desses 

três combustíveis é: 

Composto Fórmula Molecular Massa molar (g/mol) Δ 25 

Metano CH4 16 -890 

Butano C4H10 58 -2.878 
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Octano C8H18 114 -5.471 

A) gasolina, GLP e gás natural.  

B)gás natural, gasolina e GLP.  

C)gasolina, gás natural e GLP.  

D) gás natural, GLP e gasolina.  

E)GLP, gás natural e gasolina 

14) Observe a tabela referente aos valores de entalpias de ligação: 

 

Com base nos valores fornecidos, qual será o valor do ΔH da combustão de 1 mol de 

metano? 

 

15) O diagrama abaixo representa uma reação genérica do tipo: “reagentes → produtos” 
na presença e ausência de um catalisador X. (5,0 pontos) 

   

200 

100 

300 

400 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 
CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA 

 

Complete cada um dos espaços (____) com I, II, endotérmico, exotérmico ou um número 
adequado. 

A curva ___ representa a reação na ausência de catalisador. 

A curva ___ representa a reação na presença do catalisador X. 

A reação é __________________. 

O ∆H da reação é _______kJ. 

A energia de ativação da reação na ausência de catalisador equivale a ______kJ. 

A energia de ativação da reação na presença do catalisador X equivale a ______kJ. 

16) (Cefet-MG) Para se defender dos inimigos, o besouro-bombardeiro consegue liberar, 
quando atacado, hidroquinona (C6H6O2) e peróxido de hidrogênio (H2O2). Essas duas 
substâncias reagem, formando um jato quente que espanta o agressor, de acordo com a 
seguinte equação: 

C6H6O2(aq) + H2O2(aq) → C6H4O2(aq) + 2 H2O(ℓ) 

Conhecendo-se as equações termoquímicas: 

C6H6O2 (aq) → C6H4O2 (aq) + H2 (g)     ∆H = +177 kcal 

H2O (ℓ) + ½ O2 (g) → H2O2 (aq)     ∆H = +95 kcal 

H2 (g) + ½ O2 (g) →  H2O (ℓ)     ∆H = + 286 kcal 

Qual o calor envolvido na reação que ocorre no organismo do besouro? 
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Trabalho 3 – 3° Bimestre 

1.-  O hidrogênio é um gás que pode ser obtido a partir da reação do zinco (Zn) com solução de 
ácido clorídrico (HCl). Essa reação foi realizada várias vezes, modificando-se as condições do meio 
reacional, como temperatura, forma do zinco e concentração da solução ácida. Observe a tabela 
que descreve essas condições:  

 

Analisando a tabela, em qual caso a velocidade da reação será maior? Justifique sua resposta. 

2 - A reação de combustão completa do gás metano (CH4) pode ser representada pela equação 
abaixo: 

CH4(g)+ 2O2(g)→ CO2(g) + 2H2O(g) 

a) Considerando que em um dado experimento 4 mols do gás metano foram consumidos em 
5 minutos. Qual a velocidade média de consumo do gás oxigênio? 
b) Escreva a lei de velocidades da reação. Qual a ordem global desta reação? 

3 - (PUC-MG) Considere a seguinte reação química: N2(g) + 2O2(g) → 2NO2(g), em que a velocidade 
da reação obedece à equação: V = K [N2] [O2]2 Triplicando a concentração (moL L-1) de gás 
nitrogênio e duplicando a concentração (moL L-1) de gás oxigênio e mantendo as demais condições 
constantes, nota-se que a velocidade da reação:  

a) permanece constante.  

b) triplica.  

c) aumenta seis vezes.  

d) aumenta nove vezes.  

e) aumenta doze vezes. 

4 - (Unesp) Uma mistura de dois volumes de H2 gasoso e um volume de O2 gasoso, 

quando submetida a uma faísca elétrica, reage explosivamente segundo a equação: 

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g), liberando grande quantidade de energia. No entanto, se essa 

mistura for adequadamente isolada de influência externas (por exemplo, faísca elétrica, 

luz,...) pode ser mantida por longo tempo, sem que ocorra reação. Se, ao sistema isolado 
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contendo a mistura gasosa, forem adicionadas raspas de platina metálica, a reação 

também se processará explosivamente e, no final, a platina adicionada permanecerá 

quimicamente inalterada.  

a) Explique porque no sistema isolado, antes da adição da platina, não ocorre a reação de 

formação de água.  

b) Explique porque a platina adicionada ao sistema isolado faz com que a reação se 

processe rapidamente 

5 -  Numa experiência envolvendo o processo N2 + 3 H2 → 2 NH3 a velocidade da reação 

expressa como  é igual a 4 mol/L.h. A expressão dessa mesma velocidade, em termos de 

concentração de H2, será: 

a)  = 1,5 mol/L.h 

b)  = 2,0 mol/L.h 

c)  = 3,0 mol/L.h 

d)  = 4,0 mol/L.h 

e)  = 6,0 mol/L.h 

6 -  Considere a equação química abaixo: 

2A (g) + B2 (g) → 2AB (g) 

a) Escreva a lei de velocidades da reação 

b) Qual a ordem da reação em relação aos reagentes A e B? Qual a ordem global da reação? 

c) Qual a velocidade da reação quando [A] = 5 mol/L e [B2] = 10 mol/L. Dado k = 0,5 L2/mol2.s 

7 - O valor numérico da constante de equilíbrio é característico de cada reação, a certa 
temperatura. Para uma mesma reação, variações de temperatura afetam o valor de Kc. O Quadro 
abaixo lista a os valores das constantes de equilíbrio para a reação H2(g) + Cl2(g) ⇄ 2HCl(g) em três 
diferentes temperaturas.   

