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Questão 01 - (Mackenzie SP)     
Em um ambiente laboratorial, um estudante de Química, de posse 
de um comprimido efervescente e água destilada, promoveu uma 
série de experimentos e obteve, como resultado, as informações da 
tabela abaixo, nas quais estão medidos os tempos, em segundos, 
até que toda a reação tenha sido finalizada: 

 
Após a leitura dos resultados, esse estudante fez as seguintes 
proposições: 
I. Quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, 

maior será a velocidade da reação, independentemente da 
temperatura em que foi realizado experimento. 

II. O aumento de 30 ºC na temperatura da água faz com que a 
velocidade da reação seja duplicada para um comprimido em 
que não haja a variação na sua superfície de contato. 

III. Quanto maior a temperatura da água destilada, maior será a 
velocidade da reação. Se a superfície de contato entre os 
reagentes também aumentar, a velocidade da reação também 
irá aumentar. 

É correto afirmar que 
a) apenas a proposição I está correta. 
b) apenas as proposições I e III estão corretas. 
c) apenas as proposições II e III estão corretas. 
d) apenas as proposições I e II estão corretas. 
e) todas as proposições estão corretas. 

 
Questão 02 - (UCB DF)     

Cada reação química ocorre em uma velocidade específica, 
dependente de alguns fatores, tais como a temperatura e a 
concentração dos reagentes. Por isso, nos produtos alimentícios e 
farmacêuticos, é apresentada ao consumidor a data de validade do 
dado material.  
Acerca desse tema, no que se refere à cinética das reações, assinale 
a alternativa correta. 
a) Em uma reação química, quanto maior a temperatura, menor 

a energia de ativação de uma reação, por isso resfria-se um 
material para conservá-lo. 

b) Quanto menores forem as energias de ativação das possíveis 
reações que consomem um princípio ativo de um 
medicamento, maior será o seu prazo de validade. 

c) Reações que absorvem calor durante o processo reativo são 
mais reativas que aquelas que liberam energia. 

d) Ao se aumentar a superfície de contato de um reagente, 
aumenta-se a disponibilidade de os reagentes se 
transformarem, por isso tal processo acelera as 
transformações químicas. 

e) Ao se salgar uma carne, aumenta-se o tempo de validade do 
alimento porque se muda a barreira energética das possíveis 
reações de decomposição do material. 

 
Questão 03 - (FUVEST SP)     

Um antiácido comercial em pastilhas possui, em sua composição, 
entre outras substâncias, bicarbonato de sódio, carbonato de sódio 
e ácido cítrico. Ao ser colocada em água, a pastilha dissolve-se 
completamente e libera gás carbônico, o que causa a efervescência. 
Para entender a influência de alguns fatores sobre a velocidade de 
dissolução da pastilha, adicionou-se uma pastilha a cada um dos 

quatro recipientes descritos na tabela, medindo-se o tempo até a 
sua dissolução completa. 

 

Para todos os experimentos, foi usada água mineral da mesma 
marca. Considere a água com gás como tendo gás carbônico 
dissolvido. 
Com base nessas informações, é correto afirmar que 
a) o uso da água com gás, ao invés da sem gás, diminuiu a 

velocidade de dissolução da pastilha em cerca de 50%, uma 
vez que, como já possui gás carbônico, há o deslocamento do 
equilíbrio para a formação dos reagentes. 

b) o uso da água com gás, ao invés da sem gás, aumentou a 
velocidade de dissolução da pastilha em cerca de 33%, uma 
vez que o gás carbônico acidifica a água, aumentando a 
velocidade de consumo do carbonato de sódio. 

c) nem a mudança de temperatura nem a adição de gás 
carbônico na solução afetaram a velocidade da reação, uma 
vez que o sistema não se encontra em equilíbrio. 

d) o aumento da temperatura da água, de 4 ºC para 25 ºC, levou 
a um aumento na velocidade da reação, uma vez que 
aumentou a frequência e a energia de colisão entre as 
moléculas envolvidas na reação. 

e) o aumento da temperatura da água, de 4 ºC para 25 ºC, levou 
a um aumento na velocidade da reação, uma vez que facilita 
a liberação de gás carbônico da solução, deslocando o 
equilíbrio para a formação dos reagentes. 

