
 

            

 

 

www.colegiowr.com.br 1 
 

Aluno(a):_____________________________________________
______________________ 

Módulo 15 (Frente B) 

Cinética Química 

Data: ___ / ___ / 2020 

 
 
 

3ª Série / Curso  (SEMI) 
 
 

• Professor: Alex                             • Disciplina: Química 
 
 

Velocidade Média 
(Taxa de reação) 

 
Questão 01 - (UEM PR)     

Assinale o que for correto. 
01. A velocidade média de uma reação é igual ao módulo da 

velocidade de consumo de um dos reagentes (ou igual à 
velocidade de formação de um dos produtos), módulo este 
dividido pelo respectivo coeficiente estequiométrico da 
substância na equação da reação balanceada. 

02. A velocidade instantânea de uma reação é igual ao módulo 
do limite da velocidade média de consumo de um dos 
reagentes (ou da velocidade de formação de um dos 
produtos), módulo este dividido pelo respectivo coeficiente 
da substância na equação da reação balanceada, quando o 
intervalo de tempo Δt tende a zero. 

04. Energia de ativação é a quantidade mínima de energia 
necessária para que a colisão entre as partículas dos 
reagentes, em uma orientação favorável, seja efetiva e, 
portanto, resulte em reação. 

08. Complexo ativado de uma reação é uma estrutura 
intermediária e instável entre os reagentes e os produtos. 

16. Quanto menor for a energia de ativação, menor será a 
velocidade da reação. 

 
Questão 02 - (PUC SP)     

Analise a reação de formação do gás amônia e assinale a alternativa 
correta. 

N2(g) + 3 H2(g)  2 NH3(g) 
a) A velocidade de consumo do nitrogênio é a mesma que a 

velocidade de consumo do hidrogênio. 
b) A velocidade de consumo do nitrogênio é o dobro da 

velocidade de produção da amônia. 
c) A velocidade de consumo de hidrogênio é 1,5 vezes da 

velocidade de produção de amônia. 
d) A velocidade de produção de amônia é metade da velocidade 

de consumo de hidrogênio. 
 
Questão 03 - (PUC RS)     

O peróxido de hidrogênio (H2O2) é um composto utilizado em 
várias áreas (industrialização de alimentos e de medicamentos, 
tratamento de efluentes e controle ambiental). Apesar de sua 
grande reatividade, o peróxido de hidrogênio é um metabólito 
natural em muitos organismos, participando de inúmeras reações 
biológicas. Quando decomposto, resulta em oxigênio molecular e 
água, segundo a equação química 2 H2O2(aq)    2 H2O(l) + 
O2(g) . Ao monitorar-se a decomposição de uma solução de H2O2 
em função do tempo, a 20ºC, foram obtidos os seguintes dados: 

 
Com base nos dados da tabela, podemos concluir que, nos 200 min 
iniciais de reação, a velocidade de desaparecimento de H2O2 (mol 
L–1 min–1) será de aproximadamente 
a) 0,004 
b) 0,096 
c) 1 10–5 
d) 2 10–5 

 
 
 
 

Questão 04 - (UFRGS RS)     
Sob determinadas condições, verificou-se que a taxa de produção 
de oxigênio na reação abaixo é de 8,5 10–5 mol L–1 s–1. 

N2O5(g)    N2O4(g) + 1/2 O2(g) 
Se a velocidade permanecer constante, ao longo de 5 minutos, a 
diminuição da concentração de N2O5 será de 
a) 8,5 mmol L–1. 
b) 51 mmol L–1. 
c) 85 mmol L–1. 
d) 17 mol L–1. 
e) 51 mol L–1. 

 
Questão 05 - (IFBA)     

Os gases butano e propano são os principais componentes do gás 
de cozinha (GLP - Gás Liquefeito de Petróleo). A combustão do 
butano (C4H10) correspondente à equação: 

C4H10 + O2  CO2 + H2O + Energia 
Se a velocidade da reação for 0,1 mols butano-minuto qual a massa 
de CO2 produzida em 1 hora? 
a) 1.056 g 
b) 176 g 
c) 17,6 g 
d) 132 g 
e) 26,4 g 

 
Questão 06 - (UEM PR)     

Considere a reação abaixo (elementar) e a tabela que fornece as 
concentrações, em mol por litro, do reagente B em função do 
tempo, em minutos, e assinale o que for correto. 

A(s) + 3B(g)  2C(g) 

 
01. A velocidade média de formação de C no intervalo de 0 a 10 

minutos é 0,06 mol/L.min. 
02. A velocidade média da reação entre 0 e 10 minutos é 0,02 

mol/L.min. 
04. A velocidade média da reação é constante em todos os 

intervalos de tempo. 
08. A molecularidade da reação é 3. 
16. Energia de ativação é a quantidade mínima de energia 

necessária para que a colisão entre as partículas dos reagentes 
seja efetiva, com orientação favorável, levando à formação 
dos produtos. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 7     

