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01 - (FAMERP SP/2015)    
Analise o esquema, que representa o processo de foto
 

É correto afirmar que a fotossíntese é uma reação
 
a) endotérmica, que produz 2 mol de moléculas de oxigênio para cada mol de moléculas de gás carbônico co
do. 
b) endotérmica, que produz 6 mol de moléculas de oxigênio para cada mol de moléculas de gás carbônico co
do. 
c) endotérmica, que produz 1 mol de moléculas de oxigênio para cada mol de moléculas de gás carbônico co
do. 
d) exotérmica, que produz 1 mol de moléculas de oxigênio para cada mol de moléculas de gás carbônico co
e) exotérmica, que produz 2 mol de moléculas de oxigênio para ca
 
02 - (UNICAMP SP/2015)    
Hot pack e cold pack são dispositivos que permitem, re
mais diversas situações. Esses dispositivos geralmente contêm subs
são acionados. Dois processos bastante utilizados nesses dispositivos e suas respectivas energias estão e
zados nas equações 1 e 2 apresentadas a seguir.
 
NH4NO3(s)+H2O(l)    NH4

+(aq)+NO3
–(aq)     

CaCl2(s)+H2O(l)    Ca2+(aq)+2Cl– (aq)     
 
De acordo com a notação química, pode
 
a) dissolução, sendo a equação 1 para um 
b) dissolução, sendo a equação 1 para um 
c) diluição, sendo a equação 1 para um cold pack 
d) diluição, sendo a equação 1 para um hot pack 
 
03 - (Mackenzie SP/2014)    
Em relação ao processo termoquímico equacionado por
 

2

1

A2(g) + 2

1

B2(g)     AB(g), 
 
que ocorre com absorção de energia, realizado no estado padrão, foram feitas as 
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Analise o esquema, que representa o processo de fotossíntese. 
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É correto afirmar que a fotossíntese é uma reação 

endotérmica, que produz 2 mol de moléculas de oxigênio para cada mol de moléculas de gás carbônico co

endotérmica, que produz 6 mol de moléculas de oxigênio para cada mol de moléculas de gás carbônico co

de moléculas de oxigênio para cada mol de moléculas de gás carbônico co

exotérmica, que produz 1 mol de moléculas de oxigênio para cada mol de moléculas de gás carbônico co
exotérmica, que produz 2 mol de moléculas de oxigênio para cada mol de moléculas de gás carbônico co

são dispositivos que permitem, respectivamente, aquecer ou resfriar objetos rapidamente e nas 
mais diversas situações. Esses dispositivos geralmente contêm substâncias que sofrem algum processo quando eles 

sos bastante utilizados nesses dispositivos e suas respectivas energias estão e
zados nas equações 1 e 2 apresentadas a seguir. 

(aq)     Η = 26 kJ mol–1      1 
(aq)      Η = –82 kJ mol–1      2 

De acordo com a notação química, pode-se afirmar que as equações 1 e 2 representam processos de

dissolução, sendo a equação 1 para um hot pack e a equação 2 para um cold pack. 
dissolução, sendo a equação 1 para um cold pack e a equação 2 para um hot pack. 

cold pack e a equação 2 para um hot pack. 
hot pack e a equação 2 para um cold pack. 

Em relação ao processo termoquímico equacionado por 

que ocorre com absorção de energia, realizado no estado padrão, foram feitas as seguintes afirmações:
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endotérmica, que produz 2 mol de moléculas de oxigênio para cada mol de moléculas de gás carbônico consumi-

endotérmica, que produz 6 mol de moléculas de oxigênio para cada mol de moléculas de gás carbônico consumi-

de moléculas de oxigênio para cada mol de moléculas de gás carbônico consumi-

exotérmica, que produz 1 mol de moléculas de oxigênio para cada mol de moléculas de gás carbônico consumido. 
da mol de moléculas de gás carbônico consumido. 

pectivamente, aquecer ou resfriar objetos rapidamente e nas 
tâncias que sofrem algum processo quando eles 

sos bastante utilizados nesses dispositivos e suas respectivas energias estão esquemati-

se afirmar que as equações 1 e 2 representam processos de 

seguintes afirmações: 
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I. O valor da entalpia desse processo termoquímico corresponde ao valor da entalpia-padrão de formação da subs-
tância AB(g). 
II. O valor da entalpia desse processo termoquímico é positivo. 
III. Os reagentes do processo são substâncias simples. 
 
É verdade afirmar que 
 
a) são corretas apenas I e II. 
b) são corretas apenas I e III. 
c) são corretas apenas II e III. 
d) I, II e III estão incorretas. 
e) I, II e III estão corretas. 
 