 
Questão 04 - (IBMEC SP Insper)     

Foi proposto a um grupo de alunos um experimento sobre a reação 
da casca de ovos com soluções de ácido clorídrico (HCl), usando 
os materiais e as condições descritas na tabela. 

 
(http://www.saude.co/ e 

www.animalnatural.com.br. Adaptado) 
O experimento consistia em medir o tempo da reação da solução 
ácida com a amostra de casca de ovo. Para a preparação do 
experimento, foi removida a película de material orgânico que 
compõe a casca de ovo, tanto para o seu uso in natura como para 
preparação da amostra em pó. 
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A combinação que apresentou o menor tempo de reação foi aquela 
que usou 
a) a casca do ovo em pó e o HCl 1,5 mol/L a 60 ºC. 
b) a casca de ovo in natura e o HCl 0,5 mol/L a 20 ºC. 
c) a casca de ovo in natura e o HCl 0,5 mol/L a 60 ºC. 
d) a casca do ovo in natura e o HCl 1,5 mol/L a 20 ºC. 
e) a casca do ovo em pó e o HCl 0,5 mol/L a 20 ºC. 

 
Questão 05 - (UNICAMP SP)     

De tempos em tempos, o mundo se choca com notícias sobre o uso 
de armas químicas em conflitos. O sarin é um composto 
organofosforado líquido, insípido, incolor e inodoro, altamente 
volátil, que se transforma em gás quando exposto ao ar, sendo um 
dos principais alvos dessas notícias. Em 1955, um projeto 
confidencial do exército americano estudou a eficiência de 
hipoclorito na eliminação de sarin em ambientes contaminados. A 
tabela a seguir mostra alguns resultados obtidos nesse estudo. 

 
Sendo t1/2 o tempo para a concentração do sarin cair à metade, de 
acordo com a tabela a reação é mais rápida em 
a) maiores concentrações de hipoclorito, mas não há elementos 

suficientes para analisar a influência da acidez do meio 
reacional. 

b) menores concentrações de hipoclorito, mas não há elementos 
suficientes para analisar a influência da acidez do meio 
reacional. 

c) meios mais ácidos, mas não há elementos suficientes para 
analisar a influência da concentração do hipoclorito. 

d) meios menos ácidos, mas não há elementos suficientes para 
analisar a influência da concentração do hipoclorito. 

 
Questão 06 - (UECE)     

Atente para as seguintes afirmações: 
I. Café, quando embalado a vácuo, tem uma vida útil mais 

longa, porque é mantido na ausência de oxigênio, que 
participa de grande parte das reações de decomposição dos 
alimentos, além de ser essencial para o metabolismo dos 
microrganismos responsáveis por essas degradações. 

II. A vida útil do coco verde exportado para a Europa se 
prolonga até 60 dias se ele é revestido com uma fina camada 
de parafina, porque a parafina serve de “embalagem” 
impermeável ao oxigênio do ar e à umidade atmosférica, 
impedindo que as substâncias do coco passíveis de sofrer 
degradação entrem em contato com esses agentes. 

III. Uma simples camada de pintura de “zarcão” (basicamente 
um óxido de chumbo) protege o ferro da corrosão, porque a 
película formada por esse óxido sobre o ferro impede o 
contato entre esse metal e o oxigênio e a umidade do ar, 
evitando sua corrosão. 

É correto o que se afirma em 
a) I, II e III.      b) I e II apenas. 
c) II e III apenas.     d) I e III apenas. 

 
Questão 07 - (UFRGS RS)     

De acordo com a teoria das colisões, para ocorrer uma reação 
química em fase gasosa deve haver colisões entre as moléculas 
reagentes, com energia suficiente e com orientação adequada. 
Considere as seguintes afirmações a respeito da teoria das colisões. 
I. O aumento da temperatura aumenta a frequência de colisões 

e a fração de moléculas com energia suficiente, mas não 
altera a orientação das moléculas. 

II. O aumento da concentração aumenta a frequência das 
colisões. 

III. Uma energia de ativação elevada representa uma grande 
fração de moléculas com energia suficiente para a reação 
ocorrer. 