CONSTANTES 
Constante de Avogadro (NA) = 6,02 1023 mol–1 
Constante de Faraday (F)  = 9,65 104 C·mol–1 = 9,65 104 
A·s·mol–1 = 9,65 104 J·V–1·mol–1 
Volume molar de gás ideal = 22,4 L (CNTP)  
Carga elementar  = 1,602 10–19 C 
Constante dos gases (R) = 8,21 10–2 atm·L·K–1·mol–1 = 8,31 
J·K–1·mol–1 = 1,98 cal·K–1·mol–1 = 

= 62,4 mmHg·L·K–1·mol–1 
Constante gravitacional (g)  = 9,81 m·s–2 
Constante de Planck (h)  = 6,626 10–34 m2·kg·s–1 
Velocidade da luz no vácuo  = 3,0 108 m·s–1 

 
DEFINIÇÕES 
Pressão de 1 atm = 760 mmHg = 1,01325 105 N·m–2 = 760 Torr 
= 1,01325 bar 
1 J = 1 N·m = 1 kg·m2·s–2. ln 2 = 0,693 
Condições normais de temperatura e pressão (CNTP): 0° C e 760 
mmHg 
Condições ambientes: 25°C e 1 atm 
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Condições padrão: 1 bar; concentração das soluções = 1 mol·L–1 
(rigorosamente: atividade unitária das espécies); sólido com 
estrutura cristalina mais estável nas condições de pressão e 
temperatura em questão. 
(s) = sólido.  = líquido. (g) = gás. (aq) = aquoso. (CM) = 
circuito metálico. (conc) = concentrado. 
(ua) = unidades arbitrárias. [X] = concentração da espécie química 
X em mol·L–1. 
MASSAS MOLARES 

 
 
Questão 07 - (ITA SP)     

Considere que a decomposição do N2O5, representada pela 
equação química global  

2N2O5  4NO2 + O2 , 
apresente lei de velocidade de primeira ordem. No instante inicial 
da reação, a concentração de N2O5 é de 0,10 mol·L–1 e a velocidade 
de consumo desta espécie é de 0,022 mol·L–1·min–1. Assinale a 
opção que apresenta o valor da constante de velocidade da reação 
global, em min–1.  
a) 0,0022 
b) 0,011 
c) 0,022 
d) 0,11 
e) 0,22 

 
Questão 08 - (UESB BA)     

Na administração de um antibiótico por um médico, durante uma 
enfermidade, observou-se a variação de concentração em molL–1, 
em função do tempo, por semana do medicamento, conforme 
representado no gráfico. 

 
A análise do gráfico permite corretamente concluir: 
01. A velocidade média de decaimento da concentração do 

antibiótico entre as semanas 10 e 30 é 0,025molL–1 por 
semana. 

02. A velocidade média de decomposição do fármaco atinge o 
valor máximo ao final de 30 semanas. 

03. A curva decrescente indica que a velocidade de 
decomposição do medicamento entre zero e 10 semanas é, 
aproximadamente 1,0 10–2molL–1 semana–1. 

04. A velocidade média no início do tratamento da enfermidade 
é menor que a velocidade média no final. 

05. A cada intervalo de 10 semanas, a velocidade de decaimento 
do efeito do antibiótico aumenta progressivamente. 

 
Questão 09 - (FCM PB)     

A área da química que estuda as velocidades com que ocorrem as 
reações químicas é a cinética química. Baseando-se na 
estequiometria de uma reação e na variação das quantidades das 
espécies envolvidas em função do tempo, é possível medir a 
velocidade com que reagentes são consumidos e produtos são 
formados. Para a reação:  

4 NO2 (g) + O2 (g)  2 N2O5 (g) 
Suponha que durante 60 segundos, num frasco de reação de 2,0 L, 
foram consumidos 2,4 10–1 mol de O2(g). Considerando o 

período de tempo indicado (60 segundos), analise as afirmativas 
abaixo. 
I. A velocidade média de consumo do O2(g) é igual a 4,0 10–

3 mol.L–1.s–1. 
II. A velocidade média de consumo do NO2(g) é igual a 8,0

10–3 mol.L–1.s–1. 
III. A velocidade média de formação do N2O5 (g) é igual a 8,0

10–3 mol.s–1. 
É correto o que se afirma: 
a) apenas em II. 
b) apenas em I e II. 
c) apenas em II e III. 
d) em I, II e III. 
e) apenas em I e III. 

 
Questão 10 - (UNIFOR CE)     

O bromo é um elemento não metálico, líquido, de cor avermelhada 
a temperatura ambiente, volátil, denso e instável, podendo ser 
obtido por meio da equação química abaixo: 

BrO3
– (aq) + 5 Br– (aq) + 6 H+ (aq)  3 Br2 (aq) + 3 H2O (l) 

Considerando que a velocidade de desaparecimento do íon 
brometo seja igual a 5,5 10–3 mol L–1 s–1, a velocidade de 
aparecimento do bromo, em mol L–1 s–1, será, aproximadamente, 
de 
a) 1,15 10–2 
b) 1,65 10–2 
c) 3,30 10–3 
d) 5,50 10–3 
e) 8,58 10–5 

 
GABARITO:   
1) Gab: 15 
2) Gab: C 
3) Gab: D 
4) Gab: B 
5) Gab: A 
6) Gab: 18 
7) Gab: D 
8) Gab: 03 
9) Gab: C 
10) Gab: C 
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