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01.
A) Falso. O uso do catalisador não altera nem a posição de equilíbrio nem o valor da constante, que só depende da temperatura
B) Correto. A adição de um reagente desloca o equilíbrio no sentido direto, favorecendo a formação de produtos.
C) Correto. A redução da pressão desloca o equilíbrio no sentido de maior volume gasoso, ou seja, desloca para a esquerda.
D) Correto. A redução da temperatura favorece o sentido exotérmico, ou seja, favorece a formação de reagentes (desloca para a 

esquerda).

 Resposta: A

02.
I. Falso. A reação absorve calor e é, portanto, endotérmica.
II. Falso. O termo [C] não aparece na constante de equilíbrio, pois se trata de um sólido.
III. Correto. A adição de mais produtos favorece a formação de reagentes (desloca para a esquerda).
IV. Falso. O aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido de menor volume gasoso, ou seja, desloca para a esquerda.

 Resposta: D

03.
I. Correto. O aumento do volume do recipiente desloca o equilíbrio para o lado de maior volume gasoso (os reagentes).
II. Correto. A introdução de um produto desloca o equilíbrio no sentido de formar mais reagentes.
III. Falso. A introdução de um gás inerte não desloca o equilíbrio.
IV. Falso. A introdução de um reagente desloca o equilíbrio no sentido de formar mais produtos.

 Resposta: A

04. As galinhas devem ser alimentadas com água enriquecida com CO
2
. A presença do CO

2
 desloca o último equilíbrio para a esquerda, 

aumentando a concentração de ácido carbônico. Assim, os dois equilíbrios acima também se deslocam para a esquerda, favorecendo 
a formação de CO2–

3
   .  Logo, o primeiro equilíbrio se desloca para a direita e favorece a formação de carbonato de cálcio.

 Resposta: C

05. Uma das formas de se deslocar um equilíbrio em direção aos produtos é adicionar um dos reagentes. Assim, para aumentarmos a 
concentração de íons OH–, devemos adicionar NaOH.

 Resposta: E

06. Como o valor de k diminui com o aumento da temperatura, a reação direta deve ser exotérmica. Logo, para aumentar o rendimento 
em ferro (e deslocar o equilíbrio para a direita) podemos adicionar CO (FeO é sólido), diminuir a temperatura ou retirar CO

2
. A variação 

de pressão não desloca o equilíbrio.

 Resposta: A

07. Como a reação direta é exotérmica, o aumento de temperatura desloca o equilíbrio para a esquerda (no sentido endotérmico), o que 
diminui a concentração do produto SO

3
 à medida que a temperatura aumenta.

 Resposta: A

08. Para diminuir a intensidade da coloração é necessário que o equilíbrio se desloque para a direita. Algumas variações possíveis para se 
deslocar para a direita são: aumento da pressão e diminuição da temperatura (note que a reação direta é exotérmica).

 Resposta: D

09.
(F) O valor de kc somente é modifi cado com a alteração da temperatura.
(F) Veja o comentário acima.
(V) A adição de um produto desloca o equilíbrio no sentido inverso, ou seja, favorecendo a formação de reagentes.
(F) A adição de um reagente desloca o equilíbrio no sentido direto, ou seja, favorecendo a formação de produtos
(V) Veja mais uma vez o 1º comentário. 

 Resposta: A
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10.
I. Correto. A chuva é necessária para que, com CO

2
 dissolvido, favoreça a formação de ácido carbônico, com o consequente ataque 

ao CaCO
3
, dissolvendo-o e gerando cavernas. 

II. Falso. Já comentado no item I.
III. Correto. Já comentado no item I.

 Resposta: C

11. A partir do gráfi co percebe-se que a reação de formação da amônia tem seu rendimento aumentado com o aumento da pressão. 
Tal conclusão está de acordo com o princípio de Le Chatelier, pois o aumento de pressão deve favorecer o lado de menor volume 
gasoso, ou seja, o lado direito (dos produtos). O gráfi co também nos mostra que a reação de síntese da amônia é exotérmica, ou 
seja, o aumento da temperatura desfavorece a formação de produtos, pois desloca o equilíbrio para a esquerda. Com a reação sendo 
exotérmica, o valor de kc diminui com o aumento da temperatura. Lembre-se sempre que o valor de kc só varia com a temperatura. 
Assim, resumindo, o rendimento aumenta com maiores pressões e menores temperaturas.

