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TEXTO: 1 - Comum à questão: 1     

Um incêndio atingiu uma fábrica de resíduos 

industriais em Itapevi, na Grande São Paulo. O local 

armazenava três toneladas de fosfeto de alumínio 

)PA(  . De acordo com a Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (Cetesb), o fosfeto de alumínio 

reagiu com a água usada para apagar as chamas, 

produzindo hidróxido de alumínio e fosfina (PH3). A 

fosfina é um gás tóxico, incolor, e não reage com a 

água, porém reage rapidamente com o oxigênio 

liberando calor e produzindo pentóxido de difosfóro 

(P2O5). Segundo os médicos, a inalação do P2O5 

pode causar queimadura tanto na pele quanto nas 

vias respiratórias devido à formação de ácido 

fosfórico. 

<https://tinyurl.com/yafzufbo> 

Acesso em: 11.10.18. Adaptado. 

 

Questão 01 - (FATEC SP)     

Os gráficos 1, 2 e 3 representam a variação da 

energia em função do caminho da reação para três 

transformações químicas, sendo R o reagente e P o 

produto de cada reação. 

 

 
 

Entre os gráficos 1, 2 e 3, aquele que representa 

corretamente a reação da fosfina com o oxigênio, 

descrita no texto, é o 

 

a) gráfico 1, pois a reação é endotérmica e 

apresenta 0  rH
0
 . 

b) gráfico 1, pois a reação é exotérmica e apresenta 

0  rH
0
 . 

c) gráfico 2, pois a reação é endotérmica e 

apresenta 0  rH
0
 . 

d) gráfico 2, pois a reação é exotérmica e apresenta 

0  rH
0
 . 

e) gráfico 3, pois a reação é endotérmica e 

apresenta 0  rH
0
 . 

 

Questão 02 - (UNIFOR CE)     

Em nosso cotidiano, é possível observar que várias 

reações químicas ocorrem envolvendo troca de calor 

com a vizinhança, as reações que absorvem calor são 

conhecidas como reações endotérmicas e as que 

liberam calor são conhecidas como exotérmicas. 

Uma das aplicações práticas destas reações são as 

compressas de emergência, quentes ou frias, que, ao 

utilizar diferentes sais, podem produzir uma 

compressa quente ou uma compressa fria. Considere 

que os sais NH4NO3 e CaCl2 sejam usados para 

obtenção das compressas I e II. 

 

Compressa I: NH4NO3(s) + H2O →  NH4NO3 (aq) 

 H = 26,3 KJ/mol 

Compressa II: CaCl2 (s) + H2O →  CaCl2 (aq) 

 H = –82,7 KJ/mol 

 

Em relação ao uso das compressas I e II, 

separadamente, sobre o corpo humano, é correto o 

que se afirma em 

 

a) a compressa I provoca uma sensação de 

aquecimento em contato com o corpo. 

b) a compressa II provoca uma sensação de 

resfriamento em contato com o corpo. 

c) a compressa I provoca uma sensação de 

resfriamento em contato com o corpo. 

d) em temperatura ambiente, não se observam 

trocas de calor entre a compressa e o corpo. 

e) o poder de resfriamento da compressa II é 4 

vezes maior do que a compressa I. 

 

Questão 03 - (PUC RS)     

Considere as reações 1 e 2 abaixo: 

 

(Reação 1) 6 CO2 + 6 H2O + Energia →  C6H12O6 + 6 O2 

(Reação 2) C6H12O6 + 6 O2 →  6 CO2 + 6 H2O + Energia 

 

Com relação às reações apresentadas, é 

INCORRETO afirmar que 

 

a) a reação 1 representa a fotossíntese e a 2 

representa a respiração celular. 

b) a fotossíntese produz glicose a partir de dióxido 

de carbono, água e luz solar. 

c) a fotossíntese é uma reação exotérmica, 

enquanto que a respiração celular é uma reação 

endotérmica. 

d) um organismo heterotrófico é capaz de produzir 

água através da respiração celular. 

 

Questão 04 - (ETEC SP)     

Leia o trecho da letra da música Química, de João 

Bosco e Vinícius de Moraes. 

