
 

 

 

Recuperação do 3° Bimestre – disciplina – Química 

3ºano  

Conteúdo: 
Isomeria óptica 
Isomeria plana 
Termoquímica 

 

Lista de exercícios 

1-  (VUNESP) Em uma cozinha, estão ocorrendo os seguintes processos:  

I- Gás queimando em uma das bocas do fogão; 

II- Água fervendo em uma panela que se encontra sobre essa boca do fogão. 

Com relação a esses processos, pode se afirmar que: 

a) I e II são exotérmicos 

b) I é exotérmico e II é endotérmico   

c) I é endotérmico e II exotérmico 

d) I é isotérmico e II exotérmico 

e) I é endotérmico e II isotérmico 

 

2- Quando em uma reação química se verifica que, a uma dada temperatura, a entalpia dos 

produtos é maior que a entalpia dos reagentes, diz-se que a reação é: 

a- endotérmica;   

b- exotérmica; 

c- espontânea; 

d- não espontânea; 

e- isotérmica 

3-  A seguir temos um equilíbrio ceto-enólico, isto é, equilíbrio entre uma cetona e um enol, 

em meio aquoso. Observe que o átomo de hidrogênio do carbono vizinho migra para o 
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oxigênio da carbonila. Isso resulta em produzir uma substância que pertence à outra função 

orgânica, mas a fórmula molecular continua a mesma. Portanto, esses compostos são 

isômeros. Mas qual é o tipo de isomeria que se estabelece entre a propanona e o prop-1-en-

2-ol? 

 

a)     Isomeria de Função 

b)     Isomeria de Cadeia 

c)     Isomeria de Posição 

d)     Isomeria Dinâmica ou Tautomeria   

e)     Isomeria de Compensação ou Metameria 

4-  (UERJ) Na tentativa de conter o tráfico de drogas, a Polícia Federal passou a controlar a 

aquisição de solventes com elevado grau de pureza, como o éter (etoxietano) e a acetona 

(propanona). Hoje, mesmo as universidades só adquirem esses produtos com a devida 

autorização daquele órgão. A alternativa que apresenta, respectivamente, isômeros 

funcionais dessas substâncias é: 

a) butanal e propanal. 

b) butan-1-ol e propanal.    

c) butanal e propano-1-ol. 

d) butan-1-ol e propano-1-ol. 

5-  (UEPI) A anfetamina é uma substância com poderosa ação estimulante sobre o 

sistema nervoso central. É usada no tratamento de pacientes que sofrem de 

depressão e também em regimes de emagrecimento. Todavia, algumas pessoas 

utilizam a anfetamina, sem orientação médica, com o objetivo de obter a sensação 



de euforia por ela provocada. A fórmula estrutural da anfetamina, representada 

abaixo, exemplificando um caso de isomeria: 

 

Fórmula da anfetamina  

a) geométrica. 

b) de função. 

c) de cadeia. 

d) de compensação. 

e) óptica.   

6- Duas substâncias orgânicas tem a mesma fórmula desenvolvida plana: 

  

HOOC – CH = CH – COOH 

  

mas têm algumas propriedades diferentes. Isto se explica mediante um caso de: 

  

a) Isomeria Óptica 

b) Isomeria Geométrica    

c) Polimeria 

d) Carbonos assimétricos 

7-  (UPF-RS) Para que a estrutura abaixo indique um composto que tenha atividade ótica, 

devemos substituir  os grupos R e R’ por: 
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a) metil, etil. 

b) etil, propil.    

c) hidroxila, metil. 

d) metil, metil. 

e) metil, hidrogênio. 

8-  (Fuvest-SP) Quantos isômeros geométricos do aldeído cinâmico são previstos? 

 

a) 1                        b) 2                        c) 3                        d) 4                        e) 5 

9-  (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 

 

10- 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 

11- (FATEC) Nas condições ambientes, é exemplo de sistema em estado de equilíbrio uma: 

  

a) xícara de café bem quente; 

b) garrafa de água mineral gasosa fechada;                

c) chama uniforme de bico de Bunsen; 

d) porção de água fervendo em temperatura constante; 

e) tigela contendo feijão cozido. 

12- (Puccamp-SP-mod.) Dos seguintes ácidos orgânicos: 

          I                                     II 

     H2C ─ COOH                   H2C ─ OH 

         │                                     │ 

HO ─ C ─ COOH              HO ─ C ─ H 

         │                                     │ 

     H2C ─ COOH                       COOH 

          III                                   IV 

        H2C ─ OH                      H2C ─ COOH 

            │                                   │ 

            COOH                        H2C ─ COOH 

apresentam isômeros ópticos somente: 

a) I e II. 

b) II. 

c) II e III. 

d) II e IV. 

e) III e IV. 

