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Questão 01 - (UEG GO)     

O álcool etílico combustível, mais popularmente conhecido 
como etanol, é uma fonte de energia limpa e renovável, 
proveniente de várias matérias-primas como beterraba, milho e 
cana-de-açúcar, sendo esta última o insumo agrícola mais 
utilizado na produção de etanol no Brasil.  
Ao contrário dos combustíveis fósseis, o etanol é uma fonte de 
energia natural e limpa, pois sua composição não contém 
poluentes que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. 
Desde o momento em que brota no campo, a cana-de-açúcar 
passa a absorver parte do gás carbônico utilizado na produção e 
no consumo do etanol.  
A crescente fabricação brasileira de carros flex (movidos a 
gasolina e etanol), iniciada em 2003, foi o que permitiu o avanço 
da utilização do etanol no Brasil. Atualmente, 97,7% dos carros 
produzidos no país podem ser abastecidos com etanol ou 
gasolina, puros ou misturados em qualquer proporção.  
A equação química que representa o processo de combustão do 
etanol encontra-se mostrada a seguir.  

C2H6O(l) + 3O2(g)  2CO2(g) + 3H2O(l) 
Sabendo-se que a entalpia de formação da H2O(l) é –286 kJ/mol; 
que a do CO2(g) é –393,5 kJ/mol e que a do C2H6O(l) é –277,6 
kJ/mol, verifica-se que a energia liberada na combustão de 1,0 
mol de etanol é:  
a) –1367,4 kJ/mol  
b) –401,9 kJ/mol  
c) +401,9 kJ/mol  
d) –348,6 kJ/mol  
e) +1367,4 kJ/mol 

 
Questão 02 - (Unioeste PR)     

O óxido de magnésio é utilizado como matéria prima ou 
precursor na síntese de vários compostos de magnésio para 
aplicação química, industrial e farmacêutica. Quando se adiciona 
óxido de magnésio (MgO) à água, há uma liberação de calor 
devido à seguinte reação química:  

MgO + H2O  Mg(OH)2 + X kcal/mol 
Sabendo-se que as entalpias de formação dos compostos 
envolvidos são a 1atm e 25 ºC (condições-padrão):  

 (MgO) = –152 kcal/mol; 
 (H2O) = –68 kcal/mol; 

 (Mg(OH)2) = –240 kcal/mol; 
Em relação à reação e o calor envolvido no processo, assinale a 
alternativa CORRETA. 
a) A reação é exotérmica e libera 20 kcal/mol.  
b) A reação é endotérmica e o valor de X é 40 kcal/mol.  
c) A reação é exotérmica e o valor de X é –40 kcal/mol.  
d) A reação é endotérmica e absorve 40 kcal/mol.  
e) O magnésio se reduz e libera 20 kcal/mol. 

 
Questão 03 - (FM Petrópolis RJ)     

Dióxido de Nitrogênio (NO2) é um gás poluente com ação 
altamente oxidante, e sua presença na atmosfera é fator chave na 
formação do ozônio troposférico. Além de efeitos sobre a saúde 
humana, ele apresenta, também, efeitos sobre as mudanças 
climáticas globais. 

Disponível em: <http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/ 
qualidade-do-ar/poluentes-atmosf%C3%A9ricos>. 

Acesso em: 10 jul. 2018. Adaptado. 
A reação do NO2 com a água presente no ar atmosférico é 
representada pela equação 

 

2 NO2(g) + O3(g) + H2O(g)  2 HNO3(aq) + O2(g) 

 
Com base na Tabela acima, e sabendo que a reação libera 383,0 
kJ, a entalpia de formação do dióxido de nitrogênio, em kJ/mol, 
é 
a) +34 
b) +68 
c) –75 
d) +75 
e) –25 

 
Questão 04 - (Mackenzie SP)     

Considere a combustão completa do gás acetileno, utilizado em 
maçaricos para soldas em serralherias e na fabricação de 
estruturas metálicas na construção civil, sendo realizada sob 
temperatura de 25 ºC e 1 atm de pressão. A partir dos dados 
abaixo, é correto que o valor da entalpia-padrão de combustão 
para o gás acetileno é de 

 
a) –451,9 kJ·mol–1. 
b) –679,3 kJ·mol–1. 
c) –845,4 kJ·mol–1. 
d) –906,7 kJ·mol–1. 
e) –1300,2 kJ·mol–1. 