 

Desde o primeiro dia que a gente se viu 
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Impressionante a química que nos uniu 

E o tempo foi tornando tão intenso o nosso amor 

 

Faróis iluminavam o meu coração 

Feito faísca que virou uma explosão 

E o tempo foi tornando tão intensa a nossa paixão 

 

Na segunda estrofe, a faísca desencadeia uma 

transformação 

 

a) química e exotérmica, pois há liberação de 

energia. 

b) química e endotérmica, pois há absorção de 

energia. 

c) física e exotérmica, pois há absorção de energia. 

d) física e endotérmica, pois há liberação de 

energia. 

e) física e sem variação de energia. 

 

Questão 05 - (UDESC SC)     

O uso de hidrogênio, como combustível para 

automóveis, é uma das apostas da indústria 

automobilística para o futuro, já que a queima do gás 

hidrogênio libera apenas água como produto da 

reação e uma grande quantidade de calor. A reação 

de combustão do gás hidrogênio é apresentada 

abaixo. 

 

2 H2(g) + O2(g)  →   2 H2O(g)  kJ 483,6H −=  

 

A reação acima é uma reação: 

 

a) endotérmica, com absorção de 241,8 kJ por mol 

de gás hidrogênio. 

b) exotérmica, com liberação de 483,6 kJ por mol 

de gás hidrogênio. 

c) endotérmica, com absorção de 483,6 kJ por mol 

de gás hidrogênio. 

d) endotérmica, com liberação de 483,6 kJ por mol 

de gás hidrogênio. 

e) exotérmica, com liberação de 241,8 kJ por mol 

de gás hidrogênio. 

 

Questão 06 - (UCB DF)     

Ao olharmos o ambiente, vemos que os diversos 

materiais que nos circundam se apresentam em 

diversos estados da matéria, ou diversos estados de 

agregação. Os fenômenos, ou seja, as transformações 

que a matéria sofre naturalmente ou em função da 

ação humana, podem ser classificados em físicos ou 

químicos, dependendo da qualidade dessa 

transformação. Nesse contexto, assinale a alternativa 

correta. 

 

a) A evaporação da água do mar, necessária para a 

produção de sal em salinas, é um exemplo de 

fenômeno químico. 

b) O descarregar de uma bateria de celular é um 

fenômeno físico. 

c) O enferrujar da palha de aço é um exemplo de 

transformação física exotérmica. 

d) A combustão da gasolina é um fenômeno 

químico endotérmico. 

e) O congelamento da água em um refrigerador é 

uma transformação física exotérmica. 

 

Questão 07 - (UniCESUMAR PR)     

A garrafa, que se chama Fontus e foi criada por um 

designer austríaco, usa um mecanismo inteligente 

para extrair a umidade do ar. Ela deve ser presa ao 

quadro de uma bicicleta. Quando você sai pedalando, 

e a bicicleta se desloca, uma grande quantidade de ar 

passa por dentro da garrafa – que, ao mesmo tempo, 

capta eletricidade por um painel solar. A energia é 

usada para alimentar uma placa que resfria o ar 

dentro da garrafinha. Isso faz com que a umidade 

condense, formando gotículas de água. Segundo o 

criador do produto, ele coleta até 500 mL por hora. A 

garrafa tem um filtro que retém poeira e alguns 

poluentes do ar. 

(Adaptado de: Superinteressante. Março de 2016, p. 18) 

 

O texto descreve a mudança de estado físico 

denominada ...I..., ...II..., e o fracionamento de 

mistura ...III..., pelo processo de ...IV.... 

 

As lacunas I, II, III e IV são, correta e 

respectivamente, preenchidas por 

 

a) liquefação – endotérmica – homogênea – 

sedimentação. 

b) liquefação – exotérmica – heterogênea – 

filtração. 

c) sublimação – exotérmica – heterogênea – 

sedimentação. 

d) fusão – endotérmica – heterogênea – 

sedimentação. 

e) fusão – exotérmica – homogênea – filtração. 

 

Questão 08 - (ENEM)     

Sobre a diluição do ácido sulfúrico em água, o 

químico e escritor Primo Levi afirma que, “está 

escrito em todos os tratados, é preciso operar às 

avessas, quer dizer, verter o ácido na água e não o 

contrário, senão aquele líquido oleoso de aspecto tão 

inócuo está sujeito a iras furibundas: sabem-no até os 

meninos do ginásio”. 

