
 

 

 

Recuperação do 3° Bimestre – disciplina – Química 

2ºano  

Conteúdo: 
Equilíbrios químicos 
Equilíbrios iônicos 

 

Lista de exercícios 

- (PUC-SP) O metanol (CH3OH) é um combustível alternativo que pode ser produzido, em 

condições adequadas, de acordo com a reação: 

CO (g) +  2 H2(g)    CH3OH (g)   +  x Kcal 

Para o aumento do rendimento desse sistema em metanol, é preciso: 

a- Diminuir a temperatura e aumentar a pressão total sobre o sistema    

b- Aumentar a temperatura e a pressão total sobre o sistema 

c- Diminuir a temperatura e a pressão total sobre o sistema 

d- Aumentar a temperatura e diminuir a pressão total sobre o sistema 

e- Diminuir a pressão parcial do hidrogênio no sistema 

2- Dado o seguinte processo químico, abaixo mencionado: 

CH4(g)    +   2 O2(g)      CO2(g)  + 2 H2O (g) 

Qual das afirmativas abaixo mencionadas pode deslocar a reação no sentido inverso da 

reação: 

a- A retirada de gás carbônico 

b- A retirada de água 

c- A adição de metano (CH4) 

d- A retirada de gás oxigênio     

e- O aumento de gás oxigênio 

3-  (Fuvest-SP) No vinagre ocorre o seguinte equilíbrio: 

CH3COOH    CH3COO-  +  H+ 

Que efeito provoca nesse equilíbrio a adição de uma substância básica? Justifique sua 

resposta. 

R: Com o consumo dos íons H+ por parte dos íons OH-, o equilíbrio será deslocado para o 

sentido direto 
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4-  (Unicamp-SP) Na alta atmosfera ou em laboratório, sob ação de  radiações 

eletromagnéticas (ultravioletas, ondas de rádio, etc.), o ozônio é formado através das reação 

endotérmica  3 O2    2 O3. 

a- O aumento da temperatura  favorece ou dificulta a formação do ozônio? 

R; aumenta 

b- E o aumento da pressão? 

R; aumenta 

5- (ITA-SP) As opções a seguir se referem a equilíbrios químicos que foram 

estabelecidos dentro de cilindros providos de êmbolo. Se o volume interno em cada 

cilindro for reduzido à metade, a temperatura permanecendo constante, em qual das 

opções a seguir o ponto de equilíbrio será alterado? 

a)H2(g) + I2(g)↔ 2 HI(g) 

b) CaCO3(s) ↔ CaO(s) + CO2(g) 

c) PbS(s) + O2(g) ↔ Pb(s) + SO2(g) 

d) CH4(g) + 2 O2(g) ↔ CO2(g) + 2 H2O(g) 

e) Fe2O3(s) + 3 CO(g) ↔ 2 Fe(s) + 3 CO2(g) 

6- (UFPA) Um sistema químico, a certa temperatura, contém os gases F2(g), O2(g) e 

OF2(g) em equilíbrio, de acordo com a equação:  

2 F2(g) + 1 O2(g) + 11,0 kcal ↔ 2 OF2 (g) 

Analisando o sistema, podemos afirmar que:  

I. Se aumentarmos a temperatura do sistema, a concentração de OF2(g) aumentará.  

II. Se aumentarmos a pressão sobre o sistema, a concentração de OF2(g) aumentará.  

III. Se aumentarmos a pressão sobre o sistema, a constante de equilíbrio aumentará.  

IV. Se adicionarmos ao sistema um catalisador adequado, a concentração de OF2(g) 

aumentará.  

a) somente a afirmativa II está correta.  



b) somente as afirmativas I e II estão corretas.    

c) somente as afirmativas II e IV estão corretas.  

d) somente as afirmativas I, II e III estão corretas.  

e) todas as afirmativas estão corretas. 

7- Observe o seguinte equilíbrio abaixo: 

2 SO2(g) + O2(g) ↔2 SO3(g) ∆H < 0 

Se aumentarmos a concentração do dióxido de enxofre, acontecerá o seguinte: 

a) O equilíbrio se deslocará para a direita, aumentando a concentração de SO3 e diminuindo 

a concentração de O2.    

b) O equilíbrio se deslocará para a esquerda, aumentando a concentração de O2 e 

diminuindo a concentração de SO3. 

c) O equilíbrio se deslocará para a direita, diminuindo a concentração de SO3 e aumentando 

a concentração de O2. 

d) O equilíbrio se deslocará para a esquerda, mas todas as concentrações permanecerão 

inalteradas. 

e) O equilíbrio não se deslocará porque somente a variação da temperatura afeta esse tipo 

de equilíbrio. 