 
Questão 05 - (UEL PR)     

A hipoglicemia é caracterizada por uma concentração de glicose 
abaixo de 0,70 g L–1 no sangue. O quadro de hipoglicemia em 
situações extremas pode levar a crises convulsivas, perda de 
consciência e morte do indivíduo, se não for revertido a tempo. 
Entretanto, na maioria das vezes, o indivíduo, percebendo os 
sinais de hipoglicemia, consegue reverter este déficit, 
consumindo de 15 a 20 gramas de carboidratos, 
preferencialmente simples, como a glicose. 
A metabolização da glicose, C6H12O6, durante a respiração, pode 
ser representada pela equação química de combustão: 

C6H12O6(s) + 6O2(g)  6CO2(g) + 6H2O(l) 
No quadro a seguir, são informadas reações químicas e seus 
respectivos calores de formação a 25 ºC e 1 atm: 

 
Sabendo que a Massa Molar (MM) da glicose é igual a 180,0 g 
mol–1, determine a quantidade aproximada de energia liberada 
em kJ mol–1 no estado padrão, , na combustão da glicose, 
consumida em 350 mL de refrigerante do tipo Cola, o qual 
possui, em sua composição, 35 g de glicose. 
a) –315 
b) –113 
c) –471 
d) –257 
e) –548 
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Questão 06 - (UFGD MS)     
Atualmente, a grande produção de lixo tornou-se um problema 
mundial, pois o tratamento inadequado pode acarretar sérios 
problemas na área da saúde pública, em virtude de facilitar o 
ressurgimento de diferentes epidemias a partir do contato 
humano com materiais contaminados. Visando a diminuir esse 
contato com o lixo, um dos métodos de tratamento pode ser o 
aterro sanitário. Os gases produzidos em um aterro sanitário 
podem ser reutilizados como fonte de energia (biogás), 
diminuindo assim o consumo de fontes de energias não 
renováveis. Sabendo que o metano é o principal componente do 
biogás e que sua reação de combustão é dada pela equação: 

CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(l), 
na qual as entalpias de formação padrão para:  
CH4(g) = –17,9 kcal/mol,  CO2(g) = –94,1 kcal/mol e  
H2O(l) = –68,3 kcal/mol.  
Assinale a alternativa que corresponde à variação da entalpia 

 para a combustão completa de 1 mol de metano. 
a) –144,5 kcal 
b) –180,3 kcal 
c) +318,4 kcal 
d) –212,8 kcal 
e) –348,6 kcal 

 
Questão 07 - (ACAFE SC)     

A nitroglicerina, além da produção de explosivos, pode ser 
utilizada na medicina como medicamento no tratamento de 
insuficiência cardíaca congestiva (após infarto agudo do 
miocárdio); hipertensão (pré-operatória) e indução de hipotensão 
controlada durante cirurgia. A decomposição da nitroglicerina 
(C3H5N3O9(l)) nas condições padrão libera gás nitrogênio, gás 
carbônico, água líquida e gás oxigênio. 
Assinale a alternativa correta que contém o valor da energia 
liberada (em módulo) na decomposição de 6,81g de 
nitroglicerina sob condições padrão: 
Dados: Massa molar da nitroglicerina: 227 g/mol; 

 = –364 kJ/mol;  = –393,5 kJ/mol; 

 = –285,8 kJ/mol. 

a) 7,4 kJ      b) 67,8 kJ 
c) 9,8 kJ      d) 45,9 kJ 

 
Questão 08 - (EsPCEX)     

