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TERMOQUÍMICA 
 
 
Questão 01 - (ENEM/2015)  
   

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 1H  a variação de entalpia devido à queima de 1 g 

desse bio-óleo resultando em gás carbônico e água líquida, e 2H  a variação de entalpia 

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

 
 

A variação de entalpia, em kJ, para a queima de 5 g desse bio-óleo resultando em CO2 
(gasoso) e H2O (gasoso) é: 

 
a) –106. 
b) –94,0. 
c) –82,0. 
d) –21,2. 
e) –16,4. 

 
Questão 02 - (ENEM/2015)  
  

O urânio é um elemento cujos átomos contêm 92 prótons, 92 elétrons e entre 135 e 148 
nêutrons. O isótopo de urânio 235U é utilizado como combustível em usinas nucleares, onde, 
ao ser bombardeado por nêutrons, sofre fissão de seu núcleo e libera uma grande 
quantidade de energia (2,35 1010 kJ/mol). O isótopo 235U ocorre naturalmente em minérios 
de urânio, com concentração de apenas 0,7%. Para ser utilizado na geração de energia 
nuclear, o minério é submetido a um processo de enriquecimento, visando aumentar a 
concentração do isótopo 235U para, aproximadamente, 3% nas pastilhas. Em décadas 
anteriores, houve um movimento mundial para aumentar a geração de energia nuclear 
buscando substituir, parcialmente, a geração de energia elétrica a partir da queima do 



carvão, o que diminui a emissão atmosférica de CO2 (gás com massa molar igual a 44 g/mol). 
A queima do carvão é representada pela equação química: 

 

C (s) + O2 (g) →  CO2 (g)   mol/kJ400H −=  
 

Qual é a massa de CO2, em toneladas, que deixa de ser liberada na atmosfera, para cada 
100 g de pastilhas de urânio enriquecido utilizadas em substituição ao carvão como fonte 
de energia? 

 
a) 2,10 
b) 7,70 
c) 9,00 
d) 33,0 
e) 300 

 
Questão 03 - (ENEM/2011)  
   

A reciclagem exerce impacto considerável sobre a eficiência energética. Embora 
restaurar materiais que foram descartados também consuma energia, é possível que essa 
energia seja substancialmente menor. O gráfico seguinte indica a quantidade de energia 
necessária para a produção de materiais primários e reciclados. A maioria dos metais 
ocorre na crosta terrestre como óxidos que devem ser reduzidos para recuperar o metal 
elementar, o que consome grande quantidade de energia. As entalpias-padrão de 
formação dos óxidos de alumínio e ferro são, respectivamente: –1 675,7 kJ/mol e –824,2 
kJ/mol. 

 

 
SPIRO, T. G.; STIGLIANI, W. M. Química Ambiental. 

São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2008 (adaptado). 
 

A energia gasta na obtenção do alumínio a partir do seu material primário é maior do que 
a do aço, porque o alumínio 

 
a) forma seu óxido absorvendo menos energia que o ferro. 
b) requer 200 vezes mais energia para ser isolado do seu minério do que o ferro. 
c) requer praticamente o dobro de energia para ser isolado do seu óxido do que requer 

o ferro, no estado padrão. 
d) apresenta entalpia de formação no seu óxido menor do que a entalpia do ferro. 



e) apresenta somente uma valência constante, enquanto o ferro pode apresentar 
normalmente duas valências. 

 
Questão 04 - (ENEM/2011)  
   

Considera-se combustível aquele material que, quando em combustão, consegue gerar 
energia. No caso dos biocombustíveis, suas principais vantagens de uso são a de serem 
oriundos de fontes renováveis e a de serem menos poluentes que os derivados de 
combustíveis fósseis. Por isso, no Brasil, tem-se estimulado o plantio e a industrialização 
de sementes oleaginosas para produção de biocombustíveis. 

 
No quadro, estão os valores referentes à energia produzida pela combustão de alguns 
biocombustíveis: 

 

 
Disponível em: http://www.biodieselecooleo.com.br.  

Acesso em: 8 set. 2010 (adaptado). 
 

Entre os diversos tipos de biocombustíveis apresentados no quadro, aquele que apresenta 
melhor rendimento energético em massa é proveniente 

 
a) da soja. 
b) do dendê. 
c) do babaçu. 
d) da mamona. 
e) da cana-de-açúcar. 
 

Questão 05 - (ENEM/2016)     
O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente 

pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do 
acetileno catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação 
química: 

3 C2H2 (g) →  C6H6 (l) 
 

A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de 
entalpia das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições 
experimentais: 

 

I. C2H2 (g) + 
2

5 O2 (g) →  2 CO2 (g) + H2O (l)   310Ho
c −=  kcal/mol 

II. C6H6 (l) + 
2

15 O2 (g) →  6 CO2 (g) + 3 H2O (l)   780Ho
c −=  kcal/mol 

 
A variação de entalpia do processo de trimerização, em kcal, para a formação de um mol 
de benzeno é mais próxima de 

 
a) –1 090. 
b) –150. 



c) –50. 
d) +157. 
e) +470. 

 
Questão 06 - (ENEM/2016)     

Num experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico 
e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos 
que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato. Seus alunos 
afirmam, categoricamente, que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais 
baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre 
cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona 
em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. 

 
O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o 
derretimento ocorrerá 

 
a) mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade 

térmica que a de plástico. 
b) mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem inicialmente uma temperatura 

mais alta que a de alumínio. 
c) mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem uma maior capacidade térmica 

que a de alumínio. 
d) mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem um calor específico menor que 

a de plástico. 
e) com a mesma rapidez nas duas bandejas, pois apresentarão a mesma variação de 

temperatura. 
 
