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01. A fi gura I mostra a aproximação entre as moléculas, que se chocam com geometria favorável e energia sufi ciente e formam o complexo 
ativado em II. O complexo ativado é o estado de mais alta energia. Em III observamos a formação das moléculas dos produtos, que se 
afastam após a colisão efetiva ter ocorrido.  

Resposta: D

02. Numa reação reversível em sistema homogêneo, o catalisador é inicialmente consumido para ser posteriormente regenerado. 

Resposta: D

03. 
I. Falso. A reação possui duas etapas e a etapa lenta (determinante da velocidade) é a primeira, pois possui maior energia de ativação.
II. Correto. Como o nível de energia dos produtos é menor que o dos reagentes, temos que ∆H < 0.
III. Correto. Veja o comentário do item I. 

Resposta: D

04. 
A) Falso. Um gás, em certa temperatura, possui a mesma energia cinética média, embora as moléculas, individualmente, possam ter 

energias cinéticas (e velocidades) diferentes a cada instante.
B) Correto. O aumento da temperatura aumenta o número de moléculas com energia sufi ciente para superar a energia de ativação.
C) Correto. Os catalisadores criam novos mecanismos reacionais de mais baixa energia de ativação, com diferentes etapas, complexos 

ativados e energias de ativação.
D) Correto. Por isso a necessidade de catalisadores ou de uma ignição inicial.

05. Como a reação, conforme o enunciado, libera calor, ela é exotérmica. O atrito deve fornecer energia sufi ciente para que as partículas 
reagentes superem a energia de ativação da reação. 

Resposta: D

06. 
A) Falso. A proposta de mecanismo deve ser compatível com a lei de velocidade determinada experimentalmente.
B) Falso. O catalisador cria um novo mecanismo reacional de mais baixa energia de ativação e proporciona maior velocidade de 

formação dos produtos em uma reação.
C) Correto. A lei de velocidade de uma reação R → P, pode ser expressa genericamente por: v = k.[R]n, onde n é um expoente 

determinado experimentalmente.
D) Falso. O catalisador pode aparecer, ou não, na lei de velocidade de uma reação química. 

Resposta: C

07. 
A) Correto. O catalisador não infl uencia no ∆H de uma reação.
B) Correto. O catalisador participa da reação, conforme visto no mecanismo proposto, mas não é consumido no processo global.
C) Falso. A constante de equilíbrio de uma reação em particular, assim como a de velocidade, só varia com a temperatura.
D) Correto. O mecanismo proposto consome Br

2
 em uma etapa e o regenera em outra.

E) Correto. É o motivo de se utilizar um catalisador. 

Resposta: C

08. Devemos lembrar que o catalisador deve ser uma espécie química (por exemplo: um íon, uma molécula, uma liga metálica), mas não 
pode ser uma forma de energia, como luz, calor, ou outra manifestação sobre o sistema, como pressão. 

Resposta: A

09. 
I. Correto. Conforme o texto, AChE é uma enzima e, portanto, atua como catalisador.
II. Falso. Catalisador cria um novo caminho reacional de menor energia de ativação.
III. Correto. Veja o comentário anterior.
IV. Falso. Quando o catalisador cria um novo caminho reacional novas espécies intermediárias são formadas para explicar esse novo 

mecanismo. 

Resposta: E
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10. 
I. Correto. Z representa a diferença entre os níveis de energia de produtos e reagentes.
II. Correto. O processo é mostrado em dois caminhos: um sem catalisador, de uma única etapa e com energia de ativação valendo X, 

e outro, com catalisador, apresentando 4 etapas, sugerindo uma energia de ativação da reação global (distância entre os reagentes 
e o complexo ativado de maior energia) igual a Y.

III. Falso. (X + Z) representa a energia de ativação sem catalisador, mas para a reação inversa.
IV. Falso. Como o nível de energia dos produtos é menor que o dos reagentes, temos que ∆H < 0 (processo exotérmico). 

Resposta: A

11. Analisando os experimentos 1 e 2, percebemos que a concentração de X duplica enquanto a velocidade quadruplica. Logo, o seu 
expoente na lei de velocidade será 2.
De acordo com os experimentos 2 e 3, percebemos que a concentração de Y duplica enquanto a velocidade não se altera. Logo, o 
seu expoente na lei de velocidade será zero.
Assim, a lei de velocidade será v = k · [X]2 · [Y]0. 