 Resposta: D

12.
A) Correto. A adição de NO desloca o equilíbrio para a esquerda, diminuindo a quantidade de H

2
O no meio reacional e aumentando 

a quantidade de reagentes (O
2
 e NH

3
).

B) Correto. Veja o comentário do item A.
C) Correto. A retirada de um reagente desloca o equilíbrio no sentido de produzir novamente o componente removido. Assim, o 

equilíbrio desloca-se para a esquerda e aumenta a quantidade de NH
3
 no equilíbrio.

D) Falso. O valor de kc só varia com a temperatura.
E) Correto. A retirada de um produto desloca o equilíbrio no sentido de produzir novamente o componente removido. Assim, o 

equilíbrio desloca-se para a direita e favorece o consumo de reagentes (NH
3
 e O

2
).

 Resposta: D

13. O equilíbrio em questão desloca-se para a direita quando se adiciona reagentes, ou quando se retira um dos produtos; ou quando de 
diminui a pressão por aumento do volume.

 Resposta: B

14. O líquido nesse recipiente fechado irá iniciar sua evaporação até que se alcance o equilíbrio, ou seja, se atinja a pressão de vapor de 
água nessa temperatura. Nessa situação, a velocidade de evaporação deve ser igual a de condensação (v

direta
 = v

inversa
).

 Resposta: D

15. Inicialmente devemos elaborar uma tabela estequiométrica (já dividindo pelo volume de 10 litros):

A
2(g)

         + B
2(g)

� 2 AB
(g)

início 0,1 mol/L 0,1 mol/L 0

variação –x –x + 2x

equilíbrio (0,1 – x) (0,1 – x) 2x

 Pelo texto, verifi ca-se que 2 · x = 0,1, e x = 0,05 mol/L. Assim, o valor de kc será:
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I. Correto. Veja os cálculos acima.
II. Correto. Veja a tabela estequiométrica acima.
III. Correto. O aumento de temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico, ou seja, desloca para a direita.

 Resposta: E

16. O experimento Y deve simbolizar uma reação mais rápida com maior concentração em produto, pois se realiza em uma temperatura 
mais elevada. Deve ser o gráfi co II. Já o experimento Z deve alcançar a mesma posição de equilíbrio de antes, mas numa velocidade 
maior, por causa do uso do catalisador. Deve estar associado ao gráfi co I.  O gráfi co III não faz sentido do ponto de vista estequiométrico, 
pois ao se consumir 4 mol de A há a produção de 6 mol de B, o que é incoerente.

 Resposta: C
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17. Para favorecer a coloração azul, o equilíbrio precisa ser deslocado para a direita. Isso poderia ocorrer por adição de íons cloreto, Cl–, 
proveniente, por exemplo, de uma solução de NaCl, por remoção de solvente (concentração da solução) ou por aumento da temperatura.

 Resposta: E

18. A cor azul é favorecida quando o equilíbrio é deslocado em direção aos reagentes (para a esquerda). Assim, como a reação é endotérmica, 
a diminuição da temperatura descola o equilíbrio para a esquerda. Com o aumento da umidade do ar, a concentração de H2O(g) 
aumenta e desloca o equilíbrio para a esquerda.

 Resposta: C

19. O aumento do rendimento (deslocamento do equilíbrio para a direita, favorecendo a formação dos produtos) pode ser alcançado por:
Adição de um reagente; ou 
Retirada do produto; ou
Aumento da pressão por redução do volume; ou
Redução da temperatura.

 Resposta: D

20. Haverá perturbação do equilíbrio por aumento de pressão (redução de volume) quando a quantidade de gás (em mol, dados 
pelos coefi cientes) for diferente, quando se compara reagentes e produtos. A única reação em que esse fato se verifi ca é
CaCO

3(s)
  �  CaO

(s)
 + CO

2(g)
, onde não há gás nos reagentes e há 1 mol de gás nos produtos.

 Resposta: D
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