(furibundo: adj. furioso) 

LEVI, P. A tabela periódica. 

Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994 (adaptado). 

 

O alerta dado por Levi justifica-se porque a 

a) diluição do ácido libera muito calor. 

b) mistura de água e ácido é explosiva. 

c) água provoca a neutralização do ácido. 

d) mistura final de água e ácido separa-se em fases. 

e) água inibe a liberação dos vapores provenientes 

do ácido. 



 

Colégio Protágoras 

- 3 - Moniclei Ferreira 

 

Questão 09 - (UNICAMP SP)     

“Quem tem que suar é o chope, não você”. Esse é o 

slogan que um fabricante de chope encontrou para 

evidenciar as qualidades de seu produto. Uma das 

interpretações desse slogan é que o fabricante do 

chope recomenda que seu produto deve ser ingerido 

a uma temperatura bem baixa.  

Pode-se afirmar corretamente que o chope, ao suar, 

tem a sua temperatura 

 

a) diminuída, enquanto a evaporação do suor no 

corpo humano evita que sua temperatura 

aumente. 

b) aumentada, enquanto a evaporação do suor no 

corpo humano evita que sua temperatura 

diminua. 

c) diminuída, enquanto a evaporação do suor no 

corpo humano evita que sua temperatura 

diminua. 

d) aumentada, enquanto a evaporação do suor no 

corpo humano evita que sua temperatura 

aumente. 

 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 10     

O "polietileno verde", obtido na reação de 

polimerização de eteno e representado de maneira 

simplificada por ―(CH2―CH2)n—, é usado na 

confecção de recipientes para líquidos, de sacos 

plásticos para embalagens e acondicionamento de 

lixo, entre outras aplicações. A produção desse 

polímero utiliza o eteno, obtido na desidratação 

intramolecular do etanol ‒ derivado da cana-de-

açúcar ‒, de acordo com a reação química 

representada de maneira simplificada pela equação 

 

CH3CH2OH )(  
(aq)SOH

C170º

42

⎯⎯ →⎯  H2C = CH2(g) + H2O )(  

 

Questão 10 - (Escola Bahiana de Medicina e Saúde 

Pública)     

Considerando-se que a obtenção de etanol a partir da 

cana-de-açúcar envolve os processos de hidrólise da 

sacarose, representado de maneira simplificada em I, 

e da fermentação alcoólica, em II, é correto afirmar: 

 

 
 

a) A fermentação alcoólica com produção de 

etanol e dióxido de carbono é um processo 

químico exotérmico. 

b) O etanol obtido no processo II é separado 

completamente da água e do dióxido de carbono 

por destilação simples. 

c) A glicose e a frutose obtidas em I são 

substâncias isômeras porque apresentam as 

mesmas propriedades químicas. 

d) O processo representado em II é possível devido 

à utilização da enzima que reduz a variação de 

entalpia da reação química. 

e) A hidrólise da sacarose envolve a liberação de 

energia na ruptura de ligações químicas para a 

formação dos monossacarídeos. 

 

TEXTO: 3 - Comum à questão: 11     

Bactérias nitrificantes formam um grupo de 

bactérias aeróbias (família Nitrobacteraceae) que 

usam produtos químicos inorgânicos como uma 

fonte de energia. São microrganismos importantes no 

ciclo do nitrogênio como conversores de amônia do 

solo para nitratos, compostos utilizáveis por plantas. 

O processo de nitrificação requer a mediação de dois 

grupos distintos: bactérias que convertem a amônia 

em nitritos (nitrosomonas, nitrosospira, 

nitrosococcus e nitrosolobus) e bactérias que 

convertem nitritos (tóxicos para plantas) em nitratos 

(nitrobacter, nitrospina e nitrococcus). Na 

agricultura, a irrigação com soluções diluídas de 

amônia resulta em um aumento nos nitratos do solo 

através da ação de bactérias nitrificantes. 

(https:// global.britannica.com. Adaptado.) 

 

As equações que representam o processo de 

nitrificação estão representadas a seguir. 

 

I. 2NH3 + 3O2 →  2H+ + −
2NO2  + 2H2O + energia 

II. −
2NO2  + O2 →  −

3NO2  + energia 

 

Questão 11 - (UEFS BA)    

A equação I é uma reação ______, ou seja, possui 
H  ______. 

