


c) Atualmente, cerca de 96 % do gás hidrogênio é obtido a partir de combustíveis fósseis, 

como descrito nas reações abaixo. Essa característica é considerada uma desvantagem 

para o uso do hidrogênio. Justifique essa afirmativa. 

Carvão: C(s) + H2O(l)  CO(g) + H2(g) 

Gás natural: CH4(g) + H2O(l)  CO(g) + 3 H2(g) 

 

Questão 03 - (UFJF MG)     

A parafina é um hidrocarboneto (C25H52, massa molar = 352 g mol–1) derivado do petróleo 

que compõe as velas. A sua reação de combustão está representada a seguir: 

 

C25H52(s) + 38 O2(g)    26 H2O(l) + 25 CO2(g) 

 

Considerando os dados de energia de ligação apresentados abaixo, calcule a energia 

liberada, em kJ, na combustão completa de uma vela de 35,2 g. 

Dados: Energias de Ligação ( / kJ mol–1): 

 

 

a) –1 260. 

b) –12 600. 

c) –61 226. 

d) 48 624. 

e) 50. 

 

Questão 04 - (UFJF MG)     

A fabricação de diamantes pode ser feita, comprimindo-se grafite a uma temperatura 

elevada, empregando-se catalisadores metálicos, como o tântalo e o cobalto. As reações 

de combustão desses dois alótropos do carbono são mostradas a seguir. 

 

C(grafite) + O2 (g)  →  CO2 (g)     H = – 94,06 kcal.mol–1 

→

→

→

LH



C(diamante) + O2 (g)  →  CO2 (g)   H = – 94,51 kcal.mol–1 

 

Com base nas reações acima, considere as seguintes afirmações: 

 

I. De acordo com a Lei de Hess, a variação de entalpia da transformação do C(grafite) em 

C(diamante) é – 0,45 kcal.mol–1. 

II. A queima de 1 mol de C(diamante) libera mais energia do que a queima de 1 mol de C(grafite). 

III. A formação de CO2(g) é endotérmica em ambos os processos. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) Todas as afirmações estão corretas. 

b) Somente I e II estão corretas. 

c) Somente I e III estão corretas. 

d) Somente II e III estão corretas. 

e) Somente a afirmação II está correta. 

 

 

Questão 05 - (UFJF MG)  Com o aumento do preço do barril de petróleo, as fontes 

alternativas de energia estão sendo bastante discutidas no mundo. O Brasil apresenta como 

fonte alternativa de combustível o etanol obtido a partir da cana-de-açúcar. Comparando 

as reações de combustão do etanol (CH3CH2OH) e da gasolina (C8H18), responda aos itens 

abaixo. Dados: densidade do etanol é 0,80 g/mL e da gasolina é 0,75 g/mL 

 

C2H5OH (l) + 3 O2 (g) → 2 CO2 (g) + 3 H2O (l)    H = –7,00 cal/g 

C8H18 (l) + 25/2 O2 (g) → 8 CO2 (g) + 9 H2O (l)     H = –10,0 cal/g 

 

a) Com base nas reações acima, qual seria a vantagem ambiental em utilizar-se o etanol 

em substituição à gasolina? 



b) Sabendo-se que a gasolina no Brasil contém cerca de 20% v/v em álcool, qual seria o 

volume de CO2 liberado por 1 litro dessa gasolina? Considere as condições normais de 

temperatura e pressão (CNTP). 

c) Calcule a quantidade de energia liberada, em kcal, quando 1,00 litro de cada 

combustível é queimado. 

d) Sabe-se que, se o preço do litro do álcool combustível for menor do que 70% do valor 

do litro da gasolina, é mais econômico utilizar etanol em carros bicombustíveis (carros 

flex). Justifique essa afirmação com base na termoquímica das reações de combustão. 

 

Questão 06 - (UFJF MG)     

Os recipientes I e II, de mesma capacidade, contêm volumes diferentes de água destilada e 

são aquecidos pela mesma fonte de calor. Sabe-se que o calor específico é a quantidade de 

calor necessária para aumentar em 1 ºC a temperatura de 1 g do material e, ainda, que o 

calor específico da água é igual a 1 cal/g ºC e sua densidade é 1,00 g/cm3. 

