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Questão 01 - (FM Petrópolis RJ)     

O clorofórmio ou triclorometano é um composto orgânico 
de fórmula , usado como anestésico. A reação mais 
importante do clorofórmio é a mistura com fluoreto de 
hidrogênio, produzindo CFC-22, um precursor na 
produção de Teflon, como apresentado a seguir. 

 + 2 HF   +     = –44 kJ.mol–1 

 
Fazendo uso das informações contidas na Tabela acima, a 
energia de ligação em kJ.mol–1 para a ligação  é 
igual a 
a) 54 
b) 216 
c) 864 
d) 108 
e) 432 

 
Questão 02 - (Mackenzie SP)     

A reação de Sabatier-Senderens é um tipo de reação de 
adição, na qual átomos de hidrogênio são acrescentados 
aos carbonos unidos por uma ligação dupla, na presença 
de um catalisador, produzindo um alcano correspondente. 
Considerando-se que o but-2-eno seja submetido a esse 
processo, bem como os valores das energias de ligação, 
dadas na tabela abaixo, é correto afirmar que a variação da 
entalpia dessa reação, expressa em kJ mol–1, efetuada no 
estado padrão, é de 

 
a) – 248 
b) + 496 
c) – 124 
d) + 992 
e) – 62 

 
Questão 03 - (Unioeste PR)     

Os organoclorados são poluentes considerados perigosos, 
mas, infelizmente, têm sido encontradas quantidades 
significativas destas substâncias em rios e lagos. Uma 
reação de cloração comumente estudada é a do etano com 
o gás cloro, como mostrada abaixo: 

C2H6 (g) + Cl2(g)  CH3CH2Cl(g) + HCl(g) 
Sabendo os valores de  de cada ligação (Tabela 
abaixo), determine o valor de  da reação pelo método 
das energias de ligação. 

 

 
a) –102 kJ/mol 
b) +102 kJ/mol 
c) +367 kJ/mol 
d) –367 kJ/mol 
e) +17 kJ/mol 

 
Questão 04 - (UNITAU SP)     

O gás propano pode ser obtido pela hidrogenação do 
propeno. Assinale a alternativa com o valor CORRETO da 
entalpia de reação, e a classificação da reação como 
endotérmica ou exotérmica. 

Dados: 

 
a) kJ/mol; reação endotérmica 
b) kJ/mol; reação exotérmica 
c) kJ/mol; reação exotérmica 
d) kJ/mol; reação endotérmica 
e) kJ/mol; reação exotérmica 

 
Questão 05 - (FUVEST SP)     

O tricloreto de nitrogênio (NCl3), ou tricloramina, é um 
composto de aparência oleosa muito perigoso quando 
puro, pois se decompõe explosivamente formando N2 e 
Cl2. Ele era utilizado, até sua proibição na década de 1940, 
para o branqueamento de farinhas comerciais, no chamado 
Processo Agene®. Atualmente, é conhecido como um dos 
subprodutos tóxicos indesejáveis formados no processo de 
desinfecção de piscinas. Ele se forma, por exemplo, pela 
reação do cloro usado nas piscinas com ureia proveniente 
da urina de nadadores que as utilizam. 
Pede-se: 
a) Represente a molécula do NCl3 utilizando fórmula de 

Lewis. 
b) Escreva a equação balanceada para a decomposição 

do NCl3 em N2 e Cl2. Qual é o número de oxidação 
do nitrogênio no reagente e no produto? 

c) Calcule a entalpia da reação de decomposição do 
NCl3, considerando os valores de energia de ligação 
fornecidos. A reação é endotérmica ou exotérmica? 
Demonstre seus cálculos e justifique sua resposta. 
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Questão 06 - (UFRGS RS)     

Considere a reação de hidrogenação do ciclopenteno, em 
fase gasosa, formando ciclopentano, e a tabela de entalpias 
de ligação, mostradas abaixo. 

 

 
Qual será o valor da entalpia da reação de hidrogenação 
do ciclopenteno em kJ/mol? 
a) – 265. 
b) – 126. 
c) + 126. 
d) + 265. 
e) + 335. 

