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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 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. Quais são os valores de ΔU e ΔH (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⟶ (s) +  3/2O2(g) (ΔH  = +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 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 sabendo que:

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



9a Questão  :  Um  gás  é  colocado  dentro  de  um  cilindro  no  qual,
internamente,  há  um  sistema  elétrico  de  aquecimento,  conforme
mostrado  na  figura  ao  lado  e,  externamente,  a  pressão  exercida  é
constante  e igual a 1,00 atm. Considerando que 100 J de energia são
fornecidos pelo aquecedor,  o que aconteceria  com energia  interna do
sistema se: a) o pistão fosse mantido preso; b) o pistão variasse a sua
posição  de  forma  que  o  volume  passasse  de  4,00 L  para  10,0 L?
Justifique a sua resposta com cálculos.

10a Questão  : Calcule  o  trabalho  realizado  por  1,00 mol  gás  que
inicialmente, a 25,0 oC e volume igual a 15,00 L, é permitido expandir-se por dois caminhos
distintos: a) isotermicamente e reversivelmente até que o seu volume seja dobrado; b) contra
uma pressão constante igual a 0,250 atm.

11a Questão : Considere a tabela de potenciais de eletrodo mostrada ao lado. Pergunta-se: a)
Qual é o agente redutor mais forte? b) Qual é o agente oxidante mais forte? c) Quais espécies
conseguem oxidar o íon C2+

(aq)?

12a Questão : Considere a célula mostrada ao lado. Pede-
se: a) indique o cátodo e o ânodo; b) o polo positivo e o
negativo; c) o valor que deveria se mostrado no voltímetro
(consulte uma tabela de potenciais);  d) escreva a reação
química que representa esta célula em funcionamento; e)
com o auxílio de uma tabela termodinâmica, determine os
valores de ΔGo,  ΔHo e  ΔSo

13a Questão : Complete e balanceie as reações (em meio alcalino):
a) MnO4

-
(aq)   +  S2-

(aq)   →   S(s)   +  MnO2(s)

b) H2O2(aq)   +  Cl2O7(g)   →   ClO2
-
(aq)   +   O2(g)

c) Ba2+
(aq)  +  H2O2(aq)   +  ClO2(aq)   →   Ba(ClO2)2(s)   +  O2(g)

14a Questão : Repita a questão anterior considerando que o meio esteja acidificado.

Bom Trabalho


