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1. (Unesp 2013) Leia a notícia publicada em janeiro de 2013.
China volta a registrar níveis alarmantes de poluição atmosférica
Névoa voltou a encobrir céu de cidades chinesas, como a capital Pequim.
Governo chinês emitiu alerta à população para os próximos dias.
(g1.globo.com)
O carvão mineral é a principal fonte de poluição do ar na China. Diariamente, o país queima milhões de
toneladas de carvão para produzir energia elétrica, aquecer as casas e preparar alimentos. Além do carvão, o
aumento do número de carros movidos a gasolina tem papel significativo no agravamento da poluição
atmosférica.
Entre as substâncias que poluem o ar da China estão o SO2 e compostos relacionados. Considere as equações
seguintes:
(1) 2 SO2  g  O2  g
(2) SO3  g  H2O  g

2 SO3  g 
H2SO4  g 

Escreva a equação química que expressa a constante de equilíbrio para a reação (1). Sabendo que uma usina
de geração de energia elétrica movida a carvão liberou SO2 suficiente para formar 1 kg de SO3 e considerando
a reação (2), calcule a massa de H2SO4, em g, que se forma quando há vapor de água suficiente para reagir
completamente com a quantidade de SO3 liberada pela usina.
2. (Uerj 2011) Em motores de combustão interna, o óxido nítrico é produzido a partir da reação representada
pela seguinte equação química:
N2 g  O2 g

2NO g

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 x 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.
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3. (Uerj 2014) A ionização do ácido fluoretanoico é representada pela seguinte
equação química:

Considere uma solução aquosa com concentração desse ácido igual a 0,05 mol.L-1 e grau de ionização de 20%.
Calcule o pH desta solução e a constante de equilíbrio da reação de ionização.
4. (Uftm 2012) Uma forma de obter ferro metálico a partir do óxido de ferro(II) é a redução deste 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 K C  da reação apresentada. Como varia essa constante em
função da temperatura? Justifique.
b) De que forma a adição de FeO e o aumento de pressão interferem no equilíbrio representado? Justifique.
5. (Fuvest 2010) Cloreto de nitrosila puro (NOCℓ) foi aquecido a 240 °C em um recipiente fechado. No
equilíbrio, a pressão total foi de 1,000 atm e a pressão parcial do NOCℓ foi de 0,640 atm. A equação a seguir
representa o equilíbrio do sistema:
2NOCℓ(g)
2NO(g) + Cℓ2(g)
a) Calcule as pressões parciais do NO e do Cℓ2 no equilíbrio.
b) Calcule a constante do equilíbrio.
6. (Uff 2010) Considere a reação exotérmica de formação do trióxido de enxofre, a partir do dióxido:
2SO2(g) + O2(g)
2SO3(g)
A 900 K, Kp = 40,5 atm-1 e ΔH = -198 kJ.
a) escreva a expressão de equilíbrio para essa reação;
b) será o valor da constante de equilíbrio para essa reação, em temperatura ambiente (300 K), maior, menor
ou igual ao valor da constante de equilíbrio a 900 K? Justifique sua resposta;
c) se, enquanto a temperatura é mantida constante, uma quantidade a mais de O 2, é adicionada ao recipiente
que contém os três gases em estado de equilíbrio, irá o número de mols de SO 2 aumentar, diminuir ou
permanecer o mesmo?
d) qual o efeito causado ao sistema, quando se adiciona 1,0 mol de He(g) ao recipiente que contém os três
gases em equilíbrio à temperatura constante?
7. (Unb 2012) Em um frasco de 1,0 L, foram colocados, a determinada temperatura, 0,880 g de N 2O e 1,760 g
de O2 gasosos, para reagir. Após se estabelecer o equilíbrio químico, foi formado 1,012 g de gás NO 2.
Considerando essas condições, calcule a concentração molar de equilíbrio do O2 e multiplique o resultado por
104. Despreze, caso exista, a parte fracionária do resultado obtido, após ter efetuado todos os cálculos
solicitados.
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8. (Uerj 2010) O biodiesel, constituído basicamente por um éster, é obtido a partir
da reação entre um triacilglicerol e um álcool.
Analise o esquema:

Industrialmente, para aumentar a produção de biodiesel, utiliza-se álcool em quantidade muito superior à
proporção estequiométrica da reação.
Com base no equilíbrio químico da reação, explique por que quantidades elevadas de álcool aumentam o
rendimento do processo industrial. Indique, também, o nome oficial do éster que contém cinco átomos de
carbono formado a partir do etanol.
9. (Ufpr 2013) Muitas pessoas têm como hobby manter aquários plantados que retratam paisagens aquáticas
de rios e lagos. Existem equipamentos e suprimentos específicos para esses aquários, sendo os mais comuns:
lâmpadas que simulam o espectro solar, suprimento (borbulhador) de gás carbônico e termostatos. Na figura
a seguir, está esquematizado um aquário desse tipo.