8-  Analise o diagrama a seguir que mostra as variações de concentração em mol/L 

de NO2 e N2O4 até atingirem o equilíbrio, dado pela reação 2 NO2 ↔ N2O4. 



 

Diagrama de reação em equilíbrio químico 

Determine a alternativa que indica o valor correto de Kc nessas condições: 

R: 0,25 mol.l 

equilíbrio. 

9- Considere o seguinte sistema em equilíbrio: 

 

Reação em equilíbrio químico 

Assinale as opções que aumentariam a concentração da amônia (NH3): 

a) Aumentar a concentração do nitrogênio.    

b) Diminuir a concentração do hidrogênio. 

c) Aumentar a temperatura do sistema. 

d) Diminuir a temperatura do sistema.   

e) Aumentar a pressão sobre o sistema. X 

10- O leite de vaca possui um pH médio de 6,6. Em caso de mastite, ou seja, inflamação da 

glândula mamária causada por bactérias, o pH torna-se alcalino. As bactérias acidificam o 

leite, mas o organismo do animal, para compensar, libera substâncias alcalinas. Qual deve 

ser o valor do pH do leite de um animal com mastite? 



a- pH = 6,6 

b- 0 < pH < 6,6 

c- pH = 7,0 

d- 7,0 < pH < 14   

e- 6,6 < pH < 7,0 

11- O estômago produz suco gástrico constituído de ácido clorídrico, muco, enzimas e sais. 

O valor de pH no interior do estômago deriva, principalmente, do ácido clorídrico presente. 

Sendo o ácido clorídrico um ácido forte, a sua ionização é total em meio aquoso, e a 

concentração de H+ em quantidade de matéria nesse meio será a mesma do ácido de 

origem. Assim, uma solução aquosa de ácido clorídrico em concentração 0,01 mol L-1 terá 

pH igual a: 

a- 2    

b- 4 

c- 5 

d- 7 

e- 9 

12- Chuva ácida" é um termo que se refere à precipitação, a partir da atmosfera, de chuva 

com quantidades de ácidos nítrico e sulfúrico maiores que o normal. Os precursores da 

chuva ácida vêm tanto de fontes naturais, tais como vulcões e vegetação em decomposição, 

quanto de processos industriais, principalmente emissões de dióxido de enxofre e óxidos de 

nitrogênio resultantes da queima de combustíveis fósseis. O pH da água da chuva 

considerado normal é de 5,5 (devido à presença de ácido carbônico proveniente da 

solubilização de dióxido de carbono). Um químico monitorando uma região altamente 

industrializada observou que o pH da água da chuva era igual a 4,5. 

Considerando que a acidez está relacionada com a concentração de H3O
+, é correto afirmar 

que a água com pH 4,5 era: 

a- duas vezes mais básica que o normal. 

b- duas vezes mais ácida que o normal. 

c- dez vezes mais básica que o normal 



d- dez vezes mais ácida que o normal.   

e- cem vezes mais ácida que o normal. 

13- Considere certa quantidade de água e suco de limão, misturados, contida em um 

copo. Analise estas três afirmativas concernentes a esse sistema: 

I. O sistema é ácido. 

II. O pH do sistema é maior que 7. 

III. No sistema, a concentração dos íons H+ é maior que a dos OH–. 

A partir dessa análise, é CORRETO afirmar que: 

a- apenas as afirmativas I e II estão certas. 

b- apenas as afirmativas I e III estão certas.   

c- apenas as afirmativas II e III estão certas. 

d- as três afirmativas estão certas. 

14- - Consultando a tabela de pH, verifica-se que: 

             pH de algumas soluções a 25° C 

2,0 Suco gastrico 

10,0 Preparo tintura para cabelo 

5,0 Urina 

8,0 Solução aquosa de bicarbonato de sódio 

 

a- a urina é mais ácida que o suco gástrico; 

b- a concentração de íons OH- é igual a 10 -6 mol/L na solução de bicarbonato de sódio;    

c- o preparado usado na tintura de cabelos é neutro; 

d- a urina é neutra; 

e- a solução de bicarbonato de sódio é mais ácida que a do suco gástrico. 