 

 

 

Sobre esse experimento, é CORRETO afirmar que: 

a) a água contida no recipiente I entrará em ebulição a uma temperatura mais alta do que 

a água contida no recipiente II. 

b) a água contida no recipiente II entrará em ebulição a uma temperatura mais alta do que 

a água contida no recipiente I. 

c) a água contida no recipiente II entrará em ebulição num tempo menor do que a água 

contida no recipiente I. 

d) a água contida no recipiente I entrará em ebulição num tempo menor do que a água 

contida no recipiente II. 

e) nos recipientes I e II, a água entrará em ebulição no mesmo instante. 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 7     



O esmalte que reveste os dentes é constituído pelo mineral hidroxiapatita, um hidroxifosfato 

de cálcio. O processo de mineralização/desmineralização do esmalte do dente pode ser 

representado pela seguinte equação:  

 

 

 

Questão 07 - (UFJF MG)     

O clareamento dentário pode ser feito à base de peróxido de hidrogênio, o qual se 

decompõe em água e oxigênio. Calcule a variação de entalpia da reação e conclua se a 

mesma é exotérmica ou endotérmica. 

 

 

 

 

Questão 08 - (UFJF MG)     

Quando um mol de água líquida passa para a fase sólida, a pressão constante, o sistema 

perde cerca de 6,0 quilojoules de energia. Qual seria a energia envolvida na obtenção de 

quatro cubos de gelo, considerando que cada um deles pesa 9,0 gramas? 

a) + 12,0 kJ. 

b) – 12,0 kJ. 

c) + 9,0 kJ. 

d) – 9,0 kJ. 

e) – 6,0 kJ. 

 

Questão 09 - (UFJF MG)     

O ácido sulfúrico é utilizado em muitos processos industriais. Uma das formas de medir o 

grau de desenvolvimento de um país é o consumo anual dessa substância. Os processos 

industriais à base de ácido sulfúrico geram efluentes ácidos (despejos industriais) que são 

nocivos ao meio ambiente.  
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a) Uma das formas de remediar parcialmente o problema é o tratamento do efluente com 

hidróxido de sódio, para a sua neutralização. Escreva a reação balanceada da 

neutralização completa de 1 mol de ácido sulfúrico para o tratamento do efluente.  

b) Imagine que uma indústria gere efluente com concentração 0,005 mol/L de ácido 

sulfúrico e queira neutralizá-lo com hidróxido de sódio. Se o tratamento ocorrer em 

tanques contendo 50.000 litros do ácido, qual seria a massa, em kg, do hidróxido de 

sódio a ser adicionada?  

c) Quanto de energia é liberado na forma de calor durante o tratamento do efluente, nas 

condições do item b, sabendo-se que:  

 

d) O manuseio de soluções concentradas de H2SO4
 
para o preparo de soluções diluídas 

deve ser cuidadoso, pois a dissolução do mesmo em água gera calor. Em quantos graus 

aumentaria a temperatura de 100 g de água com a adição de 10,0 mL do ácido 

concentrado? Considere que a densidade do H2SO4
 
é 1,96 g/mL e ainda que 100 calorias 

são necessárias para aumentar 1°C na temperatura de 100 g de água.  

 

e) O H2SO4
 

pode ser usado na obtenção de diferentes compostos orgânicos pela 

desidratação de álcoois. Quando o etanol é tratado com H2SO4, sob aquecimento, ocorre 

a formação de dois compostos com as seguintes fórmulas moleculares: C2H4
 
e C4H10O. 

Escreva a fórmula estrutural do C4H10O e o nome do C2H4. 

 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 10      

Sabe-se que cerca de 80% de toda a energia consumida pela população mundial provêm de 

combustíveis como petróleo, carvão mineral e gás natural, os quais estão se esgotando e 

representam também uma grande ameaça ao meio ambiente. Uma das alternativas para 

este problema é o uso de fontes renováveis, tais como: álcool, hidrogênio e metano (obtido 

da queima de matéria orgânica). 

 

Questão 10 - (UFJF MG)      

Sobre as principais fontes de combustíveis renováveis e não renováveis, responda aos itens 

abaixo: 

a) Quais seriam a massa (em gramas) e o volume de CO2 (em litros) nas CNTP, formados 

na combustão de 8,0 g de metano? 

 

kcal/mol 13,8 =H   OH  OH + H (l)2(aq)(aq)
+ −→−

kcal/mol 20,2  = H   SOHSOH 4(aq)2
OH

4(l)2
2 −⎯⎯ →⎯

)(2)g(2)g(2)g(4 OH2COO2CH +→+



b) Sabendo-se que a entalpia padrão de combustão da gasolina (C8H18) é – 5400 kJ/mol e 

que sua densidade é de 0,70 g/cm3, qual a energia liberada, em kJ, na queima de 1 litro 

de gasolina? 

