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Questão 01 - (UFT TO)     
O peróxido de hidrogênio se decompõe lentamente segundo a 
reação: 

2 H2O2(aq)  2H2O(l) + O2(g) 
Na presença do íon brometo (Br–), a decomposição ocorre 
rapidamente segundo as reações: 

2 Br–(aq) + H2O2(aq) + 2 H+(aq)  Br2(aq) + 2 H2O(l) 
Br2(aq) + H2O2(aq)  2 Br–(aq) + 2 H+(aq) + O2(g) 

As reações vistas podem ser demonstradas graficamente a partir de 
um diagrama de energia potencial: 

 
Em relação à decomposição do H2O2:  
I. A reação sem catalisador acontece em apenas uma etapa e a 

reação com catalisador acontece em duas etapas, porém o 
produto formado é exatamente o mesmo. 

II. E1 é a energia de ativação referente à decomposição do H2O2 
na ausência de catalisador e E3 é a energia de ativação 
referente à decomposição do H2O2 na presença de 
catalisador.  

III. E2 é a energia de ativação da etapa determinante da 
velocidade da reação catalisada pelo íon Br–. 

IV. E4 é a variação de entalpia da reação, que é endotérmica.  
V. No gráfico, os pontos identificados por (2), (3) e (5) 

correspondem à energia dos complexos ativados para as 
reações representadas. 

Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.  
b) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.  
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.  
d) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas. 

 
Questão 02 - (UFPR)     

O níquel é empregado na indústria como catalisador de diversas 
reações, como na reação de reforma do etileno glicol, que produz 
hidrogênio a ser utilizado como combustível. O processo ocorre 
num tempo muito menor quando é utilizado 1 g de níquel em uma 
forma porosa desse material, em comparação à reação utilizando 
uma única peça cúbica de 1 g de níquel. Abaixo está esquematizada 
a equação de reforma do etileno glicol e em seguida uma imagem 
de microscopia eletrônica de uma amostra de níquel na forma 
porosa. 

C2H6O2 + H2O    2CO2 + 5H2 

 

(Fonte da imagem: Zhu, L-J. et alii. An environmentally benign and 
catalytically efficient non-pyrophoric Ni catalyst for aqueous-

phase reforming of ethylene glycol. Green Chem., 2008, 10, 
1323-1330. Adaptado.) 

Nas condições mencionadas, a reação de reforma ocorre num 
tempo menor quando usado o níquel poroso porque: 
a) a temperatura local é maior. 
b) outra via de reação é favorecida. 
c) a concentração dos reagentes é maior. 
d) a área superficial do catalisador é maior. 
e) a pressão parcial das espécies gasosas é maior. 

 
Questão 03 - (UniCESUMAR PR)     

O uso de catalisadores nos automóveis tem promovido a reação de 
conversão de monóxido de carbono em dióxido de carbono de 
forma mais rápida. Essa reação catalisada e não catalisada pode ser 
representada pelo esquema abaixo. 

 
(Disponível em: www.cesadufs.com.br. Adaptado) 

 
O esquema mostra que: 
I. Na reação catalisada, a etapa 2 é a mais lenta. 
II. A reação representada possui . 
III. A determinação de  é dada pela soma de E1 + E2 + E3. 
Está correto o que consta APENAS em 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) I e II. 
e) II e III. 

 
Questão 04 - (Universidade Iguaçu RJ)     

Os catalisadores têm grande aplicação na indústria porque, em 
muitas reações, a velocidade é fator essencial para a eficiência de 
certos processos industriais. 
Considerando-se os conhecimentos sobre a cinética das reações 
químicas, pode-se afirmar que os catalisadores 
01) participam apenas de reações em que os reagentes formam 

sistema monofásico. 
02) promovem afinidade química entre os reagentes. 
03) diminuem a energia de ativação das reações. 
04) sofrem alterações permanentes na sua composição. 
05) dificultam a formação de complexos ativados. 

 
Questão 05 - (UERJ)     

Observe no gráfico os valores de entalpia ao longo do caminho de 
uma reação de hidrogenação do pent-2-eno, em duas condições: 
presença e ausência de catalisador. 
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Indique a curva que representa a reação química na presença de 
catalisador e calcule, em kJ/mol, sua energia de ativação. 
Determine, ainda, a variação de entalpia dessa reação, em kJ/mol, 
e nomeie o produto formado. 