O equilíbrio que envolve o gás carbônico em água está descrito a seguir:
CO2  g  H2O 



HCO3  aq  H  aq

CO32  aq  2H  aq

a) Nos períodos noturnos, quando as lâmpadas são desligadas, caso se mantenha o borbulhamento de gás
carbônico, o que ocorrerá com o pH do aquário? Explique.
b) Em condições adequadas de luz e suprimento de gás carbônico, caso a temperatura se eleve em alguns °C,
ocorrerá variação do pH? Caso ocorra, qual será a alteração?
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10. (Uftm 2012) A água dos oceanos tem pH próximo de 8, que se mantém por
meio do equilíbrio entre os íons carbonato e bicarbonato, representado na equação.
CO2 (g)  H2O( )  CO32 (aq)

2 HCO3 (aq)

Os corais são formados de carbonato de cálcio, substância praticamente insolúvel em água. Algumas
pesquisas recentes indicam que o aumento da concentração de CO2 na atmosfera pode provocar o aumento
da concentração de CO2 nos oceanos, o que contribuiria para o desaparecimento dos corais dos oceanos, e
perturbaria o equilíbrio ecológico da vida marinha.
a) Estime a concentração de íons OH– numa amostra de água dos oceanos, considerando Kw = 10–14.
b) A partir do equilíbrio químico apresentado, explique como o aumento da concentração de CO2
atmosférico pode contribuir para o desaparecimento dos corais dos oceanos.
11. (Unesp 1990) Para a reação em equilíbrio:

 PCℓ5(g)
PCℓ3(g) + Cℓ2(g) 


dizer qual é o efeito de cada um dos seguintes fatores sobre o equilíbrio inicial:
a) adição de PCℓ3;
b) remoção de Cℓ2;
c) adição de catalisador;
d) diminuição do volume do recipiente.
Justificar respostas.
12. (Pucrj 2008) Para a síntese do metanol, foram utilizadas as seguintes concentrações das espécies em
quantidade de matéria:
[CO] = 1,75 mol L-1 , [H2] = 0,80 mol L-1 e [CH3OH] = 0,65 mol L-1
Ao se atingir o equilíbrio químico, numa dada temperatura, constatou-se que a concentração da espécie CO,
em quantidade de matéria, estabilizou em 1,60 mol L-1
CO(g) + 2H2(g)

CH3OH(g).

Pede-se:
a) a expressão da constante de equilíbrio em função das concentrações das espécies em quantidade de
matéria;
b) o valor numérico da constante de equilíbrio mostrando o encaminhamento por meio dos cálculos
necessários;
c) o sentido que a reação se desloca quando se aumenta a concentração de monóxido de carbono.
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13. (Unesp 1991) Há dois sistemas gasosos em equilíbrio, cujas constantes de equilíbrio são dadas pelas
expressões (I) e (II) a seguir:

Nessas condições:
a) Escreva a equação química para cada um dos sistemas em equilíbrio.
b) Qual será o efeito do aumento de pressão sobre cada um dos sistemas? Justifique.
14. (Unicamp 1994) A reação de íons de ferro(III) com íons tiocianato pode ser representada pela equação:
Fe+3(aq) + SCN-(aq) = FeSCN+2(aq)
Nesta reação a concentração dos íons varia segundo o gráfico a seguir, sendo a curva I correspondente ao íon
Fe+3(aq).

a) A partir de que instante podemos afirmar que o sistema entrou em equilíbrio? Explique.
b) Calcule a constante de equilíbrio para a reação de formação do FeSCN+2(aq).
15. (Ufrj 2009) A equação a seguir representa a reação entre o álcool etílico e o ácido acético:
C2H5OH + CH3COOH

CH3COOC2H5 + H2O

a) Dê o nome do éster e escreva sua fórmula estrutural usando a notação de bastão.
b) Com base no gráfico a seguir, determine o tempo necessário para o sistema chegar ao equilíbrio e indique
o número total de mols dos produtos nesse ponto.
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16. (Ufrj 1999) Em um recipiente de um litro foi adicionado um mol de uma substância gasosa A, que
imediatamente passou a sofrer uma reação de decomposição. As concentrações molares de A foram medidas
em diversos momentos e verificou-se que, a partir do décimo minuto, a sua concentração se tornava
constante, conforme os dados registrados no gráfico a seguir.