13- Duas substâncias orgânicas tem a mesma fórmula desenvolvida plana: 

  

HOOC – CH = CH – COOH 

  

mas têm algumas propriedades diferentes. Isto se explica mediante um caso de: 

  

a) Isomeria Óptica 

b) Isomeria Geométrica 



c) Polimeria 

d) Carbonos assimétricos 

14- (Uece) Observe atentamente as estruturas: 

 

São isômeros: 

a) por metameria 

b) geométricos 

c) funcionais 

d) por tautomeria 

15-  O etanol é um composto orgânico cuja ebulição ocorre a uma temperatura de 78,4 ºC. 
Pode ser obtido a partir de vários métodos. No Brasil, é produzido através da fermentação 
da cana-de-açúcar, já que a sua disponibilidade agrícola é bastante ampla no nosso País. A 
reação química da combustão completa do etanol e o seu valor da entalpia são dados a 
seguir: 

C2H5OH(l) + 3 O2(g) → 2 CO2(g) + 3 H2O(l) + 327 kcal/mol 

Sabendo-se que a entalpia é uma propriedade extensiva, na queima de 115 g desse 
combustível, determine a quantidade de calor envolvida na reação. 

( M.A: C = 12, O = 16, H = 1)          

16- De acordo com as seguintes equações termoquímicas: 

S(rômbico) + O2(g) → SO2(g)         ΔH1 = –70,96 kcal/mol de CH4 

S(monoclínico) + O2(g) → SO2(g)         ΔH2 = –71,03 kcal/mol de CH4 

a- A formação de SO2 é sempre endotérmica ou exotérmica?   

b- A conversão da forma rômbica na forma monoclínica é endotérmica ou exotérmica?   

 

17-  “Polícia espera resultado de perícias sobre a causa da morte de secretária”   



(http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/) 

A frase é o título de uma notícia veiculada na mídia em março de 2013, que denunciava a 

morte de uma mulher de 35 anos que estava fazendo uma dieta restritiva, em que ingeria, 

por dia, apenas 500 kcal, além de tomar remédios para emagrecer. 

Sabendo que as massas molares do hidrogênio, do carbono e do oxigênio, em g · mol–1, 

valem, respectivamente, 1, 12 e 16, e considerando que a combustão de 1 mol de glicose, 

C6H12O6, produz 670 kcal, calcule a massa de glicose, em gramas, que deve ser queimada 

pelo organismo para produzir a energia ingerida pela mulher citada no texto. 

18-  Relativamente à reação dada pela equação: 

 CaCO3   → CaO + CO2           ∆H= + 42 Kcal/mol 

Pedem-se: 

a- o processo absorve ou libera calor? Justifique. 

 

b- Calcular a quantidade de calor trocada por um sistema no qual são obtidos 224g de óxido 

de cálcio. 

Massas atômicas (  C=12; O=16; Ca=40) 

19-   O esquema a seguir representa a variação de entalpia envolvida nas mudanças de 

estado de agregação. 

  

  

A variação de entalpia correspondente à liquefação de um gás e a classificação desse 

processo de mudança de estado estão corretamente representados em: 

a-  H1, endotérmico. 

b-  H2, exotérmico. 

c-  H3, endotérmico. 

d-  H4, exotérmico. 

20-  Considere as reações abaixo e marque a alternativa que indica corretamente as 

reações endotérmicas: 

I. CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + H2O(l) + 889,5 kJ 



II. Fe2O3(s) +3 C(s) → 2 Fe(s) +3 CO(g) ΔH = + 490 kJ 

III. 6 CO2(g) + 6 H2O(l) + 2 813 → C6H12O6(g) + 6 O2(g)  

IV. HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O(l) ΔH = - 57,7 kJ 

V. 1 H2(g) + 1/2 O2(g) → 2 H2O(l) + 68,3 kcal 

VI. 1 H2(g) + 1 I2(g) → 2 HI(g) ΔH = + 25,96 kJ/mol 

a) II e III. 

b) I e IV. 

c) II, III e VI. 

d) I, IV e V. 

e) I, III e V. 

 GABARITO; 

1b / 2a / 3d / 4b / 5e / 6b / 7b / 8d / 9b / 10d /  11b / 12b / 13b / 14b / 15 R;817,5 g / 16 a) 

exotérmica b) endotérmica /   17- 134,3 g / 18 a) libera pois entalpia positiva b) 168 g/ 

19d / 20c / 

 

 

          

 

 

 