Resposta: D

12. A etapa lenta (determinante da velocidade) é a 1ª etapa, assim a lei de velocidade é dada por: v = k · [Z]2 · [Y]. Assim:
A) Correto. Como o expoente de Z é 2, ao duplicar sua concentração, a velocidade da reação quadruplica.
B) Correto. Como o expoente de Y é 1, ao duplicar sua concentração, a velocidade da reação também duplica.
C) Correto. A ordem global da reação é a soma dos expoentes, ou seja, é igual a 3.
D) Correto. Como o expoente de Z é 2, ao triplicar sua concentração, a velocidade da reação aumenta 9 vezes. Como o expoente 

de Y é 1, ao triplicar sua concentração, a velocidade da reação também triplica. Avaliando ambos juntos, a velocidade da reação 
aumenta de 9 × 3 = 27 vezes.

E) Falso. Veja o texto anterior. 

Resposta: E

13. Analisando os experimentos 1 e 2, percebemos que a concentração de B duplica enquanto a velocidade não se altera. Logo, o seu 
expoente na lei de velocidade será 0.
Observando os experimentos 1 e 3, percebemos que a concentração de A duplica enquanto a velocidade quadruplica. Logo, o expoente 
de A na lei de velocidade será 2.
Assim, a lei de velocidade será v = k · [A]2 · [B]0. 

Resposta: A

14. Analisando os experimentos 1 e 2, percebemos que a concentração de C�
2
 duplica enquanto a velocidade duplica. Logo, o seu expoente 

na lei de velocidade será 1.
Observando os experimentos 1 e 3, percebemos que a concentração de Fe2+ cai pela metade enquanto a velocidade também cai pela 
metade. Logo, o expoente de Fe2+ na lei de velocidade será 1.
Assim, a lei de velocidade será v = k · [C�

2
] · [Fe2+]. 

Resposta: B

15. No experimento 1, percebe-se que a concentração do reagente A não se altera com o tempo. Logo, não está havendo reação. No 
experimento 2, a concentração de A diminui linearmente em relação ao tempo, mostrando uma reação de ordem zero e nota-se que 
a velocidade se mantém constante ao longo do tempo (a velocidade é dada pelo módulo do coefi ciente angular da reta tangente e 
este se mantém constante). Se a reação fosse de 1ª ordem, o gráfi co [A] versus tempo apresentaria decaimento exponencial, como 
na radioatividade. Assim, apenas o item I está correto. 

Resposta: A

16. De acordo com o texto, a lei de velocidade é dada por v k NO CO2= ⋅[ ] [ ]2 0
.  Assim, o componente CO não interfere na velocidade da 

reação e, portanto, não deve ser encontrado na etapa lenta da reação. Logo, a reação deve ter mais de uma etapa. 

Resposta: D

17. Analisando os experimentos 1 e 2, percebemos que a concentração de A duplica enquanto a velocidade duplica. Logo, o seu expoente 
na lei de velocidade será 1.
De acordo com os experimentos 1 e 3, percebemos que a concentração de B duplica enquanto a velocidade quadruplica. Logo, o seu 
expoente na lei de velocidade será 2.
Analisando os experimentos 1 e 4, percebemos que a concentração de C duplica enquanto a velocidade não se altera. Logo, o seu 
expoente na lei de velocidade será 0.
Assim, a lei de velocidade será v = k · [A]1 · [B]2 e a ordem global será 3. 

Resposta: C
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18. A lei de velocidade é expressa por: v = k·[CHC�
3
]x·[C�

2
]y. 

Observando os experimentos 2 e 3, notamos que, para uma concentração de C�
2
 fi xa, ao aumentarmos [CHC�

3
] 5 vezes, a velocidade 

também aumenta 5 vezes, o que nos mostra que o valor de x = 1.
Para os experimentos 1 e 2, observamos que a concentração de CHC�

3
 aumenta 20 vezes, o que causaria um aumento semelhante na 

velocidade. Enquanto isso, a concentração de C�
2
 aumentou 6,25 vezes. Perceba que a velocidade, descontado o efeito de aumentar 

20 vezes referente ao CHC�
3
, aumentou 2,5 vezes, o que nos mostra que o valor de y é 

1

2
.

Substituindo os dados da 1ª experiência na lei de velocidade, encontramos o valor da constante k como sendo 5,0·103 (mol/L)–1/2·s–1. 

Resposta: C

19. Analisando os dados, percebemos que quando a concentração de A triplica enquanto a velocidade aumenta 9 vezes. Logo, o seu 
expoente na lei de velocidade será 2.
Mais uma vez de acordo com o enunciado, percebemos que quando a concentração de B varia, a velocidade não se altera. Logo, o 
seu expoente na lei de velocidade será 0.
Assim, a lei de velocidade será v = k · [A]2. 