15- Nos seres humanos, o pH do plasma sangüíneo está entre 7,35 e 7,45, assegurado pelo 

tamponamento característico associado à presença das espécies bicarbonato/ácido 

carbônico de acordo com a reação: 

H3O
+   +  HCO3

-     ↔ H2CO3   +  H2O  

Após atividade física intensa a contração muscular libera no organismo altas concentrações 

de ácido lático. Havendo adição de ácido lático ao equilíbrio químico descrito, é correto 

afirmar: 

a- A concentração dos produtos permanece inalterada. 

b-  A concentração dos reagentes permanece inalterada. 

c- O equilíbrio desloca-se para uma maior concentração de reagentes. 

d- O equilíbrio desloca-se nos dois sentidos, aumentando a concentração de todas as 

espécies presentes nos reagentes e produtos. 

e-  O equilíbrio desloca-se no sentido de formação dos produtos.   

16-  O metanol pode ser chamado de álcool de madeira, é extremamente venenoso, sua 

ingestão pode causar cegueira, paralisia e morte. Quando em combustão não é possível 

verificar sua chama, por ser bastante volátil. Pode ser obtido através da reação de monóxido 

de carbono com hidrogênio, como observada na reação abaixo. Usando o princípio de Lê 

Châtelier de que maneira o equilíbrio é afetado quando se fornece calor ao sistema e, 

consequentemente, se eleva à temperatura e quando diminui a pressão do sistema? 

       1 

CO(g) +  H2(g)     2 CH3OH(g)  ΔH= +92KJ 

 

R: Elevando a temperatura desloca a reação para o sentido endotérmico (sentido direto ) e 

diminuindo a pressão o equilíbrio não será alterado pois os números de mols são iguais 

entre os reagentes e produtos 

17- (Enem) Uma dona de casa acidentalmente deixou cair na geladeira a água proveniente 

do degelo de um  peixe, o que deixou um cheiro forte e desagradável dentro do 

eletrodoméstico. Sabe-se que o odor  característico de peixe se deve às aminas e que 

esses compostos se comportam como bases. 



Na tabela são listadas as concentrações hidrogeniônicas de alguns materiais encontrados 

na cozinha, que a dona de casa pensa em utilizar na limpeza da geladeira. 

 

 

 

 

Dentre os matérias listados, quais são apropriados para amenizar esse odor?  

a- Álcool ou sabão. 

b- Suco de limão ou álcool. 

c- Suco de limão ou vinagre.  

d- Suco de limão ,leite ou sabão. 

e- Sabão ou carbonato de sódio/barrilha. 

18- (PUC-RS) Um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está 

representado pela equação: 

2SO2(g) + O2(g) ↔ 2SO3(g) 

Em um recipiente de 1 litro, foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre e 5 mols de 

oxigênio. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio; o número de mols de 

trióxido de enxofre medido foi 4. O valor aproximado da constante de equilíbrio é: 

a) 0,53 

b) 0,66 

c) 0,75 

http://3.bp.blogspot.com/--KKODrCLpgU/ULOjcN31naI/AAAAAAAABn4/QMPMdTXaNtw/s1600/tabela.JPG


d) 1,33   

e) 2,33 

19- A uma dada temperatura, a reação 2 HI(g)⇄H2(g)+ I2(g)apresenta as seguintes 

concentrações no equilíbrio:  

[HI] = 2,2 x 10-2 mol/L  

[H2] = 1,0 x 10-3mol/L  

[I2] = 2,5 x 10-2mol/L  

Calcular a constante de equilíbrio, Kc, dessa reação. 

 

R; 5,6 x 10 -2  mol.l 

  

20- (UDESC 2010)  

O processo industrial de produção de amônia (NH3) envolve o seguinte equilíbrio químico: 

N2(g) + 3H2(g) ↔ 2NH3(g). O gráfico abaixo mostra, aproximadamente, as porcentagens de 

amônia em equilíbrio com os gases nitrogênio e hidrogênio na mistura da reação. 

 

De acordo com o gráfico e as informações acima, analise as proposições: 



I – A formação da amônia é favorecida em condições de alta pressão e baixa temperatura. 

II – A reação de formação da amônia é um processo endotérmico. 

III – Em um recipiente fechado, à pressão constante, o aumento da temperatura favorece a 

decomposição da amônia. 

IV – Um aumento na concentração de gás nitrogênio causará um deslocamento do equilíbrio 

químico no sentido dos reagentes. 

Assinale a alternativa correta. 

A)  Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

B)  Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 

C)  Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 

D)  Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 

E)  Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.   

 

GABARITO: 

1b / 2d / 5b / 6b / 7a / 8 = 0,25 mol/l 9 a, d, e / 10d  / 11a /  12d / 13b / 14b / 15e / 17c / 18d 

20e  ( Exercícios 3,4,16,19 aparecem resolvidos junto com o enunciado). 