 
Questão 06 - (Mackenzie SP)     

Analise o mecanismo de reação abaixo: 
H2O2(aq)   +   I–(aq)    H2O(l)   +   IO–(aq) 

H2O2(aq)   +   IO–(aq)    H2O(l)   +   O2(g)   +   I–(aq) 
A respeito desse processo, são feitas as seguintes afirmações: 
I. O íon iodeto é um catalisador do processo, participando do 

mecanismo da reação, sendo, entretanto, recuperado no final 
do processo. 

II. Ocorre uma catálise homogênea, pois o catalisador e os 
reagentes do processo encontram-se na mesma fase. 

III. A equação global do processo pode ser representa por 
2 H2O2(aq)    2 H2O(l) + O2(g). 

Assim, é correto que 
a) todas as afirmações são corretas. 
b) apenas as afirmações I e II são corretas. 
c) apenas as afirmações I e III são corretas. 
d) apenas as afirmações II e III são corretas. 
e) nenhuma afirmação é correta. 

 
Questão 07 - (UCB DF)     

Os fenômenos químicos e físicos podem ocorrer em diferentes 
velocidades. Há uma dinâmica própria e específica dos fenômenos; 
por exemplo, a oxidação de muitos compostos orgânicos é 
espontânea e favorável termodinamicamente, mas naturalmente 
muito lenta. Outras reações, de tão espontâneas e rápidas, são 
explosivas, formando reações em cadeia. Assim, existe dentro da 
ciência química uma área específica para o estudo da dinâmica das 
reações: a cinética química. A esse respeito, assinale a alternativa 
correta. 
a) As enzimas são moléculas, majoritariamente proteínas, que 

agem como catalisadores em reações. Produzem caminhos 
de reação alternativos, que apresentam energias de ativação 
menores, quando comparados aos caminhos de reação sem 
enzimas. 

b) Os materiais que o homem ingere são decompostos com 
relativa rapidez por causa da temperatura corporal, que é 
maior que a temperatura ambiente. 

c) Os alimentos atualmente são acondicionados em 
refrigeradores, de modo a diminuir a velocidade de possíveis 
reações dentro desses materiais. Essa diminuição de 
velocidade decorre do aumento da energia de ativação dessas 
reações, segundo a mudança da temperatura. 

d) Medicamentos devem ser acondicionados em ambientes 
secos, frios e escuros, de modo a diminuir a energia de 
ativação das possíveis reações de decomposição dos 
respectivos princípios ativos. 

e) Reagentes quaisquer reagem mais rapidamente se estiverem 
finamente divididos, porque diminui-se a concentração de 
reagentes disponíveis à transformação química. 

 
Questão 08 - (UEG GO)       

As enzimas são, em sua grande maioria, proteínas com atividade 
catalítica e participam de diferentes reações metabólicas nos 
organismos. Durante a catálise, o substrato é convertido em um 

produto para que haja síntese de macromoléculas, decomposição 
de outras moléculas do organismo ou a liberação de energia para 
manutenção do metabolismo. Todavia, para que essas ações 
ocorram, diversos fatores são necessários, dentre eles a 
a) disponibilidade de substrato para ocupar todos os respectivos 

sítios catalíticos das enzimas. 
b) presença de metais tóxicos, como cálcio e zinco, que 

inviabilizam as reações enzimáticas. 
c) reposição das enzimas, na medida em que são consumidas 

pelo processo de catálise. 
d) ação da temperatura, uma vez que quanto maior a 

temperatura, maior será a catálise. 
e) concentração de H+ ideal, visto que confere pH neutro para a 

reação, oxidando-a. 
 
Questão 09 - (Uni-FaceF SP)     

A substância química eteno (ou etileno) sofre hidrogenação, 
catalisada por níquel, transformando-se em um etano: 

 
 

A função do catalisador nessa reação é de 
a) reduzir a energia cinética da reação. 
b) inibir a reação do eteno com o hidrogênio. 
c) reduzir à metade a velocidade de reação. 
d) diminuir a quantidade de etano produzido. 
e) diminuir a energia de ativação da reação. 