 

Questão 11 - (UFJF MG)     

É possível armazenar quantidades enormes de energia nas ligações químicas e, talvez, o 

melhor exemplo disso esteja na química dos explosivos. As características de uma 

substância, para ser usada como explosivo, são: decomposição rápida e produção de gases 

na decomposição. A nitroglicerina, por exemplo, é muito sensível ao impacto e sua reação 

de decomposição é a seguinte: 

 

4 C3H5N3O9 (l)  →  6 N2(g) + 12 CO2(g) + 10 H2O(g) + O2(g) 

 

a) Calcule o volume total de gases formado na decomposição de 100 g de nitroglicerina.  

b) Dados a estrutura da nitroglicerina e os valores de energia de ligação, apresentados 

abaixo, calcule o H de decomposição da nitroglicerina. 

 

 

c) Decomposição de explosivos são reações exotérmicas. O que caracteriza esse tipo de 

reação? 

 

Questão 12 - (UFJF MG)     



Considerando as equações químicas abaixo, referentes à combustão completa e incompleta 

do gás metano a 25 ºC e 1 atm, são feitas as seguintes afirmações: 

 

Combustão completa do metano: CH4(g) + 2 O2(g)  →  CO2(g) + 2 H2O (l)      H = – 802 

kJ.mol–1 

Combustão incompleta do metano: CH4(g) + 3/2 O2(g)  →  CO(g) + 2 H2O(l)    H = – 520 

kJ.mol–1 

 

I. A reação de combustão completa do metano é um processo endotérmico. 

II. A quantidade de calor liberada pela combustão completa de 50,0 g do gás metano será 

de aproximadamente 2500,0kJ. 

III. A variação de entalpia de todos os processos é negativa, por isso são considerados 

como processos exotérmicos. 

IV. Em quantidade relativamente baixa de gás oxigênio, o processo de combustão 

incompleto é favorecido. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) Apenas as afirmações I e II estão certas. 

b) Apenas as afirmações II, III e IV estão certas. 

c) Apenas as afirmações III e IV estão certas. 

d) Apenas as afirmações I, II e IV estão certas. 

e) Apenas as afirmações II e III estão certas. 

 

GABARITO:   

1) Gab: D 

 

2) Gab:  

a) Reação: ½ O2(g) + H2(g)  H2O(g) 

Cálculo da entalpia: 

→



 =  +  

 =  (½ x 494 + 437) + (–2 x 463) = (247 + 437) + (–926) 

 =  –242 kJ mol–1 ou –484 kJ mol–1 

b) 2 g ------ 22,4 L ou 2 g ------ 22,7 L 

20 g ------ X 20 g ------ X 

X = 224 L X = 227 L 

c) O uso de combustíveis fósseis na produção de hidrogênio gera gases poluentes para a 

atmosfera, tal como mostrado nas reações acima, onde ocorre a produção de 

monóxido de carbono. 

 

3) Gab: A 

 

4) Gab: E 

 

5) Gab:  

a) A combustão do etanol libera menor quantidade de CO2 (gás carbônico), diminuindo o 

impacto no efeito estufa. 

b) O volume de CO2 é igual a 155,8 + 943,2 = 1099L 

c) Etanol: H = – 5,6kcal. 

 Gasolina: H = – 7,5kcal. 

d) 1L de etanol libera 5,6kcal e 1L de gasolina libera 7,5 kcal, logo, a produção de energia 

por litro de combustível é 75% menor no etanol do que na gasolina. Assim, o uso do 

etanol é mais econômico se o litro tiver um custo menor do que 70% do litro da 

gasolina. 

 

6) Gab: D 

 

7) Gab:  

; A reação é exotérmica. 

reaçãoH quebraH formaçãoH

reaçãoH

reaçãoH

mol/kJ115H −=



 

8) Gab: B 

 

9) Gab:  

a)  

b) 20kg 

c) –6900 kcal 

d)  

e) CH3
 
– CH2

 
- O – CH3

 
, ETENO OU ETILENO 

 

10) Gab:  

a) 11,2 L 

b) 3,32 x 104 kJ 

 

11) Gab:  

a) x = 71,5 L 

b) H = – 1450 kJ.mol–1  

c) Liberação de calor ou H menor que zero 

 

12) Gab: B 

 

 OH 2  SONa NaOH 2  SOH 24242 +→+

Cº40,40T =