Quais estão corretas? 
a) Apenas I.      b) Apenas II. 
c) Apenas III.      d) Apenas I e II. 
e) I, II e III. 

Questão 08 - (UFU MG)     

 
Os experimentos ilustrados utilizaram, nas três situações, 

quantidades iguais de massa de carbonato de cálcio e mesma 
concentração e volumes de ácido sulfúrico. Na seringa, foi 
coletado o gás carbônico como um dos produtos dessa reação. 

A partir desses experimentos, deduz-se que, após reação total 
nos três casos, 
a) o tempo necessário para se produzir a mesma quantidade de 

gás carbônico foi maior no experimento I, pois na placa a 
superfície de contato é menor. 

b) a quantidade de gás carbônico produzida no experimento II 
é menor que aquela produzida no experimento III, pois o 
carbonato estava despedaçado. 

c) o volume de gás carbônico verificado na seringa no 
experimento III é menor que o volume do mesmo gás na 
seringa do experimento I, em função da pulverização do 
carbonato. 

d) o efeito do ácido sulfúrico na reação do experimento I é 
diferente do efeito no experimento II, produzindo uma 
mistura de gases, além do gás carbônico. 

 
Questão 09 - (Univag MT)     

Considere três experimentos realizados. 

 

 

 
Sabendo que, em cada experimento, a velocidade de reação foi 
determinada considerando a liberação de gás e que o comprimido 
de vitamina C foi totalmente consumido, assinale a alternativa em 
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que os experimentos estão classificados em ordem crescente de 
velocidade de reação. 
a) 1, 3 e 2       b) 1, 2 e 3 
c) 2, 1 e 3       d) 2, 3 e 1 
e) 3, 2 e 1 

 
Questão 10 - (Fac. Israelita de C. da Saúde Albert Einstein SP)     

Para que uma reação química aconteça, as moléculas dos reagentes 
devem colidir com geometria favorável e devem possuir energia 
suficiente. Se essas duas condições forem atingidas ocorrerá a 
formação do complexo ativado, o qual corresponde a um estado de 
transição. Existem vários fatores que influenciam na rapidez das 
reações, por exemplo, a superfície de contato e a temperatura. 
O gráfico mostra a variação da energia cinética das moléculas em 
baixa e alta temperatura. Sobre a influência do aumento da 
temperatura para a formação do complexo ativado e na rapidez das 
reações químicas foram feitas as afirmações abaixo 
I. Com o aumento da temperatura, um maior número de 

moléculas irá possuir energia suficiente para atingir o estado 
de ativação. 

II. O aumento da temperatura aumenta o número de colisões 
entre as moléculas dos reagentes e, consequentemente, 
aumentam os choques não eficazes e os eficazes. 

III. Para que ocorra a formação do complexo ativado, as 
moléculas dos reagentes devem possuir uma quantidade de 
energia no mínimo igual à energia de ativação e, portanto, o 
aumento de temperatura favorece a formação do complexo 
ativado. 

IV. A formação do complexo ativado ocorre apenas em reações 
endotérmicas. 

 
As afirmativas corretas são: 
a) Apenas I.       b) I e II. 
c) I, II, e III.       d) Todas. 

 
Questão 11 - (UNIRG TO)     

Para armazenar alimentos em conserva, são utilizadas latas 
metálicas seladas, fabricadas com um material chamado folha de 
flandres. Trata-se de uma chapa de aço revestida com uma fina 
camada de estanho, metal brilhante, que apresenta elevado 
potencial de oxidação, superior ao do ferro, presente no aço da lata. 
Pode-se ainda revestir a superfície interna com uma camada de 
verniz à base de epóxi, ou aumentar a espessura da camada de 
estanho. Recomenda-se não comprar uma lata de conserva 
amassada, porque o amassado pode: 
a) desprender camadas de verniz, que se dissolverão no meio 

aquoso, contaminando o alimento. 
b) prejudicar o apelo visual da embalagem, apesar de não afetar 

as propriedades do alimento. 
c) romper a camada de estanho, permitindo a corrosão do ferro 

e alterações do alimento. 
d) alterar a pressão no interior da lata, promovendo a 

degradação acelerada do alimento. 
 
