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Lei da Velocidade 
 

Questão 01 - (FCM PB)     
Os haletos orgânicos são aqueles compostos que derivam de 
hidrocarbonetos, pela substituição de um ou mais hidrogênios na 
molécula por átomos de halogênios. Esse grupo de compostos, 
principalmente os organoclorados, é muito comentado hoje em dia 
em razão dos problemas ambientais causados por seu uso 
indiscriminado, na maioria das vezes em inseticidas, como é o caso 
do DDT (Dicloro-Difenil-Tricloroetano). Ele começou a ser 
utilizado na Segunda Guerra Mundial para eliminar insetos e 
combater as doenças, além de controlar pestes agrícolas. No 
entanto, antes disso, durante a Primeira Guerra Mundial (1914-
1918), os haletos orgânicos começaram a ser utilizados para outro 
fim mais destrutivo: em armas químicas. Considere a 
transformação de um haleto orgânico em meio básico formando 
um álcool, conforme dados mostrados na tabela a seguir: 

 

 
 

Através dos dados apresentados acima é permissivo inferir que a 
velocidade da reação: 

 
I. Depende da concentração de Base; 
II. Depende apenas da concentração do haleto; 
III. Depende da concentração de ambos os reagentes; 
IV. Independe da concentração dos reagentes. 

 
Estão corretas as seguintes afirmativas? 

 
a) Apenas I e II 
b) Apenas I e III 
c) Apenas II e III 
d) Apenas II e IV 
e) Apenas III e IV 

 
Questão 02 - (Mackenzie SP)     

O estudo cinético da reação equacionada por A(g) + B(g) + C(g) 
 X(g) foi realizado de acordo com os dados coletados na tabela 

a seguir, a qual mostra experimentos realizados sempre sob as 
mesmas condições de temperatura: 

 

 
 

Assim, são feitas as seguintes afirmações: 
 

I. A equação cinética da velocidade é expressa por v = k
[A(g)] [B(g)]2 [C(g)] 

II. A constante cinética da velocidade k, na temperatura do 
experimento, é igual a 1000. 

III. Se a concentração de todos os reagentes fosse igual a 2 10–
2 mol L–1, a velocidade inicial do experimento seria da 
ordem de 1,6 10–4 mol L–1 s–1. 

 
A respeito dessas afirmações, 

 
a) todas estão corretas. 
b) são corretas apenas I e II. 
c) são corretas apenas I e III. 
d) são corretas apenas II e III. 
e) nenhuma é correta. 

 
Questão 03 - (UEPG PR)     

Os dados da tabela a seguir referem-se ao processo químico: 
 

A  +  B  +  C    X 
 

 
 

Diante do exposto, assinale o que for correto. 
 

01. A equação da velocidade da reação é v = k[A][C]2. 
02. A velocidade da reação é independente da concentração de 

B. 
04. A constante da velocidade da reação é 0,12 L2.s–1.mol–2. 
08. O aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação. 
16. A adição de um catalisador promove o aumento da 

velocidade da reação, porque o catalisador aumenta a energia 
de ativação da reação. 

 
Questão 04 - (FGV SP)     

A reação do íon iodeto, I–, com o íon hipoclorito, ClO–, presente 
no princípio ativo da água sanitária usada como desinfetante 
doméstico, ocorre com a formação dos íons cloreto, 
Cl–, e hipoiodito, IO–, de acordo com a equação 
ClO–(aq) + I–(aq)    IO–(aq) + Cl–(aq) 
Um estudo cinético para avaliar a velocidade dessa reação foi 
realizado com três experimentos, e seus dados são mostrados na 
tabela: 

 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta o valor da ordem dessa reação. 
 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 6 
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Questão 05 - (Fac. Direito de São Bernardo do Campo SP)     
Considere a reação hipotética representada a seguir: 

 
A2(g) + 2 BC(g)  B2(g) + 2 AC(g) 

 
A tabela abaixo apresenta os valores experimentais de velocidade 
inicial da reação medidos em diferentes concentrações dos 
reagentes. Nestes experimentos a única variável foi a concentração 
dos reagentes. 