Temperatura (°C) Kc 

25 4,0 x 1031 
230 4,0 x 1018 
730 4,0 x 108 

Baseado nos dados da tabela acima pode-se afirmar que a: 
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(a) A reação direta é exotérmica. 

(b) A reação direta é endotérmica. 

(c) A 723°C haverá maior concentração produtos no meio reacional do que a 230°C 

(d) A 25°C haverá maior concentração de reagentes no meio reacional do que a 730°C. 

(e) Apenas com os valores das constantes de equilíbrio dados na tabela acima não é possível 
afirmar se a reação e endotérmica ou exotérmica. 

8 - Os diagramas a seguir representam cinco sistemas diferentes em equilíbrio químico. Todos os 
recipientes possuem o mesmo tamanho e cada símbolo geométrico representa 1 mol de uma 
determinada substância. Sem fazer quaisquer cálculos, indique qual dos cinco equilíbrios 
apresentará a menor e a maior constante de equilíbrio.  

a) 

 

 b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

 

9 - O gráfico abaixo representa a variação da concentração dos reagentes e dos produtos em 
função do tempo para a reação:  

 

  

Determine o valor da constante de equilíbrio para a reação dada. 
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10 - A reação de reforma a vapor do metano (CH4(g) + H2O(g) ⇄ CO(g) + 3H2(g)) industrialmente 
ocorre em um reator (recipiente onde ocorrem reações químicas) a temperaturas acima de 500°C 
e sob a pressão de 20 atm.  

a) O que irá ocorrer com a concentração de CO se a pressão no reator for diminuída para 10 atm? 

b) O que irá ocorrer com a concentração de H2O se a pressão no reator for diminuída para 10 
atm? 

11 - Estão contidos, em um recipiente de 2 litros, a 200°C, 4 mols de CO(g) e 5 mol de H2O(g) 
quando se alcança o equilíbrio representado pela equação abaixo, coexistem no sistema 2 mol de 
CO2 e 2 mol de H2. Qual o valor da constante de equilíbrio a 800 K? 

CO(g) +H2O(g) ⇄ CO2(g) + H2(g) 

12 - A uma dada temperatura e sob a pressão de 10 atm, coexistem em equilíbrio 1 mol de H2, 2 
mol de I2 e 3 mol de HI. De acordo com o equilíbrio H2(g) + I2(g) ⇄ 2HI(g). Calcule a constante de 
equilíbrio em função das pressões parciais Kp. 
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Trabalho 4 – 4° Bimestre 

1 - O que acontece com o grau de ionização de um eletrólito à medida que uma solução 
se dilui? 

2 - De acordo com a acidez de uma solução, como varia o pH? E o pOH? 

3 - O que é solução-tampão? Indique algumas situações em que o emprego de soluções-

tampão é importante. 

4 - (UFPA) A partir da constante de ionização do ácido acético, que é igual a 1,8 *10-5, qual o grau 
de ionização de uma solução 0,045 M do referido ácido? 

5 - (UFBA) Um determinado produto de limpeza, de uso doméstico, é preparado a partir de 2,5* 
10-3 mol de NH3 para cada litro de produto. A 25 °C, esse produto contém, dentre outras espécies 
químicas, 1,0 * 10-10 mol/L de H+(aq). Considere  que a equação de ionização da amônia em água é  

NH3(g) + H2O(l)  NH4(aq) + OH-(aq). 

Calcule, em porcentagem, o grau de ionização da amônia nesse produto. 

6 - (Unigranrio-RJ) Qual dos sais abaixo poderia diminuir o grau de ionização da base NH4OH? 

a) NaCl  b) NH4Cl  c) CaCl2 d) NaNO3 e) NaBr 

7- (Cesgranrio-RJ) Considerando que a concentração de íons H3O" em um ovo fresco é 
0,00000001M, determine o valor do pH no ovo fresco. 

8 - (Vunesp-SP) Dois comprimidos de aspirina, cada um com 0,36 g desse composto, foram 
dissolvidos em 200 mL de água. 

a) Calcule a concentração molar da aspirina nessa solução, em mol/L. (Dado: massa molar da 
aspirina = 180 g/mol) 

b) Considerando a ionização da aspirina (C9H8O4(aq)  C9H7O4(aq) + H+(aq))e sabendo que ela se 
encontra 5% ionizada, calcule opH dessa solução. 

9 - (FEI-SP) Dadas as substâncias NaCl, H2O, NH4Cl, Na2SO4, CH3COONa, KBr, KOH, NH3, NaOH, HBr, 
HCl, H2SO4 e CH3COOH, com quais dessas substâncias podemos formar 

a) uma solução-tampão de pH ácido? 

b) uma solução-tampão de pH básico? 

10 - (FEI-SP) Dissolvendo-se acetato de sódio (CH3COONa) numa solução de ácido acético 
(CH3COOH), o que acontece com a constante de ionização do ácido, o grau de ionização do ácido e 
o pH da solução, respectivamente? 

a) Diminui; não se altera; diminui. 
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b) Não se altera; diminui; aumenta. 

c) Aumenta; diminui; não se altera. 

d) Não se altera; aumenta; diminui. 

e) Não se altera; aumenta; não se altera. 

11 - (Unifor-CE) Carbonato de sódio, quando dissolvido em água, origina solução básica. “Isso 
porque o ânion do sal interage com íons H+

(aq) da água originando o quê? 

a) Ácido fraco.  

c) Sal básico pouco solúvel.  

e) Gás de caráter ácido. 

b) Base fraca.  

d) Sal ácido pouco solúvel. 