Questão 07 - (ENEM/2016)     

O quadro apresenta o consumo médio urbano de veículos do mesmo porte que utilizam 
diferentes combustíveis e seus respectivos preços. No caso do carro elétrico, o consumo 
está especificado em termos da distância percorrida em função da quantidade de energia 
elétrica gasta para carregar suas baterias. 

 

 
* Valores aferidos em agosto de 2012. 

 
Considerando somente as informações contidas no quadro, o combustível que apresenta o 
maior custo por quilômetro rodado é o(a) 

 
a) diesel. 
b) etanol. 
c) gasolina. 
d) eletricidade. 
e) gás natural. 

 



Questão 08 - (ENEM/2016)     
Atualmente, soldados em campo seja em treinamento  ou em combate, podem aquecer 

suas refeições, prontas e embaladas em bolsas plásticas, utilizando aquecedores químicos, 
sem precisar fazer fogo. Dentro dessas bolsas existe magnésio metálico em pó e, quando o 
soldado quer aquecer a comida, ele coloca água dentro da bolsa, promovendo a reação 
descrita pela equação química: 

 
Mg (s) + 2 H2O (l)  Mg(OH)2 (s) + H2 (g) + 350 kJ 

 
O aquecimento dentro da bolsa ocorre por causa da 

 
a) redução sofrida pelo oxigênio, que é uma reação exotérmica. 
b) oxidação sofrida pelo magnésio, que é uma reação exotérmica. 
c) redução sofrida pelo magnésio, que é uma reação endotérmica. 
d) oxidação sofrida pelo hidrogênio, que é uma reação exotérmica. 
e) redução sofrida pelo hidrogênio, que é uma reação endotérmica. 

 
Questão 09 - (ENEM/2016)     

Para comparar a eficiência de diferentes combustíveis, costuma-se determinar a 
quantidade de calor liberada na combustão por mol ou grama de combustível. O quadro 
mostra o valor de energia liberada na combustão completa de alguns combustíveis. 

 

 
 

As massas molares dos elementos H, C e O são iguais a 1 g/mol, 12 g/mol e 16 g/mol, 
respectivamente 

ATKINS, P. Princípios de química.  
Porto Alegre: Bookman, 2007 (adaptado). 

 
Qual combustível apresenta maior liberação de energia por grama? 

 
a) Hidrogênio. 
b) Etanol. 
c) Metano. 
d) Metanol. 
e) Octano. 

 
Questão 10 - (ENEM/2017)     

O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita ( -
Fe2O3), a magnetita (Fe3O4) e a wustita (FeO). Na siderurgia, o ferro-gusa é obtido pela fusão 
de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas nesse 
processo é a formação de monóxido de carbono. O CO (gasoso) é utilizado para reduzir o 
FeO (sólido), conforme a equação química: 

FeO (s) + CO (g)  Fe (s) + CO2 (g) 
Considere as seguintes equações termoquímicas: 

Fe2O3 (s) + 3 CO (g)  2 Fe (s) + 3 CO2 (g)      = –25 kJ/mol de Fe2O3 

→



→

→



3 FeO (s) + CO2 (g)  Fe3O4 (s) + CO (g)      = –36 kJ/mol de CO2 
2 Fe3O4 (s) + CO2 (g)  3 Fe2O3 (s) + CO (g)      = +47 kJ/mol de CO2 

 
O valor mais próximo de , em kJ/mol de FeO, para a reação indicada do FeO (sólido) 
com o CO (gasoso) é 

 
a) –14. 
b) –17. 
c) –50. 
d) –64. 
e) –100. 

 
Questão 11 - (ENEM/2018)     

Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídeos e proteínas, nossas 
células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no 
organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química, sendo que 
aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular. 

 
C6H12O6 (s) + 6 O2 (g)  6 CO2 (g) + 6 H2O(l)     kJ 

Considere as massas molares (em g mol–1): H = 1; C = 12; O = 16. 
LIMA, L. M.; FRAGA, C. A. M.; BARREIRO, E. J. Química na saúde. 

São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 2010 (adaptado). 
 

Na oxidação de 1,0 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular, em 
quilojoule, é mais próxima de 

 
a) 6,2. 
b) 15,6. 
c) 70,0. 
d) 622,2. 
e) 1 120,0. 

 
Questão 12 - (ENEM/2018)     

Sobre a diluição do ácido sulfúrico em água, o químico e escritor Primo Levi afirma que, 
“está escrito em todos os tratados, é preciso operar às avessas, quer dizer, verter o ácido 
na água e não o contrário, senão aquele líquido oleoso de aspecto tão inócuo está sujeito 
a iras furibundas: sabem-no até os meninos do ginásio”. 
(furibundo: adj. furioso) 

LEVI, P. A tabela periódica. 
Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994 (adaptado). 

 
O alerta dado por Levi justifica-se porque a 

 
a) diluição do ácido libera muito calor. 
b) mistura de água e ácido é explosiva. 
c) água provoca a neutralização do ácido. 
d) mistura final de água e ácido separa-se em fases. 
e) água inibe a liberação dos vapores provenientes do ácido. 
 

 
GABARITO:  

→

→

→ 2800Hc −=



 
01) C 
02) D 
03) D 
04) A 
05) B 
06) A 
07) B 
08) B 
09) A 
10) B 
11) A 
12) A 