Questão 12 - (IFBA)     

Para remover uma mancha de um prato de porcelana, fez-se o 
seguinte: cobriu-se a mancha com meio copo de água a temperatura 
ambiente, adicionaram-se algumas gotas de vinagre e deixou-se 
por uma noite. No dia seguinte, a mancha havia clareado 
levemente. Usando apenas água e vinagre, qual a alternativa abaixo 

que apresenta a(s) condição(ões) para que a remoção da mancha 
possa ocorrer em menor tempo? 
a) Adicionar meio copo de água fria. 
b) Deixar a mancha em contato com um copo cheio de água e 

algumas gotas de vinagre. 
c) Deixar o sistema em repouso por mais tempo. 
d) Colocar a mistura água e vinagre em contato com o prato, 

mas lavá-lo rapidamente com excesso de água. 
e) Adicionar mais vinagre à mistura e aquecer o sistema. 

 
Questão 13 - (PUC Camp SP)     

Para mostrar a diferença da rapidez da reação entre ferro e ácido 
clorídrico, foi utilizado o ferro em limalha e em barra. Pingando 
dez gotas de ácido clorídrico 1,0 mol . L–1 em cada material de 
ferro, espera-se que a reação seja 
a) mais rápida no ferro em barra porque a superfície de contato 

é menor. 
b) mais rápida no ferro em limalha porque a superfície de 

contato é maior. 
c) igual, pois a concentração e a quantidade do ácido foram 

iguais. 
d) mais lenta no ferro em limalha porque a superfície de contato 

é menor. 
e) mais lenta no ferro em barra porque a superfície de contato é 

maior. 
 
Questão 14 - (UCB DF)     

Medicamentos e alimentos perecíveis são comercializados com 
datas de validade, isto é, com um marco limite de consumo daquele 
material, de modo a não produzir nenhum efeito nocivo à saúde do 
consumidor. Essas datas de validade são produzidas por modelos 
associados à cinética química. 
Acerca das velocidades das reações químicas e os respectivos 
modelos, assinale a alternativa correta. 
a) Reagentes com maior superfície de contato tendem a reagir 

mais rapidamente, quando comparados àqueles de menor 
superfície de contato. 

b) Todos os choques entre reagentes levam a reações. 
c) A diminuição da temperatura abaixa a energia de ativação 

das reações, reduzindo a velocidade das reações. 
d) Um alimento perecível pode ser armazenado por um tempo 

indefinido no freezer doméstico, sem perder as respectivas 
propriedades. 

e) Um medicamento pode ter a respectiva data de validade 
aumentada, se tal material for acondicionado em lugar com 
temperatura elevada. 

 
Questão 15 - (UNITAU SP)     

Analise as afirmativas abaixo. 
I. A velocidade de uma reação química é dependente do 

número de choques entre as moléculas, e quanto maior for o 
número de choques, maior será a velocidade da reação. 

II. O valor mínimo de energia fornecido aos reagentes para que 
ocorra uma reação química deve ser inferior à energia de 
ativação. 

III. A velocidade de uma reação química é acelerada por 
temperaturas elevadas. 

IV. O complexo ativado é um estado intermediário entre os 
reagentes e produtos, em que as ligações químicas dos 
reagentes estão sendo rompidas e dos produtos estão sendo 
formadas. 

Está CORRETO o que se afirma em 
a) I e II, apenas.      b) I e III, apenas. 
c) II, III e IV, apenas.     d) I, II e III, apenas. 
e) I, III e IV, apenas. 

 
Questão 16 - (ENEM)     

Quando se abre uma garrafa de vinho, recomenda-se que seu 
consumo não demande muito tempo. À medida que os dias ou 
semanas se passam, o vinho pode se tornar azedo, pois o etanol 
presente sofre oxidação e se transforma em ácido acético 
Para conservar as propriedades originais do vinho, depois de 
aberto, é recomendável 
a) colocar a garrafa ao abrigo de luz e umidade. 
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b) aquecer a garrafa e guardá-la aberta na geladeira. 
c) verter o vinho para uma garrafa maior e esterilizada. 
d) fechar a garrafa, envolvê-la em papel alumínio e guardá-la 

na geladeira. 
e) transferir o vinho para uma garrafa menor, tampá-la e 

guardá-la na geladeira. 
 
