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(Calor de Combustão) 

 
Questão 01 - (ENEM)     

Nas últimas décadas, o efeito estufa tem-se intensificado de 
maneira preocupante, sendo esse efeito muitas vezes 
atribuído à intensa liberação de CO2 durante a queima de 
combustíveis fósseis para geração de energia. O quadro 
traz as entalpias-padrão de combustão a  do 
metano, do butano e do octano. 

 

 

 
À medida que aumenta a consciência sobre os impactos 
ambientais relacionados ao uso da energia, cresce a 
importância de se criar políticas de incentivo ao uso de 
combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, considerando-
se que o metano, o butano e o octano sejam representativos 
do gás natural, do gás liquefeito de petróleo (GLP) e da 
gasolina, respectivamente, então, a partir dos dados 
fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista da 
quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, a 
ordem crescente desses três combustíveis é 

 
a) gasolina, GLP e gás natural. 
b) gás natural, gasolina e GLP. 
c) gasolina, gás natural e GLP. 
d) gás natural, GLP e gasolina. 
e) GLP, gás natural e gasolina. 

 
Questão 02 - (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 03 - (Mackenzie SP)     
O cicloexano (C6H12) é um hidrocarboneto líquido à 
temperatura ambiente, insolúvel em água, que pode ser 
obtido pela redução com hidrogênio, na presença de um 
catalisador e pressão adequados, a partir do benzeno, 
apresentando valor de entalpia-padrão de formação igual a 
–156 kJ.mol–1. Sabendo-se que as entalpias padrão de 
formação, da água líquida e do dióxido de carbono gasoso 
são, respectivamente, –286 kJ.mol–1 e –394 kJ.mol–1, 
pode-se afirmar que a entalpia-padrão de combustão do 
cicloexano é de 

 
a) – 524 kJ.mol–1. 
b) – 836 kJ.mol–1. 
c) – 3924 kJ.mol–1. 
d) – 4236 kJ.mol–1. 
e) – 6000 kJ.mol–1. 

 
Questão 04 - (UEPG PR)     

Com base nas reações de combustão (não balanceadas) 
dos combustíveis listados abaixo, assinale o que for 
correto.  
Dados:  
H = 1 g/mol  
C = 12 g/mol  
O = 16 g/mol 

 

 
 

01. O gás hidrogênio (H2) é o combustível relacionado 
que libera mais energia por grama.  

02. A reação que consome mais gás oxigênio (O2) é a 
combustão do etanol (C2H5OH).  

04. As reações de combustão apresentadas são reações 
endotérmicas.  

08. O metano (CH4) libera mais energia por grama que o 
metanol (CH3OH). 

 
Questão 05 - (UEFS BA)     

 
O valor da entalpia-padrão de combustão, é medido com 
uma bomba calorimétrica e serve para avaliar a quantidade 
de calor envolvida na combustão de substâncias orgânicas, 
a exemplo das apresentadas na tabela, utilizadas como 
fonte de energia. Um dos problemas ocasionados pelo uso 
dessas substâncias químicas, como combustível, é a 
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produção do dióxido de carbono, CO2(g), um gás que 
contribui para o aumento do efeito estufa. 
Com base na análise dessas informações, associadas aos 
conhecimentos sobre termoquímica, é correto afirmar: 

 
a) A combustão de hidrocarbonetos é um processo 

endotérmico. 
b) O poder calorífico, em kJg–1, do metano é maior do 

que o do butano. 
c) A energia liberada na combustão de 2,0mol de 

metano é menor do que a envolvida na combustão de 
46,0g de etanol. 

d) O valor da entalpia de combustão independe do 
estado físico das substâncias químicas envolvidas na 
reação química. 

e) A reação de 3,0 1023 moléculas de gás butano, com 
oxigênio suficiente, libera para a atmosfera 89,6L de 
dióxido de carbono, medidos nas CNTP. 

 
Questão 06 - (UEL PR)     

A tabela, a seguir, mostra as entalpias padrão de formação 
 a 25 ºC. 

 

 
 

O metanol já foi usado como combustível na fórmula 
Indy, com o inconveniente de produzir chama incolor e ser 
muito tóxico. Atualmente, utiliza-se etanol, proveniente da 
fermentação do caldo na cana-de-açúcar, o mesmo 
utilizado em automóveis no Brasil. 

 
a) Compare a quantidade de energia liberada (kJ) pela 

combustão de 1,00 g de metanol com a produzida por 
1,00 g de etanol. Justifique sua resposta. 

b) Se um automóvel da fórmula Indy gastar 5 litros de 
etanol (d = 0,80 g/mL) por volta em um determinado 
circuito, calcule a energia liberada (kJ) pelo seu 
motor em cada volta. 