A decomposição de A ocorre segundo a equação:
2A(g)
B(g) + C(g)
a) Determine a velocidade média de decomposição de A durante os primeiros quatro minutos.
b) Calcule a constante de equilíbrio Kc.
17. (Unicamp 2014) A equação abaixo mostra o equilíbrio químico em meio aquoso de uma droga muito
utilizada no tratamento de náuseas e vômitos e também como antialérgico. Essa droga, dependendo da
finalidade, pode ser comercializada na sua forma protonada (A) ou na sua forma neutra (B).
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a) Sabendo-se que em meio aquoso a constante de equilíbrio para essa equação é igual a 1,2  109 , qual
espécie estaria em maior concentração no intestino (cujo pH é igual a 8): a protonada (A), a neutra (B) ou
ambas estariam na mesma concentração? Justifique sua resposta com base em cálculos matemáticos.
b) Supondo que a droga seria absorvida de forma mais completa e com melhor efeito terapêutico se fosse
mais solúvel em lipídios, qual forma seria preferível numa formulação, a protonada ou a neutra? Justifique sua
resposta em termos de interações intermoleculares.
18. (Ime 1996) A constante de ionização de um ácido monocarboxílico de massa molecular 60 é 4,0×10-5.
Dissolvem-se 6,0g desse ácido em água até completar 1 litro de solução.
Determine:
a) a concentração de H+ na solução;
b) o pH da solução;
c) a expressão matemática da constante de ionização;
d) a concentração de H+ se o ácido for totalmente dissociado;
e) a solução que neutralizará uma maior quantidade de NaOH, considerando duas soluções, de mesmo
volume e de mesmo pH, do ácido monocarboxílico e de HCℓ.
19. (Unesp 1989) Dissolveu-se separadamente em três tubos de ensaio, contendo volumes iguais de água
destilada, 0,1 grama de sais: acetato de sódio, cloreto de sódio e cloreto de amônio.
a) O pH de cada uma das soluções será ácido, básico ou neutro? Quando o pH observado for diferente do de
água pura, escrever a equação da equação correspondente.
b) Qual é o nome da reação que ocorre nas soluções em que há alteração de pH na dissolução de sais?
20. (Ufc 2008) Considere o equilíbrio químico que se estabelece a partir de uma solução de acetato de sódio
0,1 mol.L-1 em meio aquoso, sabendo que o seu grau de hidrólise é 0,1 %.
a) Preencha corretamente a tabela a seguir com as concentrações em mol.L-1 de CH3COO-, CH3COOH e OH-.
Considere constante a concentração de H2O.

b) Qual é o valor da constante de hidrólise para a solução de acetato de sódio 0,1 mol.L -1 na condição de
equilíbrio?
21. (Ufc 2006) Dadas três soluções aquosas a 25 °C: NaCℓ (solução I), NaF (solução II) e NH4Cℓ (solução III).
a) Apresente a ordem crescente de acidez para estas três soluções.
b) Justifique sua resposta para o item a através do uso de equações químicas.
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22. (Ueg 2008) Ao contrário das reações de adição ao anel aromático, as reações
de substituição aromática dos hidrogênios são fáceis. Uma delas é a nitração do benzeno que, na presença de
ácido sulfúrico concentrado, pode gerar diversos produtos. Tendo como base a teoria da dirigência nos
aromáticos, responda aos itens que seguem.
a) Equacione a reação de nitração do metilbenzeno, apresentando os produtos majoritários.
b) Dê o nome IUPAC para os produtos formados acima.
23. (Uff 2002) Quando uma reação química ocorre, ligações existentes entre os átomos de uma molécula se
rompem, formam-se novas ligações e surgem novas moléculas. Observe, então, o seguinte esquema
reacional:

a) Identifique, por meio de suas respectivas fórmulas estruturais, os compostos X, Y, W e Z.
b) Informe o percentual de carbono do composto W.
c) As reações representadas por I, II, III e IV são reações de substituição eletrofílica. Classifique-as.
24. (Ueg 2005) Nas reações de substituição aromática eletrofílica, o grupo ligado ao anel aromático influencia
diretamente a posição em que o eletrófilo se ligará no anel. A reação de nitração do fenol é um exemplo
dessa reação e leva à formação preferencial dos isômeros A e B. Considerando essa reação, responda aos
itens a seguir:

a) Classifique o grupo hidroxila como um grupo ativador ou desativador do anel aromático em reações de
substituição eletrofílica.
b) Considerando a monossubstituição do anel aromático, forneça a estrutura dos isômeros A e B.
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25. (Fuvest 2005) Alcanos reagem com cloro, em condições apropriadas,
produzindo alcanos monoclorados, por substituição de átomos de hidrogênio por átomos de cloro, como
esquematizado:

Considerando os rendimentos percentuais de cada produto e o número de átomos de hidrogênio de mesmo
tipo (primário, secundário ou terciário), presentes nos alcanos acima, pode-se afirmar que, na reação de
cloração, efetuada a 25°C,
- um átomo de hidrogênio terciário é cinco vezes mais reativo do que um átomo de hidrogênio primário.
- um átomo de hidrogênio secundário é quatro vezes mais reativo do que um átomo de hidrogênio primário.
Observação: Hidrogênios primário, secundário e terciário são os que se ligam, respectivamente, a carbonos
primário, secundário e terciário.
A monocloração do 3-metilpentano, a 25°C, na presença de luz, resulta em quatro produtos, um dos quais é o
3-cloro-3-metilpentano, obtido com 17% de rendimento.
a) Escreva a fórmula estrutural de cada um dos quatro produtos formados.
b) Com base na porcentagem de 3-cloro-3-metilpentano formado, calcule a porcentagem de cada um dos
outros três produtos.
26. (Uerj 2013) Aminofenóis são compostos formados pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio
ligados aos carbonos do fenol por grupamentos NH2.
Com a substituição de apenas um átomo de hidrogênio, são formados três aminofenóis distintos.
As fórmulas estruturais desses compostos estão representadas em:

a)

b)

c)
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d)
27. (Pucrj 2012) O 2-bromo-butano pode ser obtido através da reação do ácido bromídrico (HBr) com um
composto orgânico (indicado por X na equação).

Sobre o composto X e o tipo de reação, é CORRETO afirmar que:
a) é um alcano, e a reação é de adição.
b) é um alcino, e a reação é de eliminação.
c) é um alceno, e a reação é de adição.
d) é um álcool, e a reação é de substituição.
e) é uma cetona, e a reação é de eliminação.
28. (Pucrj 2015) As reações de cloração (halogenação) dos alcanos ocorrem na presença de gás cloro (C 2 ),
sob condições ideais, e geralmente dão origem a diversos produtos contendo átomos de cloro. Por exemplo,
no caso da cloração do metilbutano (C5H12 ), é possível obter quatro produtos diferentes. Esse tipo de reação
é classificada como
a) substituição.
b) adição.
c) acilação.
d) combustão.
e) saponificação.
29. (Fuvest 1992) Hidrocarbonetos que apresentam dupla ligação podem sofrer reação de adição. Quando a
reação é feita com um haleto de hidrogênio, o átomo de halogênio se adiciona ao carbono insaturado que
tiver menor número de hidrogênios, conforme observou Markovnikoff. Usando esta regra, dê a fórmula e o
nome do produto que se forma na adição de:
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30. (Pucrj 2011) Alcenos são hidrocarbonetos muito utilizados na indústria
química. No esquema abaixo, está representada a reação de adição de água ao alceno (A) catalisada por
ácido, gerando o produto (B).
H
I

H

H  C  CH  CH2  CH2  CH3  H2O 
 B 
A

De acordo com estas informações, faça o que se pede:
a) Represente a fórmula estrutural do composto (B) obtido a partir de 1 mol do composto (A) com 1 mol de
H2O.
b) Dê o nome, segundo a nomenclatura oficial da IUPAC, dos compostos (A) e (B).
c) Represente a fórmula estrutural do isômero de posição do composto (A).
31. (Uerj 2012) O óleo extraído da casca da canela é constituído principalmente pela molécula que possui a
seguinte fórmula estrutural:

Nomeie a função à qual essa molécula pertence. Apresente, também, a fórmula estrutural da substância
orgânica formada na oxidação do grupo carbonila dessa molécula.
32. (Uerj 2010) Dois alcoóis isômeros de fórmula molecular C5H12O e com cadeia carbônica normal, quando
desidratados em condições adequadas, formam em maior proporção um mesmo composto X.
O composto X, quando oxidado com uma solução de permanganato de potássio aquecida e acidulada, forma
os compostos Y e Z.
Identifique o tipo de isomeria plana existente nos dois alcoóis e cite o nome oficial do composto de maior
caráter ácido produzido na oxidação de X.
33. (Fuvest 2010) A hidroxicetona (I) pode ser oxidada à dicetona (II), pela ação de ácido nítrico concentrado,
com formação do gás N2O4.