 
Questão 07 - (ENEM)     

O gás hidrogênio é considerado um ótimo combustível 
— o único produto da combustão desse gás é o vapor de 
água, como mostrado na equação química. 

2 H2 (g) + O2 (g)    2 H2O (g) 
Um cilindro contém 1 kg de hidrogênio e todo esse gás 

foi queimado. Nessa reação, são rompidas e formadas 
ligações químicas que envolvem as energias listadas no 
quadro. 

 
Massas molares : H2 = 2; O2 = 32; H2O = 18. 

Qual é a variação da entalpia, em quilojoule, da reação de 
combustão do hidrogênio contido no cilindro? 
a) –242 000 
b) –121 000 
c) –2 500 
d) +110 500 
e) +234 000 

 
Questão 08 - (PUC SP)     

Dados os valores de energia de ligação em kJ/mol e a 
reação a seguir, calcule o ΔH desse processo. 

H2(g) + Cl2(g)  2 HCl(g) 

 
a) – 184 kJ/mol. 
b) + 184 kJ/mol. 
c) + 247 kJ/mol. 
d) – 247 kJ/mol. 

 
Questão 09 - (UFGD MS)     

A amônia é produzida a partir de nitrogênio e hidrogênio 
usando-se o processo Harber. A equação que representa a 
reação química é: 

N2(g)  +  3 H2(g)    2 NH3(g) 
Usando as energias de ligação dadas na tabela a seguir, 
marque a alternativa que apresenta a variação de energia 

 da reação de formação da amônia. 

 

a)  
b)  
c)  
d)  
e)  

 
Questão 10 - (Univag MT)     

Considere a tabela a seguir. 

 
Com base nos dados apresentados, a energia liberada na 
combustão total de 10 g de hidrogênio gasoso (H2) é, 
aproximadamente, 
a) 2 200 kJ. 
b) 1 200 kJ. 
c) 1 800 kJ. 
d) 600 kJ. 
e) 2 600 kJ. 

 
Questão 11 - (FUVEST SP)     

Sob certas condições, tanto o gás flúor quanto o gás cloro 
podem reagir com hidrogênio gasoso, formando, 
respectivamente, os haletos de hidrogênio HF e , 
gasosos. Pode-se estimar a variação de entalpia  de 
cada uma dessas reações, utilizando-se dados de energia 
de ligação. A tabela apresenta os valores de energia de 
ligação dos reagentes e produtos dessas reações a 25 ºC e 
1 atm. 

 
Com base nesses dados, um estudante calculou a variação 
de entalpia  de cada uma das reações e concluiu, 
corretamente, que, nas condições empregadas, 
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a) a formação de HF (g) é a reação que libera mais 
energia. 

b) ambas as reações são endotérmicas. 
c) apenas a formação de  (g) é endotérmica. 
d) ambas as reações têm o mesmo valor de H. 
e) apenas a formação de  (g) é exotérmica. 

 
Questão 12 - (PUC SP)     

A reação de hidrogenação do etileno ocorre com 
aquecimento, na presença de níquel em pó como 
catalisador. A equação termoquímica que representa o 
processo é 
C2H4(g) + H2(g)  C2H6(g)       = –137 kJ.mol–1 
Dado: 

 
A partir dessas informações, pode-se deduzir que a 
energia de ligação da dupla ligação que ocorre entre os 
átomos de C no etileno é igual a 
a) 186 kJ.mol–1. 
b) 599 kJ.mol–1. 
c) 692 kJ.mol–1. 
d) 736 kJ.mol–1. 