 
Questão 10 - (IFGO)     

Os catalisadores são substâncias utilizadas com o intuito de 
acelerar a velocidade das reações químicas. De uma forma geral, 
esses compostos não são consumidos durante as reações. Assim, o 
efeito que causam para acelerar a velocidade das reações é 
a) aumentar a energia de ativação. 
b) não formar o complexo ativado. 
c) gerar instabilidade dos produtos. 
d) reduzir a energia de ativação. 
e) alterar os produtos obtidos na reação. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 11     

A bioluminescência é o fenômeno de emissão de luz visível por 
certos organismos vivos, resultante de uma reação química entre 
uma substância sintetizada pelo próprio organismo (luciferina) e 
oxigênio molecular, na presença de uma enzima (luciferase). 
Como resultado dessa reação bioquímica é gerado um produto em 
um estado eletronicamente excitado (oxiluciferina*). Este produto, 
por sua vez, desativa-se por meio da emissão de luz visível, 
formando o produto no estado normal ou fundamental 
(oxiluciferina). Ao final, a concentração de luciferase permanece 
constante. 
Luciferina+O2 Oxiluciferina* Oxiluciferina + hv-

(450-620 nm) 
O esquema ilustra o mecanismo geral da reação de 
bioluminescência de vagalumes, no qual são formados dois 
produtos diferentes em estados eletronicamente excitados, 
responsáveis pela emissão de luz na cor verde ou na cor vermelha. 
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Questão 11 - (UNESP SP)     
A partir das informações contidas no texto, é correto afirmar que a 
enzima luciferase 
a) aumenta a energia de ativação da reação global de formação 

da oxiluciferina. 
b) é um dos produtos da reação. 
c) é responsável pela emissão de luz. 
d) é o intermediário da reação, a partir do qual se originam os 

produtos. 
e) atua como catalisador, pois interfere na reação sem ser 

consumida no processo. 
 
Questão 12 - (IFPE)     

A cinética química é parte da química que estuda a velocidade ou 
rapidez das reações químicas e, se controlarmos algumas delas, 
podemos tirar proveito de seus efeitos, por exemplo, se você deixa 
o leite líquido fora da geladeira, em algumas horas ele pode ficar 
azedo e, no entanto, se colocado na geladeira, pode durar dias. Já 
para cozinhar os alimentos, utilizamos a panela de pressão porque 
nela podemos atingir temperaturas maiores que 100ºC, acelerando 
o cozimento. Para fazer com que as reações ocorram mais 
rapidamente, utilizam-se os catalisadores, que são substâncias 
aceleradoras da velocidade das reações, mas não são por elas 
consumidas. Analise as afirmações abaixo em relação aos 
catalisadores. 
I. Os catalisadores aceleram a velocidade das reações químicas 

porque diminuem a energia de ativação. 
II. Os catalisadores aumentam a massa do produto obtido na 

reação. 
III. Os catalisadores transformam uma reação direta em uma 

reação inversa. 
IV. Os catalisadores aumentam as quantidades de calor liberados 

ou absorvidos nos processos químicos. 
V. Luz e calor também são considerados catalisadores, pois 

aceleram a velocidade das reações 
É(São) verdadeira(s): 
a) Apenas I 
b) Apenas I e III 
c) Apenas I, II e III 
d) Apenas I e V 
e) Todas as afirmações 

 
Questão 13 - (UFAM)     

A polifenoloxidase, enzima presente na batata, é responsável pela 
oxidação de compostos fenólicos, como ilustrada pela reação na 
figura a seguir. Esta enzima está compartimentalizada em células, 
assim ficando exposta quando a batata é cortada. 

 

 
Reação de oxidação enzimática de compostos fenólicos pela 

polifenoloxidase  
(Fonte: NOVAES et al., QNE, 2013). 

Um pedaço de batata cortada deverá sofrer diferentes graus de 
oxidação (observado pelo escurecimento da batata) quando: 1 – 
exposta ao ar em temperatura ambiente; 2 – colocada imersa em 
água em temperatura ambiente; 3 – colocada em um congelador 
por 5 minutos (o qual congela a água das células) e depois é 
exposta ao ar em temperatura ambiente; e; 4 – colocada em água 
fervente por 5 minutos (ocorrendo desnaturação) e exposta em 
seguida ao ar em temperatura ambiente. As seguintes observações 
podem ser feitas: 
I. A catálise enzimática é dependente do oxigênio molecular, 

assim entre as situações 1 e 2, a batata ficará mais escura na 
situação 2 do que na 1. 

II. O fato de a batata estar cortada favorece a catálise e estar 
descascada favorece mais ainda o seu escurecimento. 

III. Na situação 3, o congelamento rompe a estrutura celular e 
favorece a exposição da enzima ao oxigênio e leva a um 
maior escurecimento da batata. 