Questão 17 - (UERJ)     

No preparo de pães e bolos, é comum o emprego de fermentos 
químicos, que agem liberando gás carbônico, responsável pelo 
crescimento da massa. Um dos principais compostos desses 
fermentos é o bicarbonato de sódio, que se decompõe sob a ação 
do calor, de acordo com a seguinte equação química: 

2 NaHCO3 (s)    Na2CO3 (s) + H2O (g) + CO2 (g) 
Considere o preparo de dois bolos com as mesmas quantidades de 
ingredientes e sob as mesmas condições, diferindo apenas na 
temperatura do forno: um foi cozido a 160 ºC e o outro a 220 ºC. 
Em ambos, todo o fermento foi consumido. 
O gráfico que relaciona a massa de CO2 formada em função do 
tempo de cozimento, em cada uma dessas temperaturas de preparo, 
está apresentado em: 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

  
 
 
Questão 18 - (FUVEST SP)     

Sabe-se que os metais ferro (Feº), magnésio (Mgº) e estanho (Snº) 
reagem com soluções de ácidos minerais, liberando gás hidrogênio 
e formando íons divalentes em solução. 
Foram feitos três experimentos em que três amostras metálicas de 
mesma massa reagiram, separada e completamente, com uma 
solução aquosa de ácido clorídrico  de concentração 0,1 
mol/L. Os resultados obtidos foram: 

 

Colocando-se os valores de V1, V2 e V3 em ordem decrescente, 
obtém-se 
a) V2 > V3 > V1 
b) V3 > V1 > V2 
c) V1 > V3 > V2 
d) V2 > V1 > V3 
e) V1 > V2 > V3 
Note e adote: 
Massa molar (g/mol):  
Mg ...... 24 
Fe ....... 56 
Sn ....... 119 

 
Questão 19 - (UEPG PR)     

Nos tubos de ensaio A, B, C e D foram adicionados 2,0 g de zinco 
e 10 mL de ácido clorídrico 1,0 mol/L. A diferença entre os tubos 
é a granulometria do zinco e a temperatura. Observou-se o 
desprendimento de gás nos 4 tubos. A partir do esquema abaixo, 
que representa o início do processo, assinale o que for correto. 

 
01. A velocidade da reação é maior no tubo B do que no tubo A. 
02. O tubo que apresenta a maior velocidade de reação é o D. 
04. A reação que ocorre é 

Zn(s) + 2HCl(aq)  ZnCl2(aq) + H2(g). 
08. O tubo C apresenta uma velocidade de reação maior que no 

tubo B, porque a superfície de contato do zinco é maior no 
tubo C. 

16. A velocidade de reação do Zn nos tubos obedece a seguinte 
ordem: A < B < C < D. 

 
Questão 20 - (UNITAU SP)     

Analise as afirmativas abaixo sobre teoria das colisões e lei 
cinética, e assinale a alternativa que apresenta a(s) afirmativa(s) 
CORRETA(S). 
I. A velocidade de uma reação química é dependente do 

número de choques. 
II. Quanto menor a energia de ativação, maior é a velocidade da 

reação química. 
III. O valor de DH para uma reação exotérmica é negativo e o 

valor de DH para uma reação endotérmica é positivo. 
IV. A temperatura não influencia a velocidade da reação 

química. 
 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Apenas II, e III estão corretas. 
e) Apenas I, II e III estão corretas. 

 
GABARITO:   
1) Gab: E      2) Gab: D 
3) Gab: D      4) Gab: A 
5) Gab: D      6) Gab: A 
7) Gab: D      8) Gab: A 
9) Gab: C      10) Gab: C 
11) Gab: C      12) Gab: E 
13) Gab: B      14) Gab: A 
15) Gab: E      16) Gab: E 
17) Gab: D      18) Gab: D 
19) Gab: 31     20) Gab: C 
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