Utilizando formulas moleculares,
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a) escreva a equação química balanceada que representa a semirreação de
oxidação da hidroxicetona (I).
b) escreva a equação química balanceada que representa a semirreação de redução do íon nitrato.
c) com base nas semirreações dos itens a) e b), escreva a equação química global balanceada que representa a
transformação de (I) em (II) e do íon nitrato em N2O4.
34. (Unicamp 1993) Considere os álcoois 1-butanol e 2-butanol, ambos de fórmula molecular C4H9OH.
a) Qual deles produzirá, por oxidação, butanal (um aldeído) e butanona (uma cetona)?
b) Escreva as fórmulas estruturais dos quatro compostos orgânicos mencionados, colocando os respectivos
nomes.
35. (Uerj 1999) Um dos métodos de identificação de estruturas de hidrocarbonetos contendo ligações duplas
ou triplas é feito a partir da análise dos produtos ou fragmentos, obtidos da reação de oxidação enérgica.
Observe os produtos orgânicos da reação de oxidação enérgica de um hidrocarboneto insaturado:

a) Em relação ao hidrocarboneto insaturado, indique as fórmulas mínima e estrutural plana.
b) Cite a nomenclatura oficial do composto W e determine a percentagem de carbono, em número de
átomos, na substância T.
36. (Ufal 2006) Escreva de maneira sequencial, a fórmula dos compostos que podem ser obtidos pela
oxidação gradativa dos compostos representados por:
a) CH3 CH2 CH (OH) CH3
b) CH3 CH = CH2
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GABARITO
Resposta da questão 1:
Equações que podem expressar a constante de equilíbrio:
K

[SO3 ]2
[SO2 ]2 [O2 ]

ou

KP 

p2SO

3

p2SO  pO
2

2

Estequiometria da reação:
SO3 (g)  H2O( )  H2SO4 (g)
80 g

98 g

1000 g
mH

2SO 4

mH

2SO 4

 1225 g

Resposta da questão 2:
[NO]2
[N2 ]  [O2 ]

Kc 

Em condições ambientes:
Kc = 5 x 10−31 e [NO] = 10−13, logo
5  10 31 

(10 13 )2
[N2 ]  [O2 ]

[N2 ]  [O2 ]  2  10 4

Sob temperatura elevada: [NO] = 10−5 e [N2] × [O2] = 2 x 104, logo
Kc 

(10 5 )2
 5  10 15
2  10 4

Fórmulas estruturais planas das moléculas apolares presentes na equação:
NN

OO

Resposta da questão 3:
Equação de ionização do ácido fluoretanoico:
C2H3O2F  C2H2O2F  H

O grau de ionização será dado por:
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0,05 mol  L1

100%

x

20%
1

x  0,01mol / L

Início
Reação
Equilíbrio

C2H3O2F

C2H2O2F

H

0,05
0,01
0,04

0,01
0,01

0,01
0,01

Então, a concentração de ácido que não ionizou é a diferença entre a concentração inicial e a ionizada:
0,05  0,01  0,04 mol / L1.

O pH é calculado a partir da concentração de íons hidrogênio no equilíbrio:
pH   log H    log0,01   log10 2  2
 

Cálculo da constante de equilíbrio:
C H O F   H 
2 2 2
  
k 
C2H3 O2F 
0,01  0,01
k 
 2,5  103 mol  L1
0,04 

Resposta da questão 4:
a) Expressão da constante de equilíbrio K C  da reação apresentada:
K eq 

[CO2 ]
[CO]

Como a variação de entalpia da reação direta é positiva, o valor constante aumenta com a elevação da
temperatura (favorecimento da reação endotérmica) e diminui com a diminuição da temperatura
(favorecimento da reação exotérmica).
b) A adição de FeO não altera o equilíbrio, pois está no estado sólido e apresenta concentração constante.
O aumento da pressão não interfere no equilíbrio, pois, verifica-se a presença de 1 mol de CO (g) em
equilíbrio com 1 mol de CO2 (g), ou seja, os volumes são iguais.
Resposta da questão 5:
a) Como a pressão parcial de um gás é diretamente proporciona ao seu número de mols, teremos:
2NOCℓ(g)
n
Gasta
–x
No final
0,640 atm