IV. Na situação 4 a polifenoloxidase tem sua atividade diminuída 
em função de sua degradação e assim, a batata não ficará 
escura. 

Assinale a alternativa correta: 
a) Somente a observação I está correta 
b) Somente as observações I e III estão corretas 
c) Somente as observações I e IV estão corretas 
d) Somente as observações II, III e IV estão corretas 
e) Todas as observações estão corretas 

 
Questão 14 - (UFPR)     

A reação de hidrólise da acetilcolina, esquematizada abaixo, é 
fundamental na transmissão de impulsos nervosos nos seres vivos. 
A reação é promovida pela enzima acetilcolinesterase (AChE). 

 
Considere as seguintes afirmativas sobre o papel de AChE nessa 
reação:  
1. AChE é catalisador da reação.  
2. AChE aumenta a energia de ativação da reação.  
3. AChE promove caminhos reacionais alternativos.  
4. AChE inibe a formação de intermediários.  
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.  
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.  
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.  
d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.  
e) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 

 
Questão 15 - (Unimontes MG)     

O gás hidrogênio, utilizado em diversas sínteses industriais, pode 
ser obtido a partir do gás natural metano (CH4), pela ação de vapor 
d’água, que é usado para reagir com 45% do metano (CH4); 

CH4(g) + H2O(g)  CO(g) + 3 H2(g) 

O restante, 55%, reage com ar: 
2 CH4(g) + O2(g)  2 CO(g) + 4 H2(g) 

Em relação às reações de síntese do gás hidrogênio, é CORRETO 
afirmar que ambas: 
a) formam os mesmos produtos. 
b) ocorrem por catálise não enzimática. 
c) ocorrem por processos exotérmicos. 
d) são reações de natureza reversível. 

 
Questão 16 - (FGV SP)     

Os automóveis são os principais poluidores dos centros urbanos. 
Para diminuir a poluição, a legislação obriga o uso de catalisadores 
automotivos. Eles viabilizam reações que transformam os gases de 
escapamento dos motores, óxidos de nitrogênio e monóxido de 
carbono, em substâncias bem menos poluentes. 
Os catalisadores __________ a energia de ativação da reação no 
sentido da formação dos produtos, __________ a energia de 
ativação da reação no sentido dos reagentes e __________ no 
equilíbrio reacional. 
No texto, as lacunas são preenchidas, correta e respectivamente, 
por: 
a) diminuem … aumentam … interferem 
b) diminuem … diminuem … não interferem 
c) diminuem … aumentam … não interferem 
d) aumentam … diminuem … interferem 
e) aumentam … aumentam … interferem 

 
Questão 17 - (UNITAU SP)     

O ozônio, que é um componente da atmosfera superior, tem 
recebido mais atenção do que qualquer outro nos últimos anos. A 
camada de ozônio funciona como um filtro, absorvendo radiação 
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ultravioleta e evitando efeitos adversos na superfície da Terra. A 
reação com óxido nítrico e cloro decompõe rapidamente o ozônio 
em oxigênio, conforme apresentado nas equações abaixo. 

NO + O3  NO2 + O2 
NO2 + O  NO + O2 
Cl + O3  ClO + O2 
ClO + O  Cl + O2 

A maior parte do óxido nítrico formado na atmosfera superior 
ocorre a partir do NO2. Como não existe nenhuma fonte conhecida 
de cloro na alta atmosférica, sugeriu-se que CFCl3 e CF2Cl2 
liberam Cl na atmosfera superior. 
Em relação à decomposição do ozônio na atmosfera superior, 
afirma-se: 
I. Cl participa da reação como catalisador. 
II. NO não pode ser considerado catalisador na reação. 
III. CFCl3 e CF2Cl2 liberam Cl quando expostos à radiação 

ultravioleta. 
Qual(is) afirmativa(s) acima está(ão) CORRETA(S)? 
a) I e II, apenas. 
b) II e III, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) I, II e III. 
e) II, apenas. 