 

 
 

Com base nos dados ao lado, é correto afirmar que a expressão de 
velocidade para a reação é: 

 
a) v = k. [A2]. [BC] 
b) v = k. [A2]2. [BC] 
c) v = k. [A2]2. [BC]3 
d) v = k. [A2]. [BC]2 

 
Questão 06 - (Mackenzie SP)     

O processo equacionado por NO(g) + O3(g)  NO2(g) + O2(g) é 
classificado, em termos cinéticos, como elementar e de segunda 
ordem. Desse modo, ao serem feitos dois experimentos, ambos sob 
determinada temperatura “T”, ao duplicar-se tanto a concentração 
do NO(g) como do O3(g) em relação ao primeiro experimento, o 
segundo experimento terá sua velocidade 

 
a) reduzida a um quarto. 
b) reduzida à metade. 
c) mantida constante. 
d) duplicada. 
e) quadruplicada. 

 
Questão 07 - (EsPCEX)     

O estudo da velocidade das reações é muito importante para as 
indústrias químicas, pois conhecê-la permite a proposição de 
mecanismos para uma maior produção. A tabela abaixo apresenta 
os resultados experimentais obtidos para um estudo cinético de 
uma reação química genérica elementar. 

 
 

 

 
 

A partir dos resultados experimentais apresentados na tabela, pode 
se afirmar que a expressão da equação da lei da velocidade (V) para 
essa reação química é 

 
a) V = k[A]1[B]1[C]2. 
b) V = k[A]2[B]1[C]2. 
c) V = k[A]2[B]2[C]1. 
d) V = k[A]1[B]1[C]1. 
e) V = k[A]0[B]1[C]1. 

 
Questão 08 - (UEFS BA)     

O monóxido de nitrogênio ou óxido nítrico (NO) é um dos 
principais poluentes do ar atmosférico. As emissões desse gás, 
considerando a origem antropogênica, são resultados da queima, a 
altas temperaturas, de combustíveis fósseis em Indústrias e em 
veículos automotores. Uma alternativa para reduzir a emissão de 
NO para a atmosfera é a sua decomposição em um conversor 
catalítico. Uma reação de decomposição do NO é quando este 

reage com gás hidrogênio, produzindo gás nitrogênio e vapor de 
água conforme as etapas em destaque.  
 
1ª Etapa (lenta): 2NO(g) + H2(g)  N2O(g) + H2O(g) 
2ª Etapa (rápida): N2O(g) + H2(g)  N2(g) + H2O(g) 
 
Ao realizar algumas vezes a reação do NO com H2, alterando a 
concentração de um ou de ambos os reagentes à temperatura 
constante, foram obtidos os seguintes dados: 

 

 
 

Com base nessas informações, é correto afirmar: 
 

01. O valor da constante k para a reação global é igual a 300. 
02. A taxa de desenvolvimento da reação global depende de 

todas as etapas. 
03. Ao se duplicar a concentração de H2 e reduzir à metade a 

concentração de NO, a taxa de desenvolvimento não se 
altera. 

04. Ao se duplicar a concentração de ambos os reagentes, NO e 
H2, a taxa de desenvolvimento da reação torna-se quatro 
vezes maior. 

05. Quando ambas as concentrações de NO e de H2 forem iguais 
a mol/L, a taxa de desenvolvimento será igual a 

mol/L.h. 
 
Questão 09 - (PUC SP)     

O fluoreto de nitrila (NO2F) é um composto explosivo que pode 
ser obtido a partir da reação do dióxido de nitrogênio (NO2) com 
gás flúor (F2), descrita pela equação. 

2 NO2(g) + F2(g)  2 NO2F(g) 
A tabela a seguir sintetiza os dados experimentais obtidos de um 
estudo cinético da reação. 

 

 
 

A expressão da equação da velocidade nas condições dos 
experimentos é 

 
a) v = k[NO2] 
b) v = k[NO2][F2] 
c) v = k[NO2]2[F2] 
d) v = k[F2] 

 
Questão 10 - (Mackenzie SP)     

O estudo cinético de um processo químico foi realizado por meio 
de um experimento de laboratório, no qual foi analisada a 
velocidade desse determinado processo em função das 
concentrações dos reagentes A e B2. Os resultados obtidos nesse 
estudo encontram-se tabelados abaixo. 

 

 
 

Com base nos resultados obtidos, foram feitas as seguintes 
afirmativas: 
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I. As ordens de reação para os reagentes A e B2, 
respectivamente, são 2 e 1. 