 

As lacunas são preenchidas, correta e 

respectivamente, por: 

 

a) isotérmica e = 0. 

b) exotérmica e < 0. 

c) endotérmica e < 0. 

d) exotérmica e > 0. 

e) endotérmica e > 0. 

 

Questão 12 - (UFRGS RS)     

Considere as seguintes afirmações sobre 

termoquímica. 

 

I. A vaporização do etanol é um processo 

exotérmico. 

II. Os produtos de uma reação de combustão têm 

entalpia inferior aos reagentes. 

III. A reação química da cal viva (óxido de cálcio) 

com a água é um processo em que ocorre 

absorção de calor. 
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Quais estão corretas? 

 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e II. 

e) I, II e III. 

 

Questão 13 - (FAMERP SP)     

Analise o esquema, que representa o processo de 

fotossíntese. 

 

 
(http://portaldoprofessor.mec.gov.br) 

 

É correto afirmar que a fotossíntese é uma reação 

 

a) endotérmica, que produz 2 mol de moléculas de 

oxigênio para cada mol de moléculas de gás 

carbônico consumido. 

b) endotérmica, que produz 6 mol de moléculas de 

oxigênio para cada mol de moléculas de gás 

carbônico consumido. 

c) endotérmica, que produz 1 mol de moléculas de 

oxigênio para cada mol de moléculas de gás 

carbônico consumido. 

d) exotérmica, que produz 1 mol de moléculas de 

oxigênio para cada mol de moléculas de gás 

carbônico consumido. 

e) exotérmica, que produz 2 mol de moléculas de 

oxigênio para cada mol de moléculas de gás 

carbônico consumido. 

 

Questão 14 - (UNICAMP SP)     

Hot pack e cold pack são dispositivos que permitem, 

respectivamente, aquecer ou resfriar objetos 

rapidamente e nas mais diversas situações. Esses 

dispositivos geralmente contêm substâncias que 

sofrem algum processo quando eles são acionados. 

Dois processos bastante utilizados nesses 

dispositivos e suas respectivas energias estão 

esquematizados nas equações 1 e 2 apresentadas a 

seguir. 

 

NH4NO3(s)+H2O(l)  →  NH4
+(aq)+NO3

–(aq)     Η = 26 

kJ mol–1      1 

CaCl2(s)+H2O(l)  →  Ca2+(aq)+2Cl– (aq)      Η = –82 kJ 

mol–1      2 

 

De acordo com a notação química, pode-se afirmar 

que as equações 1 e 2 representam processos de 

 

a) dissolução, sendo a equação 1 para um hot pack 

e a equação 2 para um cold pack. 

b) dissolução, sendo a equação 1 para um cold 

pack e a equação 2 para um hot pack. 

c) diluição, sendo a equação 1 para um cold pack e 

a equação 2 para um hot pack. 

d) diluição, sendo a equação 1 para um hot pack e 

a equação 2 para um cold pack. 

 

 

Questão 15 - (Unicastelo SP)  2Mg (s) + O2(g)  →  2 

MgO(s) 

 

Experimentalmente, por calorimetria, a entalpia 

molar de reação foi determinada como sendo: ΔrHº = 

–601,6 kJ. 

Para informar a variação de entalpia que ocorre nessa 

reação, é correto afirmar que 

 

a) a reação consome energia, portanto, é 

exotérmica. 

b) Mg(s) + 
2

1
O2(g)  →  MgO(s)    rHº= –601,6 

kJ. 

c) Mg(s) + O2(g) + 300,8 kJ  →  MgO(s). 

d) 2 Mg(s) + O2(g) + 601,6kJ  →  2 MgO(s). 

e) 

 
 

GABARITO:   

1) Gab: B    2) Gab: C 

3) Gab: C    4) Gab: A 

5) Gab: E    6) Gab: E 

7) Gab: B    8) Gab: A 

9) Gab: D    10) Gab: A 

11) Gab: B    12) Gab: B 

13) Gab: C    14) Gab: B 

15) Gab: B 

 

 

Dúvidas através do direct do Instagram. 

@alexdiniz1402q 

 

Bons estudos!!! 

#fiqueemcasa 
 