 
Questão 18 - (UNITAU SP)     

Os automóveis, atualmente, utilizam um equipamento conhecido 
como “conversor catalítico”, popularmente conhecido como 
“catalisador”, que consiste em um tubo metálico posicionado entre 
o cano de saída de gases do motor e o escapamento, com o objetivo 
de reduzir a poluição atmosférica. O conversor catalítico tem no 
seu interior um substrato poroso de óxido de alumínio, com 
partículas dos elementos químicos paládio, ródio e molibdênio, 
que atuam como catalisadores na conversão dos gases CO e NOx, 
resultantes da queima de combustível, em CO2 e N2, 
respectivamente. A temperatura ideal de trabalho do conversor 
catalítico é por volta de 300 ºC, para o máximo rendimento da 
conversão de CO e NOx em CO2 e N2. 
Com base nas informações acima, assinale a alternativa 
CORRETA. 
a) Uma vez que a reação química de conversão de CO e NOx 

em CO2 e N2 ocorre no estado gasoso, e no interior de um 
sistema confinado (conjunto conversor catalítico e 
escapamento), a pressão parcial entre os gases reagentes e 
produtos mostra que o equilíbrio se desloca favoravelmente 
para a formação dos produtos. 

b) Temperaturas inferiores a 300 ºC no conversor catalítico irão 
resultar na diminuição da conversão de CO e NOx em CO2 e 
N2, uma vez que essa conversão se dá por meio de uma 
reação de equilíbrio, e a ação do catalisador em temperaturas 
inferiores não provoca o deslocamento do equilíbrio.  

c) Reações químicas envolvendo catalisadores apresentam 
características importantes, como deslocamento do 
equilíbrio químico na formação dos produtos, bem como 
favorecimento da conversão dos reagentes e produtos em 
temperaturas mais elevadas, devido à natureza endotérmica 
de reações químicas com menor energia de ativação. 

d) Temperaturas superiores a 300 ºC no conversor catalítico não 
resultam em maior rendimento, uma vez que o emprego de 
calor em reações exotérmicas resulta no deslocamento do 
equilíbrio para formação dos reagentes. 

e) A temperatura ideal de trabalho do conversor catalítico é 
relativamente alta, uma vez que, em temperaturas mais 
elevadas, o número de choques entre as moléculas dos gases 
e o catalisador é maior, o que resulta em maior rendimento. 

 
Questão 19 - (UNITAU SP)     

Sobre os fatores que alteram a velocidade de uma reação química, 
assinale a alternativa CORRETA. 
a) Os catalisadores são substâncias que aumentam a energia de 

ativação e, consequentemente, aumentam a velocidade de 
reação. 

b) O aumento da concentração dos reagentes implica aumento 
do número de colisões entre as moléculas do reagente, o que 
provoca uma diminuição na velocidade de reação. 

c) A velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao 
produto das concentrações molares dos reagentes, elevadas a 
expoentes que são calculados experimentalmente. 

d) Quanto maior a superfície de contato, menor será a 
velocidade da reação. 

e) Quando a pressão sobre um gás aumenta, suas moléculas 
ficam mais próximas, o que inibe a frequência de choques, 
resultando na diminuição na velocidade da reação. 

 
 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 20  Você ingere cerca de 100g de 
lipídios por dia, a maior parte na forma de triacilgliceróis. Eles passam 
praticamente inalterados pela boca e estômago. Sua presença no 
estômago, porém, diminui a velocidade com que ele se esvazia, fazendo 
com que você se sinta saciado. O principal sítio de digestão de lipídios 
é o intestino delgado, que contém uma lipase pancreática. A reação que 
representa a ação da lipase é indicada na equação: 

 
 

(David A. Ucko. Química para ciências da saúde, 1992. 
Adaptado.) 

 
Questão 20 - (FAMECA SP)  Na equação, a lipase refere-se a  
________ que tem a função de ________ a energia de ativação, 
________ a velocidade de reação. 

As lacunas são, correta e respectivamente, preenchidas por 
a) uma enzima – aumentar – diminuindo. 
b) um glicídio – diminuir – aumentando. 
c) uma enzima – aumentar – aumentando. 
d) uma enzima – diminuir – aumentando. 
e) um glicídio – aumentar – diminuindo. 

 
GABARITO:   
1) Gab: B 
2) Gab: D 
3) Gab: D 
4) Gab: 03 
5) Gab:  

Curva B. 
Energia de ativação = 70 – 10 = 60 kJ/mol 

 = 30 – 10 = 20 kJ/mol 
Nome do produto: pentano. 

6) Gab: A 
7) Gab: A 
8) Gab: A 
9) Gab: E 
10) Gab: D 
11) Gab: E 
12) Gab: A 
13) Gab: D 
14) Gab: E 
15) Gab: B 
16) Gab: B 
17) Gab: C 
18) Gab: E 
19) Gab: C 
20) Gab: D 
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