Resposta: C

20. 
I. Correto. A concentração da espécie colorida C diminui com o tempo, comportando-se como reagente. A espécie incolor deve ser 

o produto da reação que consome a espécie colorida.
II. Correto. Considerando que o gráfi co inicie em 0,0044 mol/L da espécie colorida, o tempo para cair pela metade (tempo de

meia-vida) seria de aproximadamente 2200 s, ou seja, cerca de 36 minutos.
III. Falso. O gráfi co não nos fornece informação para deduzir a lei de velocidade em função do corante e da espécie incolor.
IV. Correto. A velocidade da reação depende da concentração do corante (veja que no gráfi co o coefi ciente angular muda com o 

tempo). Além disso, o único fator que infl uencia a constante de velocidade é a temperatura. 

Resposta: C

21. As enzimas são catalisadores extremamente específi cos e efi cientes para determinada reação, além de minimizarem a geração de 
resíduos inorgânicos e serem biodegradáveis. 

Resposta: B

22. Uma superfície de contato maior aumenta a velocidade das reações que ocorrem nas explosões nos shows pirotécnicos, pois aumentam a 
frequência de colisões entre os reagentes (note que o aumento da superfície de contato não modifi ca a energia de ativação da reação). 

Resposta: A

23. Se a fruta estiver exposta ao Sol, em vez de guardada dentro de uma geladeira, ela apresentará maior velocidade de reação de 
apodrecimento, mas a reação ocorrerá em maior temperatura. Se a fruta, além disso, estiver em pedaços, apresentará também maior 
superfície de contato e sua velocidade de reação de apodrecimento será ainda maior. 

Resposta: A

24. Como o II experimento foi realizado em temperatura menor, deve apresentar menor velocidade de reação e o tempo de reação deve 
aumentar em relação ao experimento I. Já o III experimento apresenta a mesma temperatura de I e maior superfície de contato, o que 
sugere maior velocidade de reação e menor tempo para que o reagente seja consumido. 

Resposta: D

25. Se o objetivo do estudante é estudar o efeito da temperatura sobre a velocidade ele deve manter, necessariamente, todas as outras 
possíveis variáveis inalteradas. Assim, somente a temperatura varia e as concentrações iniciais de A e de B, bem como a massa de 
catalisador, se mantêm constantes. 

Resposta: C

26. Como a reação ocorre em sistema aberto e promove a formação de gases, uma maneira simples de avaliar a velocidade da reação 
seria monitorar a massa total do sistema, que iria diminuir. Outras formas seriam: medida do aumento da concentração de íons Mg2+ 
e medida do aumento do pH da solução. A pressão total do sistema seria constante (sistema aberto) e a concentração de íons C�– 
também seria constante (íon espectador). 

Resposta: C

27. Ambas as reações devem formar as mesmas quantidades de produtos, pois as quantidades de reagentes consumidas, independente 
da velocidade de reação, também são iguais. Deve-se notar também que a reação que utiliza zinco em pó (curva B) deve apresentar 
maior velocidade e se mostra em uma curva mais acentuada. 

Resposta: B
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28. A reação, apesar de espontânea e exotérmica, é lenta e possui alta energia de ativação. Por isso há a necessidade de se fornecer uma 
pequena energia inicial para que se supere a energia de ativação e a reação ocorra plenamente. Não há a necessidade de se continuar 
fornecendo essa energia inicial, pois, uma vez que a reação ocorre em velocidade aceitável, ela libera calor sufi ciente para suprir essa 
energia de ativação. 

Resposta: A

29. A reação balanceada é C
20

H
42

 + 30,5 O
2
 → 20 CO

2
 + 21 H

2
O. Assim:

(F) O aumento da temperatura e da concentração dos reagentes aumenta a velocidade de uma reação.
(V) A queima completa de 1 mol do hidrocarboneto produz 20 mol de CO

2
 (massa molar 44 g/mol), com massa igual a 20 × 44 = 880 g.

(V) A reação somente ocorre se houver uma colisão efetiva, com energia sufi ciente e geometria adequada.
(V) Caso o O

2
 no interior do recipiente coberto seja totalmente consumido, a combustão cessa e a vela se apaga.

(F) O aumento da superfície de contato aumenta a velocidade de uma reação, pois aumenta a frequência de colisões entre os reagentes. 

Resposta: C

30. A reação iônica que está ocorrendo é: 2 H+
(aq)

 + Mg
(s)
 → Mg2+

(aq)
 + H

2(g)
. Como o ácido clorídrico é mais forte que o acético, a solução 

de HC� tem maior concentração de íons H+. 
I. Falso. No recipiente 1, com maior concentração de íons H+, a reação será mais rápida.
II. Falso. O magnésio metálico é o agente redutor.
III. Correto. Observe a reação apresentada.
IV. Correto. O aumento da superfície de contato aumenta a velocidade das reações. 

Resposta: D
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