04 - (Univag MT/2014)    
A ureia é uma substância que resulta do metabolismo de proteínas, sendo utilizada como um importante aditivo em 
rações animais e em adubos nitrogenados. Industrialmente, a ureia pode ser sintetizada a partir da reação da amônia 
com o gás carbônico: 
 
2 NH3(g) + CO2(g)    CO(NH2)2(s) + H2O(l) 
 
Considere as equações a seguir: 
 
N2(g) + 3 H2(g)    2 NH3(g)   H = –92 kJ 

H2(g) + 2

1

O2(g)    H2O(l)     H = –286 kJ 

CO(NH2)2(s) + 2

3

 O2(g)    CO2(g) + 2 H2O(l) + N2(g)   H = –632 kJ 
 
Baseado nas informações fornecidas, é correto afirmar que a síntese industrial da ureia é 
 
a) exotérmica e libera 134 kJ por mol da substância. 
b) endotérmica e libera 1 010 kJ de energia por mol da substância. 
c) endotérmica e absorve 1 010 kJ de energia por mol da substância. 
d) exotérmica e absorve 134 kJ por mol da substância. 
e) exotérmica e libera 1 010 kJ por mol da substância. 
 
05 - (Unimontes MG/2014)    
O sódio, ao reagir com a água, segundo a equação química apresentada, libera grande quantidade de energia: 
 
2Na(s) + 2H2O(l)     2 NaOH(aq) + H2(g) 
 
O gás hidrogênio formado na reação pode entrar em combustão, dependendo da quantidade de energia liberada. 
 
Pode-se afirmar, em relação a esse processo, que 
 
a) a combustão do gás hidrogênio produz água. 
b) a reação do sódio com água e endotérmica. 
c) são produzidos, na CNTP, 11,2 L de gás H2. 
d) o meio se torna ácido ao final da reação. 
 
06 - (Unicastelo SP/2014)  
 
2Mg (s) + O2(g)    2 MgO(s) 
 
Experimentalmente, por calorimetria, a entalpia molar de reação foi determinada como sendo: ΔrHº = –601,6 kJ. 
Para informar a variação de entalpia que ocorre nessa reação, é correto afirmar que 
 
a) a reação consome energia, portanto, é exotérmica. 

b) Mg(s) + 2

1

O2(g)  MgO(s)   rHº= –601,6 kJ. 
c) Mg(s) + O2(g) + 300,8 kJ  MgO(s). 
d) 2 Mg(s) + O2(g) + 601,6kJ    2 MgO(s). 
e) 
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07 - (PUC MG/2014)    
Considere uma reação que possui uma energia de ativ
reação inversa possui como energia de ativação e entalp
 
a) –22 kJ, + 43 kJ. 
b) –22 kJ, +65 kJ. 
c) +65 kJ, +43 kJ 
d) + 65 kJ, –22 kJ. 
 
08 - (Unifacs BA/2013)    
Desfrutar de um churrasco com a turma no fim de semana é um dos programas preferidos dos brasileiros. Se a fam
lia é numerosa ou o apetite dos convidados é voraz, as minichurrasqueiras podem não dar conta do recado. É aí que 
entram as versões mais robustas, ainda que portáteis, das churrasqueiras tradicionais a carvão e dos modelos a gás. 
A vantagem da churrasqueira a carvão é a gordura que pinga na brasa e produz a fumaça que defuma a ca
fumaça dá o aroma à carne e o sabor especial ao chu
vantagem é a inevitável sujeira nas mãos, na roupa e onde mais o ca
desse tipo de churrasqueira. Outra desvantagem é o tempo de espera para o carvão virar brasa, 
tos, e, só então, começar a assar a carne. 

 
Considerando-se o processo de preparação de churrasco em churrasqueira tradicional, que funciona à base de ca
vão, é correto afirmar: 
 
01. A gordura da carne, ao vaporizar, libera calor ao se transformar em fumaça.
02. A fumaça que defuma a carne, dando
03. O carvão usado em churrasqueiras é produzido a partir de combustão completa da madeira em fornos de carvo
rias. 
04. As cinzas são misturas de substâncias simples formadas durante a redução química do carvão na pr
ar. 
05. O processo de transformação do carvão em brasa ocorre por meio de absorção de energia durante a co
desse material. 
 