 
Questão 13 - (ACAFE SC)     

Considere a reação entre o eteno gasoso e cloro gasoso 
produzindo 1,2-dicloroetano no estado gasoso. 
Assinale a alternativa que contém o valor da energia 
liberada (em módulo) na produção de 297g de 1,2-
dicloroetano gasoso. 
Dados: energias de ligação C = C: 612 kJ/mol; Cl – Cl: 
243 kJ/mol; C – C: 347 kJ/mol; C – Cl: 331 kJ/mol. C: 
12g/mol; Cl: 35,5g/mol; H: 1,0 g/mol. 
a) 177 KJ 
b) 154 kJ 
c) 462 kJ 
d) 531 kJ 

 
Questão 14 - (UDESC SC)     

Considerando as moléculas de CO e CO2 e sabendo que os 
comprimentos de ligação C-O em uma dessas moléculas é 
121 pm (onde pm = 10–12 m) e na outra 143 pm, assinale a 
alternativa correta. 
a) A ligação na molécula de CO2 é mais forte que na 

molécula de CO, pois a ligação dupla é mais forte 
que a ligação tripla. 

b) A ligação na molécula de CO é iônica, enquanto a 
ligação na molécula de CO2 é covalente. 

c) A ligação na molécula de CO é mais longa que na 
molécula de CO2, devido à ausência de ligações 
múltiplas no CO. 

d) A ligação na molécula de CO é mais curta que na 
molécula de CO2, pois a molécula de CO apresenta 
uma ligação tripla e corresponde ao comprimento de 
121 pm. O CO2 apresenta ligação dupla entre o 
átomo de carbono e os átomos de oxigênio, e essa 
ligação corresponde ao comprimento de 143 pm. 

e) A ligação no CO2 é mais curta que no CO, pois a 
ligação dupla, presente na estrutura do CO2, é mais 
curta e forte que a ligação tripla presente no CO. 

 
 
 
 

Questão 15 - (FMABC SP)     
Dado: Entalpia de ligação: 
C-H: 412 kJ.mol–1;    H-H: 436 kJ.mol–1; 
C-Cl: 338 kJ.mol–1;   Cl-Cl: 242 kJ.mol–1; 
C=C: 612 kJ.mol–1;   C-C: 348 kJ.mol–1. 
As reações de adição apresentam diversas aplicações 
industriais, seja na indústria alimentícia, na farmacêutica, 
quanto na petroquímica. Duas reações de adição muito 
comuns são a cloração (adição de cloro) e a hidrogenação 
(adição de hidrogênio). 
Considerando um mesmo substrato, o etileno, por 
exemplo, pode-se concluir a respeito da termoquímica 
dessas reações que 
a) a cloração é exotérmica e a hidrogenação é 

endotérmica. 
b) ambas são exotérmicas e a cloração libera mais 

energia do que a hidrogenação por mol de etileno 
consumido. 

c) ambas são exotérmicas e a hidrogenação libera mais 
energia do que a cloração por mol de etileno 
consumido. 

d) ambas são endotérmicas e a cloração absorve mais 
energia do que a hidrogenação por mol de etileno 
consumido. 

 
GABARITO:   
1) Gab: E 
2) Gab: C 
3) Gab: A 
4) Gab: B 
5) Gab:  

a)
  

b) 2 NCl3(l)    N2(g) + 3 Cl2(g) 
Nox do N no NCl3 = +3 
Nox do N no N2 = 0 

c) Vamos considerar que as ligações formadas 
apresentam valores negativos (estabilização) e que as 
ligações quebradas (desestabilização) apresentam 
valores positivos de energia. Então: 

energias de ligação quebradas - 
energias de ligação formadas 

 
 

 
 

Valor da entalpia de reação em kJ/mol de NCl3: 
mol de NCl3  

/mol de NCl3 
Como o valor de  é menor que zero, temos que a 
reação citada é exotérmica. 

6) Gab: B 
7) Gab: B 
8) Gab: A 
9) Gab: C 
10) Gab: B 
11) Gab: A 
12) Gab: B 
13) Gab: C 
14) Gab: D 
15) Gab: B 

 

!HC

!HC

® HD

®

å=D rH

å
)]E3()E1[(]E6[H ClClNNClNr -º- ´+´-´=D

)]mol/kJ240mol3()mol/kJ940mol1[(]mol/kJ200mol6[Hr ´+´-´=D

kJ1660kJ1200Hr -=D

kJ460Hr -=D

2/kJ460Hr -=D

kJ230Hr -=D

rHD


