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TRABALHO PARA RECUPERAÇÃO OPCIONAL - QUÍMICA II

01. A gasolina é um combustível constituído por uma mistura de diversos compostos químicos, principalmente hidrocarbonetos. Estes
compostos apresentam volatilidade elevada e geram facilmente vapores inflamáveis.
Em um motor automotivo, a mistura de ar e vapores inflamáveis de gasolina é comprimida por um pistão dentro de um cilindro e
posteriormente sofre ignição por uma centelha elétrica (faísca) produzida pela vela do motor.

Adaptado de: BROWN, Theodore; L. LEMAY, H Eugene; BURSTEN, Bruce E. Química a Ciência Central, 9ª edição, Editora Prentice-Hall, 2005, pág. 926.

Pode-se afirmar que a centelha elétrica produzida pela vela do veículo neste evento tem a função química de
a) catalisar a reação por meio da mudança na estrutura química dos produtos, saindo contudo recuperada intacta ao final do
processo.
b) propiciar o contato entre os reagentes gasolina e oxigênio do ar 2(O ), baixando a temperatura do sistema para ocorrência de
reação química.
c) fornecer a energia de ativação necessária para ocorrência da reação química de combustão.
d) manter estável a estrutura dos hidrocarbonetos presentes na gasolina.
e) permitir a abertura da válvula de admissão do pistão para entrada de ar no interior do motor.

02.As transformações químicasque ocorrem no estômago durante a ingestão de alimentos, assim como muitas reações nanatureza,
ocorrem através de enzimas, que são catalisadores biológicos.Sobre catalisadores, é correto afirmar que

a) são consumidos à medida que a rapidez das reações aumenta.
b) são adicionados a um substrato mas nãoparticipam das reações.
c) participam das reações químicas, mas sãoregenerados ao final destas.
d) participam, mas não reagem quimicamentecom os reagentes.
e) aumentam a rapidez das reações sem, noentanto, participarem destas.

03. (Uemg 2017) Uma reação química hipotética é representada pela seguinte equação: (g) (g) (g) (g)A B C D   e ocorre em
duas etapas:

(g) (g) (g)A E D  (Etapa lenta)

(g) (g) (g)E B C  (Etapa rápida)

A lei da velocidade da reação pode ser dada por
a) v k [A] 

b) v k [A][B] 
c) v k [C][D] 

d) v k [E][B] 

04. Os gases butano e propano são os principais componentes do gás de cozinha (GLP - Gás Liquefeito de Petróleo). A combustao
do butano 4 10(C H ) correspondenteaÌequac ̧aÞo:

4 10 2 2 2C H O CO H O Energia   

Se a velocidade da reac ̧aÞofor 0,1 mols butano-minuto qual a massa de 2CO produzida
em 1 hora?
a) 1.056 g
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b) 176 g
c) 17,6 g
d) 132 g
e) 26,4 g

05. Colocamos um pedaço de palha de aço em cima de uma pia e a seu lado um prego de mesma massa. Notamos que a palha de
aço enferruja com relativa rapidez enquanto que o prego, nas mesmas condições, enferrujará mais lentamente. Os dois materiais
têm praticamente a mesma composição, mas enferrujam com velocidades diferentes. Isso ocorre devido a um fator que influencia
na velocidade dessa reação, que é:
a) temperatura.
b) concentração dos reagentes.
c) pressão no sistema.
d) superfície de contato.
e) presença de catalisadores.

06. Alguns medicamentos são apresentados na forma de comprimidos que, quando ingeridos, dissolvem-se lentamente no líquido
presente no tubo digestório, garantindo um efeito prolongado no organismo. Contudo, algumas pessoas, por conta própria,
amassam o comprimido antes de tomá-lo.

Esse procedimento é inconveniente, pois reduz o efeito prolongado devido
a) à diminuição da superfície de contato do comprimido, provocando redução na velocidade da reação.
b) à diminuição da superfície de contato, favorecendo a dissolução.
c) ao aumento da velocidade da reação em consequência do aumento da superfície de contato do comprimido.
d) diminuição da frequência de colisões das partículas do comprimido com as moléculas do líquido presente no tubo digestório.

07. Considere a seguinte reação genérica: A B C D.   Abaixo é representado o gráfico de variação da entalpia da reação
genérica acima, na ausência e presença do catalisador.

Sobre o gráfico, assinale o que for correto.
01) A energia de ativação na ausência do catalisador é 40 kcal.
02) A energia de ativação na presença do catalisador é 30 kcal.
04) A variação entre a energia de ativação na ausência e presença do catalisador é de 10 kcal.
08) A reação é exotérmica.
16) A variação de entalpia da reação é de 25 kcal.

08. (G1 - ifsul 2016) Os veículos emitem óxidos de nitrogênio que destroem a camada de ozônio. A reação em fase gasosa ocorre
em duas etapas:

1ª etapa: 3 2 2 3O NO O NO   (lenta)
2ª etapa: 2 3 2 5NO NO N O  (rápida)

A lei de velocidade para a reação é
a) 3 2v k[O ][NO ]

b) 2 3v k[NO ][NO ]
c) 2 3v k[O ][NO ]
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d) 2 5v k[N O ]

09.(G1 - ifsp 2016) Um técnico de laboratório químico precisa preparar algumas soluções aquosas, que são obtidas a partir das
pastilhas da substância precursora no estado sólido. A solubilização desta substância consiste em um processo endotérmico. Ele
está atrasado e precisa otimizar o tempo ao máximo, a fim de que essas soluções fiquem prontas. Desse modo, assinale a
alternativa que apresenta o que o técnico deve fazer para tornar o processo de dissolução mais rápido.
a) Ele deve triturar as pastilhas e adicionar um volume de água gelada para solubilizar.
b) Ele deve utilizar somente água quente para solubilizar a substância.
c) Ele deve utilizar somente água gelada para solubilizar a substância.
d) Ele deve triturar as pastilhas e adicionar um volume de água quente para solubilizar.
e) A temperatura da água não vai influenciar no processo de solubilização da substância, desde que esta esteja triturada.

10. (Udesc 2014) Considere que um prego é fabricado apenas com o metal Fe. Se este prego entrar em contato com uma solução
aquosa de HC , irá acontecer a seguinte reação de corrosão:

(s) (aq) 2(aq) 2(g)Fe 2 HC FeC H   

A velocidade com que a corrosão do Fe ocorre depende de alguns fatores. Assinale a alternativa que contém os fatores que
podem influenciar a velocidade desta reação.
a) temperatura – massa molar – pressão
b) temperatura – pressão – concentração dos reagentes
c) concentração dos reagentes – pressão – densidade
d) densidade – massa molar – temperatura
e) catalisador – densidade – pressão