2NO(g)
0
Forma
2x
No final
2x

+ Cℓ2(g)
0
Forma
1x
No final
1x
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Sabemos que:
PNOCℓ + PNO + PC 2 = Ptotal, ou seja,
0,640 + 2x + x = 1,000
3x = 0,360  x = 0,120 atm
PNO = 2x = 2 . 0,120 atm = 0,240 atm
PC 2 = 1x = 0,120 atm

b) A constante de equilíbrio, em função da pressão, pode ser dada por:
KP 

KP 

(PNO )2 . PC

2

(PNOCl )2

(0,240)2 . 0,120
(0,640)2

 0,016875  Kp = 0,017atm

Resposta da questão 6:
a) A expressão da constante de equilíbrio para essa reação, em função das pressões parciais, será dada por:
KP 

(PSO3 )2
(PSO2 )2 .PO2

b) Como o valor da variação de entalpia (ΔH = -198 kJ) é negativo, a reação no sentido direto é exotérmica.
Consequentemente, com a diminuição da temperatura para 300 K o equilíbrio deslocará para a direita, no
sentido da liberação de energia, com isso o valor da constante aumentará, já que o numerador da expressão
matemática fornecida no item a também aumentará.
c) Com a adição de O2 (reagente da reação direta) ocorrerá um aumento na velocidade neste sentido, logo o
equilíbrio será deslocado para a direita e o número de mols de SO2 irá diminuir.
d) Como o gás hélio (He(g)) não é reagente, nem produto de nenhuma reação (direta ou inversa), o equilíbrio
não será deslocado.
Resposta da questão 7:
385.
Teremos:
N2O  44; O2  32; NO2  46

Em 1 L, teremos:
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n

m
M

nN

2O



nO 
2

0,880 g
44 g  mol1
1,760 g

 0,055 mol

32 g  mol1

nNO 
2

1,012 g
46 g  mol1


2N2O

 0,02 mol

 0,022 mol

3O2

0,02 mol

0,055 mol

 0,011 mol  0,0165 mol
0,009 mol

0,0385 mol

4NO2
0 mol

(início)

 0,022 mol (durante)
0,022 mol (equilíbr io)

Restarão 0,0385 mol de oxigênio no sistema.
Multiplicando por 104 :
0,0385  104  385 mol / L.

Resposta da questão 8:
O equilíbrio será deslocado para a direita com a adição de álcool (aumento de concentração), logo a
concentração do éster aumentará e o rendimento do processo também.
Nome oficial do éster: propanoato de etila.
Resposta da questão 9:
a) Nos períodos noturnos, quando as lâmpadas são desligadas, caso se mantenha o borbulhamento de gás
carbônico o equilíbrio será deslocado para a direita e a concentração de cátions H+ aumentará,
consequentemente o pH diminuirá.
CO2  g  H2O 

direita

direita


 HCO3  aq  H  aq 

 CO32  aq  2H  aq
 



aumenta

aumenta

b) A solubilidade do gás carbônico diminuirá com a elevação da temperatura, consequentemente o equilíbrio
deslocará para a esquerda, a concentração de cátions H+ diminuirá e o pH aumentará.
CO2  g

 H2O 


 HCO3   aq  H  aq  

 CO32  aq   2H  aq 
 


esquerda
esquerda

A concentração
diminui com a
elevação da
temperatura

diminui

Resposta da questão 10:
a) Nos oceanos pH = 8, então [H ]  108 mol / L .
K W  [H ]  [OH ]
1014  108  [OH ]
[OH ] 

1014
10

8

 10 6 mol / L
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b) Teremos:
CO2 (g)  H2O( )  CO32 (aq)

2 HCO3 (aq)

[CO2 ]  
 [HCO3 ]
2
o equilíbrio desloca para a direita
os íons CO3 são consumidos