 
Questão 07 - (ENEM)     

O etanol é um combustível renovável obtido da cana-
de-açúcar e é menos poluente do que os combustíveis 
fósseis, como a gasolina e o diesel. O etanol tem 

densidade 0,8 , massa molar 46  e calor de 

combustão aproximado de –1 300 . Com o grande 

aumento da frota de veículos, tem sido incentivada a 
produção de carros bicombustíveis econômicos, que são 

capazes de render até 20  em rodovias, para diminuir 

a emissão de poluentes atmosféricos. 
 

O valor correspondente à energia consumida para que o 
motorista de um carro econômico, movido a álcool, 
percorra 400 km na condição de máximo rendimento é 
mais próximo de 

 
a) 565 MJ. 
b) 452 MJ. 
c) 520 kJ. 
d) 390 kJ. 
e) 348 kJ. 

 
Questão 08 - (ENEM)     

O quadro apresenta o consumo médio urbano de veículos 
do mesmo porte que utilizam diferentes combustíveis e 
seus respectivos preços. No caso do carro elétrico, o 
consumo está especificado em termos da distância 
percorrida em função da quantidade de energia elétrica 
gasta para carregar suas baterias. 

 

 
* Valores aferidos em agosto de 2012. 

 
Considerando somente as informações contidas no quadro, 
o combustível que apresenta o maior custo por quilômetro 
rodado é o(a) 

 
a) diesel. 
b) etanol. 
c) gasolina. 
d) eletricidade. 
e) gás natural. 

 
Questão 09 - (ENEM)     

Para comparar a eficiência de diferentes combustíveis, 
costuma-se determinar a quantidade de calor liberada na 
combustão por mol ou grama de combustível. O quadro 
mostra o valor de energia liberada na combustão completa 
de alguns combustíveis. 

 

 
 

As massas molares dos elementos H, C e O são iguais 
a 1 g/mol, 12 g/mol e 16 g/mol, respectivamente 

ATKINS, P. Princípios de química.  
Porto Alegre: Bookman, 2007 (adaptado). 

 
Qual combustível apresenta maior liberação de energia 
por grama? 

 
a) Hidrogênio. 
b) Etanol. 
c) Metano. 
d) Metanol. 
e) Octano. 
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Questão 10 - (ENEM)     
O aproveitamento de resíduos florestais vem se 

tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte 
renovável de energia. A figura representa a queima de um 
bio-óleo extraído do resíduo de madeira, sendo  a 
variação de entalpia devido à queima de 1 g desse bio-
óleo, resultando em gás carbônico e água líquida, e  a 
variação de entalpia envolvida na conversão de 1 g de 
água no estado gasoso para o estado líquido. 

 

 
 

A variação de entalpia, em kJ, para a queima de 5 g desse 
bio-óleo resultando em CO2 (gasoso) e H2O (gasoso) é: 

 
a) –106. 
b) –94,0. 
c) –82,0. 
d) –21,2. 
e) –16,4. 

 
Questão 11 - (ENEM)     

A escolha de uma determinada substância para ser 
utilizada como combustível passa pela análise da poluição 
que ela causa ao ambiente e pela quantidade de energia 
liberada em sua combustão completa. O quadro apresenta 
a entalpia de combustão de algumas substâncias. As 
massas molares dos elementos H, C e O são, 
respectivamente, iguais a 1 g/mol, 12 g/mol e 16 g/mol 

 

 
 

Levando-se em conta somente o aspecto energético, a 
substância mais eficiente para a obtenção de energia, na 
combustão de 1 kg de combustível, é o 

 
a) etano. 
b) etanol. 
c) metanol. 
d) acetileno. 
e) hidrogênio. 

 

Questão 12 - (ENEM)     
Um dos problemas dos combustíveis que contêm carbono 
é que sua queima produz dióxido de carbono. Portanto, 
uma característica importante, ao se escolher um 
combustível, é analisar seu calor de combustão , 
definido como a energia liberada na queima completa de 
um mol de combustível no estado padrão. O quadro 
seguinte relaciona algumas substâncias que contêm 
carbono e seu . 

 

 
 

Neste contexto, qual dos combustíveis, quando queimado 
completamente, libera mais dióxido de carbono no 
ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? 

 
a) Benzeno. 
b) Metano. 
c) Glicose. 
d) Octano. 
e) Etanol. 