Devido ao intenso calor liberado, reações de termita são bastante 
utilizadas em aplicações militares como granadas incendiárias ou 
em atividades civis como solda de trilhos de trem. A reação de 
termita mais comum é a aluminotérmica, que utiliza como 
reagentes o alumínio metálico e o óxido de ferro III. 
A reação de termita aluminotérmica pode ser representada pela 
equação química não balanceada: 

Al (s) + Fe2O3 (s)  Fe (s) + Al2O3 (s) + Calor 
Dados: valores arredondados de entalpias padrão de formação 
das espécies Al2O3 = –1676 kJ/mol; Fe2O3 = –826 
kJ/mol 
Acerca desse processo, são feitas as seguintes afirmativas: 
I. Após correto balanceamento, o coeficiente do reagente 

alumínio na equação química é 2. 
II. Essa é uma reação de oxidorredução e o agente oxidante é 

o óxido de ferro III. 
III. Na condição padrão, o  da reação é –503 kJ para cada 

mol de óxido de alumínio produzido. 
IV. Na condição padrão, para a obtenção de 56 g de ferro 

metálico, o calor liberado na reação é de 355 kJ. 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas, dentre as listadas acima. 
a) I, II e IV. 
b) II, III e IV. 
c) I e II. 
d) I e III. 
e) III e IV. 

 

Questão 09 - (UECE)     
O biogás produzido pela fermentação de matérias orgânicas 
animais ou vegetais na ausência do oxigênio é uma mistura 
composta essencialmente de metano e dióxido de carbono. O 
metano reage com o oxigênio produzindo gás carbônico e água. 
Considere os seguintes valores de entalpia abaixo a 300 K: 

 
Assim, é correto afirmar que a entalpia padrão da combustão do 
metano em kcal/mol será, aproximadamente, 
a) –91,00. 
b) –182,00. 
c) –124,30. 
d) –176,90. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 10     

De onde vem o cheiro de carro novo? 
 

De acordo com o gerente de uma montadora de veículos, o 
cheiro é composto por uma combinação de vários tipos de 
substâncias químicas usadas na fabricação do veículo, incluindo 
solventes, plásticos, colas, tecidos e borracha. Porém, muitas 
delas são altamente tóxicas, porque contêm Compostos 
Orgânicos Voláteis (COVs) em sua composição, como benzeno, 
tolueno e formol, que podem ser letais dependendo da 
quantidade. Eles acabam escapando e impregnando o ar, porque 
não requerem altas temperaturas para evaporarem. 

<http://tinyurl.com/y8ucob6c>  
Acesso em: 13.11.2017. Adaptado. 

 
Questão 10 - (FATEC SP)     

O benzeno sofre reação de combustão segundo a equação 
balanceada 

C6H6(l) + O2(g)  6 CO2(g) + 3 H2O(l) 

A entalpia de combustão do benzeno pode ser determinada 
conhecendo-se os valores das entalpias de formação do gás 
carbônico, assim como da água e do benzeno líquidos. 
A tabela apresenta os valores de entalpia de formação de 
algumas substâncias nas condições padrão. 

 
A entalpia de combustão completa do benzeno, em kJ/mol, é 
a) –3 272 
b) –3 172 
c) –2 122 
d) +2 364 
e) +3 272 

 
Questão 11 - (UDESC SC)     

A nitroglicerina - C3H5(NO3)3 – é um nitrato de alquila, 
descoberta em 1847 por Ascanio Sobrero (químico italiano, 
1812-1888), que a obteve misturando glicerina, ácido nítrico e 
ácido sulfúrico. No estado puro e à temperatura ambiente, a 
nitroglicerina é um líquido muito explosivo e perigoso. Em 
1867, Alfred Nobel (químico sueco, 1833-1896) realizou testes 
no sentido de melhorar a manipulação da nitroglicerina, 
misturando-a com materiais inertes, como sílica, pós cerâmicos, 
argila, gesso, carvão e terras diatomáceas. Esses materiais, agora 
moldáveis, viriam a se tornar um explosivo muito importante, 
conhecido como dinamite. 
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A equação abaixo (não balanceada) representa a reação de 
decomposição da nitroglicerina: 