O CO2 (g) reage com os íons carbonato ( CO32 (aq) ) que são repostos pela degradação do carbonato de cálcio
(CaCO3 ) presente nos corais.
Resposta da questão 11:
a) Desloca o equilíbrio para a direita.
b) Desloca o equilíbrio para a esquerda.
c) Não desloca o equilíbrio.
d) Desloca o equilíbrio para a direita "Princípio de Le Chatelier".
Resposta da questão 12:
a) KC = [CH3OH]/[CO] . [H2]2.
b) 1 mol de CO reage com 2 mols de H2 e forma 1 mol CH3OH.
Se no equilíbrio, restou 1,60 mol de CO, então, 1,75 - 1,60 foi o que dele reagiu; ou seja, 0,15 mol de CO
reagiu com 2 × 0,15 mol de H2 e formou 0,15 mol de CH3OH.
Ao se atingir o equilíbrio químico, passamos a ter: [CO] = 1,60 mol L1
[H2] = 0,80 - 0,30 = 0,50 mol L1
e [CH3OH] = 0,65 + 0,15 = 0,80 mol L1.
KC = ([CH3 OH]/[CO] . [H2]2) = ( 0,80/1,60 . 0,502) = 2,0
c) Um aumento de concentração de reagente no 1º membro desloca a reação para o 2º membro; assim, um
aumento de concentração de CO desloca a reação para o sentido de formação do CH3OH.
Resposta da questão 13:
a) I. 4HCℓ(g) + O2(g)
2H2O(g) + 2Cℓ2(g)
II. CS2(g) + 4H2(g)

CH4(g) + 2H2S(g)

b) Deslocará para a direita, pois com o aumento da pressão o equilíbrio desloca no sentido da contração do
volume.
Resposta da questão 14:
a) t = 400 milissegundos  no equilíbrio as concentrações das espécies presentes não mais se alteram.
b) Kc = 312,5 (mol/ℓ)-1
Resposta da questão 15:
a) Etanoato de etila:
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b) 4 minutos; 0,65.
Resposta da questão 16:
a) V = 0,15 mol/min
b) Kc = 4
Resposta da questão 17:
a) Teremos:
pH  8  [H ]  10 8 mol / L
A

H  B

1,2  10 9 

K eq  1,2  10 9

108 [B]
[A]

[B] 1,2  10 9

 1,2  10 1  0,12
8
[A]
10
0,12  1
[B]  [A] ou [A]  [B]

Conclusão: a concentração da forma A (protonada) é maior do que a concentração da forma B (neutra).
b) A forma neutra seria absorvida de forma mais completa e com melhor efeito terapêutico em lipídios
(predominantemente apolares), pois é menos polarizada do que a forma protonada, tendo em vista que
semelhante tende a dissolver semelhante.
Resposta da questão 18:
a) [H+] = 2,0 x 103 mol/ℓ
b) pH = 2,7
c) Ki = [H+] [R - COO] / [R - COOH]
d) [H+] = 0,1 mol/ℓ
e) As quantidades de NaOH neutralizadas serão iguais.
Resposta da questão 19:
a) acetato de sódio  básico
cloreto de sódio  neutro
cloreto de amônio  ácido
CH3COONa(s) + H2O(ℓ)  CH3COOH(aq) + Na+(aq) + OH(aq)
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NH4Cℓ(s) + H2O(ℓ) 
 NH4OH(aq) + H+(aq) + Cℓ(aq)
b) Hidrólise salina.
Resposta da questão 20:
a)

b) Kh = 1.10-7 mo
Resposta da questão 21:
a) NaF, NaCℓ, NH4Cℓ
H2O
b) NaCℓ(s)  Na+(aq) + Cℓ(aq)
Não ocorrerá hidrólise de nenhum dos íons, portanto, o meio será neutro.
H2O
NaF(s)  Na+(aq) + F (aq)
Ocorrerá a hidrólise do íon F:
F(aq) + H2O(ℓ)  HF(aq) + OH(aq)
Portanto, o meio será básico.
H2O
NH4Cℓ(s)  NH4+(aq) + Cℓ(aq)
Ocorrerá a hidrólise do íon NH4+:
NH4+(aq) + H2O(ℓ)  NH3(aq) + H3O+(aq)
Portanto, o meio será ácido.
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Resposta da questão 22:
a)

b) 1-metil-2-nitrobenzeno ou 1-metil-4-nitrobenzeno.
Resposta da questão 23:
a) Observe as fórmulas estruturais a seguir:

b) 58,54% C
c) I = Sulfonação
II = Halogenação
III = Nitração
IV = Alquilação
Resposta da questão 24:
a) O grupo hidroxila é um radical orto-para dirigente ativador do anel aromático.
b) As estruturas são:
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Resposta da questão 25:
a) Teremos as seguintes possibilidades:

b) Notações utilizadas na resolução deste item:
p: porcentagem de substituição de hidrogênio ligado a carbono primário
s: porcentagem de substituição de hidrogênio ligado a carbono secundário
t: porcentagem de substituição de hidrogênio ligado a carbono terciário
Na molécula de 3-metil-pentano tem-se:

9 átomos de hidrogênio primário: 9p
4 átomos de hidrogênio secundário: 4s
1 átomo de hidrogênio terciário: 1t
Do enunciado tem-se que t  17% , logo esta é a porcentagem do produto 1.
Sabemos, também a partir do enunciado, que o hidrogênio ligado a carbono terciário (t) á cinco vezes mais
reativo do que o hidrogênio ligado ao carbono primário (p). Então,
Colégios Vicentinos – www.colegiosvicentinos.com.br

Colégio João e Rafaela Passalacqua
Colégio Santo Antonio de Lisboa
Colégio São Vicente de Paulo – Penha
Colégio Francisco Telles
Colégio São Vicente de Paulo – Jundiaí
t  5p
17 %  5  p
p

17
 3,4 %
5

Como temos 6 átomos de carbono primário ligados a carbonos da cadeia principal na molécula do produto 3,
podemos calcular sua porcentagem:
6  3,4 %  20,4 %

Como temos 3 átomos de carbono primário no radical metil da molécula do produto 4, podemos calcular sua
porcentagem:
6  3,4 %  10,2 %

A soma das porcentagens equivale a 100 %, daí: 9p  4s  1t  100 % .
Como temos 4 átomos de carbono secundário na molécula do produto 2, podemos calcular sua porcentagem
(4s):
9p  4s  1t  100 %
9  3,4%  4s  1 17%  100%
4s  52,4 %

Conclusão (porcentagem de cada um dos produtos):
Produto 1: 17 %
Produto 2: 52,4 %
Produto 3: 20,4 %
Produto 4: 10,2 %
Resposta da questão 26: [D]
As posições preferencialmente substituídas, nesse caso, serão a orto e a para, de acordo com a dirigência do
radical hidroxila.
Como a questão pede os três isômeros distintos formados, a melhor resposta é a alternativa [D].
Resposta da questão 27: [C]
Alcenos sofrem preferencialmente reações de adição com ácidos halogenídricos, em função da presença de
insaturações, produzindo haletos de alquila:
De acordo com as reações abaixo, há dois alcenos possíveis para sofrer a reação de adição com HBr.
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Resposta da questão 28: [A]
Nesse tipo de reação, ocorre a substituição de um átomo de hidrogênio do alcano por um átomo de cloro.
Essa substituição pode ocorrer em diferentes posições, levando a obtenção de diferentes produtos.

Resposta da questão 29:
Observe as reações a seguir:
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Resposta da questão 30:
Teremos:
a) Fórmula estrutural do composto (B) obtido a partir de 1 mol do composto (A) com 1 mol de H 2O, aplicando
a regra de Markovinikov:

b) Nome, segundo a nomenclatura oficial da IUPAC, dos compostos (A) e (B):
A: pent-1-eno ou penteno ou 1-penteno ou penteno-1.
B: pent-2-ol ou 2-pentanol ou pentanol-2.
c) Fórmula estrutural do isômero de posição (insaturação) do composto (A):
(pent-2-eno)
Resposta da questão 31:
Teremos:

Resposta da questão 32:
Tipo de isomeria plana: isomeria de posição.
Composto X:

Oxidação de X:
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O composto de maior caráter ácido é o ácido etanoico.
Resposta da questão 33:
a) Podemos verificar que o número de oxidação do carbono varia de zero para +2 na hidroxicetona.
Consequentemente temos uma oxidação.

b) Equação química balanceada que representa a semirreação de redução do íon nitrato:
2NO3  4H  2e   N2O 4  2H2O
5

 4 (Re dução)

c) Equação química global balanceada da transformação citada:
C14H12O2  C14H10 O2  2H  2e

3





2NO  2e  4H  N2 O4  2H2O

3



(Oxidação)
(Re dução)

C14H12O2  2NO  2H  C14H10 O2  N2O4  2H2O
Global

Resposta da questão 34:
a) 1 - butanol  butanal (aldeído)
2 - butanol  butanona (cetona)
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Resposta da questão 35:
a) Fórmula mínima:
(CH2)n
Observe a fórmula estrutural plana a seguir

b) Nomenclatura de W: propanona
Percentagem de carbono = 25% de átomos de carbono.
Resposta da questão 36:
a)
[O]
CH3CH2CH(OH)CH3  CH3CH2COCH3 + H2O
b)
[O]
[O]
CH3CH = CH2  CH3CHO + H2C=O  CH3COOH + H2O + CO2
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