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

1a Questão  :  Calcule  o  trabalho  quando  3,00 mol  de  H2  (g) reagem completamente  com
1,00 mol de N2 (g) dentro de um cilindro mantido sob uma pressão constante de 1,00 atm a
25,0 oC.

2a Questão :  Adicionou-se uma peça metálica de 22,05 g e temperatura de 100,0 oC a uma
massa  de  50,0 g  de  água  a  25,10 oC.  Observou-se  que  a  temperatura  de  equilíbrio  foi
28,49 OC. A partir destas informações, determine a capacidade térmica do metal. Com esta
informação, é possível identifica-lo?

3a Questão  :  Adicionou-se  50.00  mL de  uma  solução  aquosa  0.500  mol L-1 de  NaOH,
25.00 °C, em um calorímetro que opera em pressão constante e que continha 25.00 mL de
uma solução aquosa 0.500 mol L-1 de HCl, também a 25.00 °C. Após a mistura dos reagentes,
a temperatura aumentou para 27.21 °C. Assuma que ambas as soluções são diluídas e que a
sua densidade é 1.00 g mL-1. A partir disto, calcule o valor de ΔH desta reação em kJH desta reação em kJ mol-1.

4a Questão : Maçaricos de oxigênio-acetileno alcançam altas temperaturas e, por isso, são
usados para soldar e cortar metais. Quando 2.50 g de acetileno (C2H2) são queimados em uma
bomba calorimétrica de volume constante (capacidade igual a 10.85 kJ K-1), a temperatura
muda de 23.488 °C para 34.988 °C. Qual são os valores de ΔH desta reação em kJU e ΔH desta reação em kJH (em kJ mol-1) para esta
reação?

5a Questão :  A maior fonte de alumínio metálico é o minério bauxita que, a partir de sua
decomposição térmica:  Al2O3(s)  2Al⟶ 2Al (s) +  3/2O2(g) (ΔH desta reação em kJH  = +1676 kJ). Qual  é a massa de
alumínio que pode ser produzida pelo fornecimento de 1,000×103 kJ de calor?

6a Questão :  Determine o  ΔH desta reação em kJH da
reação mostrada ao lado.

7a Questão : Uma maneira de diminuir a poluição causada pelos automóveis é fazer com que
os gases poluentes reajam: CO (g)   +   NO (g)  →   CO2 (g)   +  N2 (g). Determine o  ΔH desta reação em kJH desta
reação sabendo que:

8a Questão : A partir destas informações, determine o  ΔH desta reação em kJH de formação do HCl (g):

Bom Trabalho