C3H5(NO3)3(l)  N2(g) + O2(g) + CO2(g) + H2O(g) (não balanceada) 
Dados: C3H5(NO3)3(l) = –364 kJ/mol; CO2(g) = –393 
kJ/mol; H2O(g) = –242 kJ/mol 
De posse das informações, assinale a alternativa que representa a 
variação de entalpia da reação acima, em kJ por mol de 
nitroglicerina. 
a) –4263 
b) –3725 
c) –1420 
d) –2830 
e) –5690 

 
Questão 12 - (UECE)     

Considerando a equação de formação da glicose não balanceada 
C + H2 + O2  C6H12O6, atente às seguintes equações: 
I. C + O2  CO2     = –94,1 kcal 
II. H2 + ½ O2  H2O     = –68,3 kcal 
III. C6H12O6 + 6O2 + 6CO2 + 6 H2O    = –673,0 kcal 
A massa de glicose formada a partir da reação de 14,4 g de 
carbono e sua entalpia de formação em kcal/mol serão, 
respectivamente, 
a) 36 g e +301,4 kcal/mol. 
b) 36 g e –301,4 kcal/mol. 
c) 18 g e –201,4 kcal/mol. 
d) 18 g e +201,4 kcal/mol. 

 
Questão 13 - (UEFS BA)     

Um motociclista foi de Salvador-BA para Feira de Santana-BA, 
percorrendo no total 110,0 km. Para percorrer o trajeto, sua 
motocicleta flex consumiu 5 litros de etanol (C2H5OH, d = 0,8 
g.cm–3), tendo um consumo médio de 22,0 km/L. 

 
Com base nos dados de entalpia de formação de algumas 
substâncias, o calor envolvido na combustão completa por litro 
de etanol foi, em kJ, aproximadamente, 

 
01. –1367 
02. +1367 
03. –18200 
04. +10936 
05. –23780 

 
Questão 14 - (IBMEC SP Insper)     

O ciclo do combustível nuclear é o conjunto de etapas do 
processo industrial que transforma o minério de urânio, desde a 
forma encontrada em estado natural até sua utilização como 
combustível dentro de uma usina nuclear. Esse processo envolve 
a etapa de hidrólise do hexafluoreto de urânio, de acordo com 

UF6(g) + 2H2O(g)  UO2F2(s) + 4HF(g)      = –663 kJ mol–1 
Considere os dados de entalpia padrão de formação: 

 

O valor da entalpia padrão de formação do UO2F2(s) em kJ mol–
1 é igual a 
a) –2 217. 
b) +2 217. 
c) +1 975. 
d) –1 975. 
e) –1 326. 

Questão 15 - (FCM PB)     
Em diversos países, o aproveitamento do lixo doméstico é quase 
100%. Do lixo levado para as usinas de compostagem, após a 
reciclagem, obtém-se a biomassa que, por fermentação 
anaeróbica, produz biogás. Esse gás, além de ser usado no 
aquecimento de residências e como combustível em veículos e 
indústrias, é matéria prima importante para a produção das 
substâncias de fórmula H3C-OH, H3C-Cl, H3C-NO‚ e H2, além 
de outras.  
Dada a reação abaixo 

CH4(g) + H2O(v)  CO(g) + 3 H2(g) 
O gás hidrogênio pode ser obtido pela reação acima 
equacionada. Dadas as entalpias de formação em kJ/mol, CH4 = 
–75, H2O = –287 e CO = –108, a entalpia da reação a 25 °C e 1 
atm, é igual a: 
a) +254 kJ 
b) –127 kJ 
c) –470 kJ 
d) +508 kJ 
e) –254 kJ 

 
GABARITO:   
1) Gab: A 
2) Gab: A 
3) Gab: A 
4) Gab: E 
5) Gab: E 
6) Gab: D 
7) Gab: D 
8) Gab: C 
9) Gab: B 
10) Gab: A 
11) Gab: E 
12) Gab: B 
13) Gab: 05 
14) Gab: A 
15) Gab: A 
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