09 - (UEM PR/2013)    
Assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
 
01. Quando um processo endotérmico ocorre em um sistema à pressão consta
ambiente e sua entalpia aumenta. 
02. O H de uma reação depende do estado físico dos reagentes e dos produtos.
04. O H de uma reação depende da quantidade de reagentes e de produtos.
08. A queima de 1 mol de carbono graf
carbono diamante. 
16. Se a energia da ligação C–C é 348 kJ/mol, podese concluir que a energia da ligação C
 
10 - (UEPG PR/2013)    
Considerando a mudança de estado físico da água, assin
 
H2O(s)    H2O(l)    H2O(v) 
 
01. A ordem de entalpia da água é 
H2O(s) < H2O(l) < H2O(v). 
02. A fusão e a vaporização são processos endotérm
04. Na condensação, a energia final é maior do que a energia antes 
08. No processo de formação de cubos de gelo há perda de energia na forma de calor, com 
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Considere uma reação que possui uma energia de ativação de 22 kJ e uma variação de ental
reação inversa possui como energia de ativação e entalpia, respectivamente: 

Desfrutar de um churrasco com a turma no fim de semana é um dos programas preferidos dos brasileiros. Se a fam
lia é numerosa ou o apetite dos convidados é voraz, as minichurrasqueiras podem não dar conta do recado. É aí que 

, ainda que portáteis, das churrasqueiras tradicionais a carvão e dos modelos a gás. 
A vantagem da churrasqueira a carvão é a gordura que pinga na brasa e produz a fumaça que defuma a ca
fumaça dá o aroma à carne e o sabor especial ao churrasco. Sem o carvão, fica apenas o tempero da carne. A de
vantagem é a inevitável sujeira nas mãos, na roupa e onde mais o carvão encostar, um dos maiores inconven
desse tipo de churrasqueira. Outra desvantagem é o tempo de espera para o carvão virar brasa, 
tos, e, só então, começar a assar a carne.  

(MACEDO; NOGUEIRA, 2012, p; 1126
MACEDO, Daniela; NOGUEIRA, Tânia. Tecnologia de forno e fogão

Veja,São Paulo: Abril, ed. 2287, ano 45, n. 38, set. 2012.

reparação de churrasco em churrasqueira tradicional, que funciona à base de ca

A gordura da carne, ao vaporizar, libera calor ao se transformar em fumaça. 
A fumaça que defuma a carne, dando-lhe sabor e aroma especiais, é um aerossol líquido.
O carvão usado em churrasqueiras é produzido a partir de combustão completa da madeira em fornos de carvo

As cinzas são misturas de substâncias simples formadas durante a redução química do carvão na pr

rocesso de transformação do carvão em brasa ocorre por meio de absorção de energia durante a co

Quando um processo endotérmico ocorre em um sistema à pressão constante, esse sistema absorve calor do 

H de uma reação depende do estado físico dos reagentes e dos produtos. 
H de uma reação depende da quantidade de reagentes e de produtos. 

A queima de 1 mol de carbono grafite libera a mesma quantidade de energia liberada na queima de 1 mol de 

C é 348 kJ/mol, podese concluir que a energia da ligação C

sico da água, assinale o que for correto. 

A fusão e a vaporização são processos endotérmicos. 
Na condensação, a energia final é maior do que a energia antes da mudança de estado.
No processo de formação de cubos de gelo há perda de energia na forma de calor, com 

flamboyant.com.br    

ção de 22 kJ e uma variação de entalpia de – 43 kJ. A sua 

Desfrutar de um churrasco com a turma no fim de semana é um dos programas preferidos dos brasileiros. Se a famí-
lia é numerosa ou o apetite dos convidados é voraz, as minichurrasqueiras podem não dar conta do recado. É aí que 

, ainda que portáteis, das churrasqueiras tradicionais a carvão e dos modelos a gás. 
A vantagem da churrasqueira a carvão é a gordura que pinga na brasa e produz a fumaça que defuma a carne. Essa 

em o carvão, fica apenas o tempero da carne. A des-
vão encostar, um dos maiores inconvenientes 

desse tipo de churrasqueira. Outra desvantagem é o tempo de espera para o carvão virar brasa, a partir de 45 minu-

(MACEDO; NOGUEIRA, 2012, p; 1126-128). 
MACEDO, Daniela; NOGUEIRA, Tânia. Tecnologia de forno e fogão.  

,São Paulo: Abril, ed. 2287, ano 45, n. 38, set. 2012. 

reparação de churrasco em churrasqueira tradicional, que funciona à base de car-

aerossol líquido. 
O carvão usado em churrasqueiras é produzido a partir de combustão completa da madeira em fornos de carvoa-

As cinzas são misturas de substâncias simples formadas durante a redução química do carvão na presença de 

rocesso de transformação do carvão em brasa ocorre por meio de absorção de energia durante a combustão 

nte, esse sistema absorve calor do 

ite libera a mesma quantidade de energia liberada na queima de 1 mol de 

C é 348 kJ/mol, podese concluir que a energia da ligação CC é 1.044 kJ/mol. 

da mudança de estado. 
No processo de formação de cubos de gelo há perda de energia na forma de calor, com H<0. 
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16. A entalpia de vaporização é positiva (H>0). 
 
 