 
Questão 13 - (ENEM)     

Considera-se combustível aquele material que, quando 
em combustão, consegue gerar energia. No caso dos 
biocombustíveis, suas principais vantagens de uso são a de 
serem oriundos de fontes renováveis e a de serem menos 
poluentes que os derivados de combustíveis fósseis. Por 
isso, no Brasil, tem-se estimulado o plantio e a 
industrialização de sementes oleaginosas para produção de 
biocombustíveis. 

 
No quadro, estão os valores referentes à energia produzida 
pela combustão de alguns biocombustíveis: 

 

 
Disponível em: http://www.biodieselecooleo.com.br.  

Acesso em: 8 set. 2010 (adaptado). 
 

Entre os diversos tipos de biocombustíveis apresentados 
no quadro, aquele que apresenta melhor rendimento 
energético em massa é proveniente 

 
a) da soja. 
b) do dendê. 
c) do babaçu. 
d) da mamona. 
e) da cana-de-açúcar. 
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Questão 14 - (ENEM)     
No que tange à tecnologia de combustíveis alternativos, 
muitos especialistas em energia acreditam que os alcoóis 
vão crescer em importância em um futuro próximo. 
Realmente, alcoóis como metanol e etanol têm encontrado 
alguns nichos para uso doméstico como combustíveis há 
muitas décadas e, recentemente, vêm obtendo uma 
aceitação cada vez maior como aditivos, ou mesmo como 
substitutos para gasolina em veículos. Algumas das 
propriedades físicas desses combustíveis são mostradas no 
quadro seguinte. 

 

 

BAIRD, C. Química Ambiental. São Paulo. Artmed, 1995 
(adaptado). 

 
Dados: Massas molares em g/mol: 
H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0. 

 
Considere que, em pequenos volumes, o custo de 
produção de ambos os alcoóis seja o mesmo. Dessa forma, 
do ponto de vista econômico, é mais vantajoso utilizar 

 
a) metanol, pois sua combustão completa fornece 

aproximadamente 22,7 kJ de energia por litro de 
combustível queimado. 

b) etanol, pois sua combustão completa fornece 
aproximadamente 29,7 kJ de energia por litro de 
combustível queimado. 

c) metanol, pois sua combustão completa fornece 
aproximadamente 17,9 MJ de energia por litro de 
combustível queimado. 

d) etanol, pois sua combustão completa fornece 
aproximadamente 23,5 MJ de energia por litro de 
combustível queimado. 

e) etanol, pois sua combustão completa fornece 
aproximadamente 33,7 MJ de energia por litro de 
combustível queimado. 

 
Questão 15 - (ENEM)     

Vários combustíveis alternativos estão sendo procurados 
para reduzir a demanda por combustíveis fósseis, cuja 
queima prejudica o meio ambiente devido à produção de 
dióxido de carbono (massa molar igual a 44 g mol–1). Três 
dos mais promissores combustíveis alternativos são o 
hidrogênio, o etanol e o metano. A queima de 1 mol de 
cada um desses combustíveis libera uma determinada 
quantidade de calor, que estão apresentadas na tabela a 
seguir. 

 

 

 
Considere que foram queimadas massas, 
independentemente, desses três combustíveis, de forma tal 
que em cada queima foram liberados 5400 kJ. O 
combustível mais econômico, ou seja, o que teve a menor 
massa consumida, e o combustível mais poluente, que é 
aquele que produziu a maior massa de dióxido de carbono 
(massa molar igual a 44 g mol–1), foram respectivamente, 

 
a) o etanol, que teve apenas 46g de massa consumida, e 

o metano, que produziu 900 g de CO2. 
b) o hidrogênio, que teve apenas 40g de massa 

consumida, e o etanol, que produziu 352 g de CO2. 
c) o hidrogênio, que teve apenas 20g de massa 

consumida, e o metano, que produziu 264 g de CO2. 
d) o etanol, que teve apenas 96g de massa consumida, e 

o metano, que produziu 176 g de CO2. 
e) o hidrogênio, que teve apenas 2g de massa 

consumida, e o etanol, que produziu 1350 g de CO2. 
 
GABARITO:   
1) Gab: A 
2) Gab: 05 
3) Gab: C 
4) Gab: 11 
5) Gab: B 
6) Gab:  

a) 

 
Calculando o mol 

 
Portanto, o etanol produz mais energia por grama. 

b) 107200 kJ 
 
7) Gab: B 
8) Gab: B 
9) Gab: A 
10) Gab: C 
11) Gab: E 
12) Gab: C 
13) Gab: A 
14) Gab: D 
15) Gab: B 
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