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Sugestão: quando cabível, faça a análise dimensional nasnas principais equações utilizadas. 

1a Questão : O diagrama ao lado mostra uma
reação química onde cada molécula representa
0,100 mol  das  espécies  A  (vermelhas)  e  B
(azuis) quando colocadas em uma caixa cujo
volume é 1,00 L. Pede-se:
a)  Escreva  a  equação  balanceada  para  esta
reação;
(b) Escreva a expressão para a constante de equilíbrio da reação acima.
(c) Calcule o valor de Kc

o e de KP
o (assuma que todas as moléculas estejam em fase gasosa).

2a Questão : Escreva as expressões para a constante
de equilíbrio Kc

o para cada uma das reações ao lado:

3a Questão :  A constante de equilíbrio Kc
o para a

reação  2 NO(g) + Br2(g)  ↔  2 NOBr(g),  a  1000 K,  é
igual a 1,30 10-2. Qual seria a composição do sistema
no equilíbrio  se,  inicialmente,  3,00  móis  de  cada  uma das  espécies  participantes  fossem
adicionados a um recipiente de volume igual a 20,00 L?
Após atingido o equilíbrio, o que aconteceria com a composição se o volume do sistema fosse
reduzido para 10,00 L? Justifique a sua resposta.

4a Questão : A reação PCl3 (g)  +  Cl2 (g)   ↔   PCl5 (g) ocorre  em um recipiente  fechado ,  de
volume  7,50 L,  a  450,00 K.  Nesta  temperatura,  constatou-se  que  as  pressões  parciais  do
PCl3 , Cl2 e PCl5 são respectivamente iguais a 0,124 atm , 0,157 atm e 1,300 atm. Pede-se:
a) Calcule os valores de Kp

o e Kc
o nesta temperatura;

b) O valor de ΔGGo nesta temperatura;
c) A nova composição do sistema em equilíbrio se fossem inseridos 0,500 atm de cada um
dos reagentes e produtos ao sistema.

5a Questão :  Uma mistura de 0,2000 mol de CO2(g) , 0,1000 mol de H2(g) e 0,1600 mol de
H2O(g) é colocada em um recipiente de 2,000 L. Em 500,00 K, um equilíbrio, descrito pela
equação  CO2(g)   +   H2(g)    ↔   CO(g)  +   H2O(g) ,  é atingido, sendo que a pressão parcial da água é
3,510 atm. Com base nestas informações, responda:
a) Calcule as pressões parciais iniciais de todos os gases presentes no sistema;
b) Calcule as pressões parciais no equilíbrio de todos os gases presentes no sistema;
c) Calcule o valor de Kc

o e de KP
o , em 500,00 K.

6a Questão : Em 218,0 oC, o valor de Kp
o  medido para a reação NH4SH(s)  ↔  NH3(g)  +  H2S(g)

é 1,200  10-4 . Calcule as pressões parciais dos gases quando o equilíbrio é alcançado.

7a Questão : Considere a reação CaSO4(s)   ↔   Ca2+
(aq)   +   SO4

2-
(aq) cuja constante, a 25,00 oC

é  2,40  10-5.  Uma  solução  aquosa,  de  volume  igual  a  1,400 L,  saturada  de   CaSO4(s) é



preparada.  Calcule  as  concentrações  das  espécies  iônicas,   a  massa  mínima  de  CaSO4(s)

necessária  para  se  preparar  esta  solução  e  valor  de  ΔGGo (e  compare-o  com  o  valor  da
literatura).

8a Questão  : Para  a  reação  representada  ao  lado,
identifique o ácido e a base. Especifique a definição
(Arrhenius,  BrǾnsted  ou  Lewis)  usada  em  sua
resposta.

9a Questão : Calcule o pH de cada uma das soluções:
a) 0,0167 mol L-1 de HNO3;
b) 0.225 g of HClO3 em  2.00 L de solução;
c) 15.00 mL de 1.00 mol L-1 de HCl diluídos para 0,500 L,
d) uma mistura formada através da adição de 50,0 mL de 0,020 mol L-1 de HCl em125 mL de
0,010 mol L-1 de HI.

10a Questão : Calcule a porcentagem de ionização do ácido propiônico quando este está em
soluções aquosas:
a) 0,250 mol L-1 ;
b) 0,0800 mol L-1 ;
c) 0,0200  mol L-1 .
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