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1. Dados cada um dos sistemas a seguir: i) 5,00 mol de água líquida; ii) 5,00 mol de vapor d'água;
iii) 5,00 mol de hidrogênio molecular e 2,50 mol de oxigênio molecular;  iv) 10,00 mol de hidrogênio
atômico e 5,00 mol de oxigênio atômico.  a) Calcule o valor de entalpia de formação padrão para cada
sistema.  b) Qual é o sistema de energia mais alta? E o de energia mais baixa?  c) Calcule a variação de
entalpia quando se reage 10,00 mol de hidrogênio atômico e 5,00 mol de oxigênio atômico para produzir
água líquida. Esta reação é exotérmica ou endotérmica?  Dados a 298 K: ΔfH0(H

2
O,l)=–285,83 kJ mol–1;

ΔfH0(H
2
O,g)=–241,82 kJ  mol–1;  ΔfH0(H

2
,g)=0 kJ  mol–1;  ΔfH0(O

2
,g)=0 kJ  mol–1;  ΔfH0(H,g)=+217,97 kJ

mol–1; ΔfH0(O,g)=+249,17 kJ mol–1.

2. Dados cada um dos sistemas a seguir: i) 5,00 mol de água líquida; ii) 5,00 mol de vapor d'água;
iii) 5,00 mol de hidrogênio molecular e 2,50 mol de oxigênio molecular;  iv) 10,00 mol de hidrogênio
atômico e 5,00 mol de oxigênio atômico. a) Calcule o valor de entropia para cada sistema. b) Calcule a
variação de entropia quando se atomiza 5,00 mol de água líquida.  c) Calcule os valores de variação de
entropia  na  formação  dos  sistemas  (i) a  (iv).  Dados  a  298  K: S0(H2O,l)=69,91  J  K–1 mol–1;
S0(H2O,g)=188,83  J  K–1 mol–1;  S0(H2,g)=130,684  J  K–1 mol–1;  S0(O2,g)=205,138  J  K–1 mol–1;
S0(H,g)=114,71 J K–1 mol–1; S0(O,g)=161,06 J K–1 mol–1.

3. A partir dos dados obtidos nos exercícios anteriores, calcule o valor de energia livre de Gibbs
padrão de formação (∆fG0) para os sistemas (i) a (iv), a 298K. Com base nos dados obtidos, discuta qual
dos sistemas é o mais estável a essa temperatura.

4. a) Calcule o valor do calor liberado pela combustão de 1 mol de etano: C2H6(g)
 
+  7/2O2(g)  →

2CO2(g) + 3H2O(g). b) Calcule o calor liberado pela combustão de 1 kg do etano. c) Faça os cálculos dos
itens (a) e (b) para o acetileno (C2H2) e o etanol (C2H5OH). Escreva as equações dessas reações químicas
corretamente balanceadas. d) Qual combustível libera mais calor por unidade de massa? Dados a 298K:
ΔfH0(elementos)=0; ΔfH0(C2H6)=–84,68 kJ mol–1;  ΔfH0(C2H2)=+226,73 kJ mol–1;  ΔfH0(C2H5OH)=–227,69
kJ mol–1; ΔfH0(CO2)=–393,51 kJ mol–1; ΔfH0(H2O)=–241,82 kJ mol–1. 

5. O dióxido de carbono é utilizado em certo tipo de extintores de incêndios, pois este gás pode
remover o oxigênio da proximidade do combustível. Entretanto o seu uso não é adequado para qualquer
tipo  de  incêndio.  a) Calcule  o  valor  de  ΔH0  da  reação  2Mg(s)+O2(g)→2MgO(s).  A combustão  do
magnésio libera ou absorve calor? Um incêndio com o magnésio poderia ser perigoso? b) Calcule o valor
de ΔH0 da reação 2Mg(s)+CO2(g)→2MgO(s)+C(s). Esta reação libera calor? c) Calcule o valor de ΔS0 e
ΔG0 da reação do item (b). Esta reação ocorreria espontaneamente? d) Com base nas respostas anteriores,
discuta o que aconteceria se tentasse extinguir magnésio em chamas com dióxido de carbono. O CO2 seria
adequado para extinguir incêndios com magnésio?  Dados a 298 K:

 
 ΔfH0(elementos)=0;  S0(Mg)=2,68 J

K–1 mol–1;  S0(C)=5,740  J  K–1 mol–1;  ΔfH0(MgO)=–601,70  kJ  mol–1;  S0(MgO)=26,94  J  K–1 mol–1;
ΔfH0(CO2)=–393,51 kJ mol–1; S0(CO2)=213,74 J K–1 mol–1

.

6. O óxido de cálcio reage com a água segundo a equação: CaO(s)+H2O(g)→Ca(OH)2(s). a) Calcule
a variação de entalpia desta reação. b) Calcule a variação da entropia desta reação. c) Calcule o valor de
ΔrG a 200°C. Em que sentido a reação é espontânea? d) Idem, para 1000°C. e) Calcule a temperatura em
graus Celsius em que o valor de ΔrG é nulo. Ocorreria alguma reação nestas condições? Dados a 298 K:
ΔfH0(CaO)=–635,09  kJ  mol–1;  S0(CaO)=–39,75  J  K–1 mol–1;  ΔfH0(H2O)=–241,82  kJ  mol–1;
S0(H2O)=188,83 J K–1 mol–1; ΔfH0{Ca(OH)2}=–986,09 kJ mol–1; S0{Ca(OH)2}=83,39J K–1 mol–1.

7. Utilize os seguintes dados: MgO(s)+2HCl(g)→MgCl2(s)+H2O(l) (∆rG=–68,89 kJ mol–1); MgO(s)
+CO2(g)→MgCO3(s)  (∆rG=–48,31 kJ  mol–1);  CuO(s)+Mg(s)→MgO(s)+Cu(s) (∆rG=–439,73 kJ  mol–1),
para calcular os valores de ∆rG das seguintes reações: a) MgCO3(s)+2HCl(g)→MgCl2(s)+CO2(g)+H2O(l);
b) MgCO3(g)+Cu(s)→Mg(s)+CO2(g)+CuO(s); c) CuO(s)+Mg(s)+2HCl(g)→Cu(s)+MgCl2(s)+H2O(g).
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