II. A equação cinética da velocidade para o processo pode ser 
representada pela equação v = k [A]2 [B2]. 

III. A constante cinética da velocidade k tem valor igual a 200. 
 

Considerando-se que todos os experimentos realizados tenham 
sido feitos sob mesma condição de temperatura, é correto que 

 
a) nenhuma afirmativa é certa. 
b) apenas a afirmativa I está certa. 
c) apenas as afirmativas I e II estão certas. 
d) apenas as afirmativas II e III estão certas. 
e) todas as afirmativas estão certas. 

 
Questão 11 - (UEMG)     

Uma reação química hipotética é representada pela seguinte 
equação: 

 
A(g) + B(g)  C(g) + D(g) e ocorre em duas etapas: 
A(g)  E(g) + D(g) (Etapa lenta) 
E(g) + B(g)  C(g) (Etapa rápida) 

 
A lei da velocidade da reação pode ser dada por 

 
a) v = k.[A] 
b) v = k.[A][B] 
c) v = k.[C][D] 
d) v = k.[E][B] 

 
Questão 12 - (UCS RS)     

Álcoois constituem uma importante classe de compostos 
orgânicos, sendo que muitos possuem larga aplicação industrial. O  
2-metil-propan-2-ol, por exemplo, é um solvente muito utilizado 
na composição de removedores de pintura, além de ser 
intermediário na síntese de muitas outras substâncias químicas. No 
laboratório, esse álcool pode ser obtido a partir da reação entre o  
2-bromo-2-metilpropano e uma base forte, como o hidróxido de 
sódio, sob aquecimento. 

 
Os dados da tabela abaixo foram obtidos para a reação descrita 
acima, a 55 ºC. 

 

 
 

Em relação a essa reação, é correto afirmar que 
 

a) é de eliminação, pois forma-se água como subproduto. 
b) o álcool obtido é secundário, pois apresenta em sua estrutura 

molecular apenas átomos de carbono secundário. 
c) é de segunda ordem em relação ao 2-bromo-2-metilpropano 

e de primeira ordem em relação ao íon hidróxido. 
d) tem uma constante de velocidade igual a 1,0 10–5 L mol–1 

s–1. 
e) a ordem global é igual a 1. 

 
Questão 13 - (UFRGS RS)     

Uma reação genérica em fase aquosa apresenta a cinética descrita 
abaixo. 
 

3A + B  2C     v = k[A]2[B] 
 

A velocidade dessa reação foi determinada em dependência das 
concentrações dos reagentes, conforme os dados relacionados a 
seguir. 

 

 
 

Assinale, respectivamente, os valores de x e y que completam a 
tabela de modo adequado. 

 
a) 6,0 x 10–5 e 9,0 x 10–5 
b) 6,0 x 10–5 e 12,0 x 10–5 
c) 12,0 x 10–5 e 12,0 x 10–5 
d) 12,0 x 10–5 e 24,0 x 10–5 
e) 18,0 x 10–5 e 24,0 x 10–5 

 
Questão 14 - (UNIRG TO)     

A amônia (NH3) é bastante utilizada na fabricação de 
fertilizantes e pode ser obtida a partir de hidrogênio (H2) e 
nitrogênio (N2). Considerando que a lei de velocidade para essa 
reação é V = k [H2]3 [N2]. 

Ao triplicar a concentração de nitrogênio e, ao mesmo tempo, 
mantendo-se a temperatura constante, ao duplicar a concentração 
de hidrogênio, é correto afirmar que a velocidade final da reação: 

 
a) é 24 vezes a velocidade inicial. 
b) é 6 vezes a velocidade inicial. 
c) não se altera. 
d) é 18 vezes a velocidade inicial. 

 
Questão 15 - (PUC SP)     

O ânion bromato reage com o ânion brometo em meio ácido 
gerando a substância simples bromo segundo a equação: 
BrO3

– (aq) + 5 Br– (aq) + 6 H+ (aq)  3 Br2(aq) + 3 H2O(l) 
A cinética dessa reação foi estudada a partir do acompanhamento 
dessa reação a partir de diferentes concentrações iniciais das 
espécies  

BrO3
– (aq), Br– (aq) e H+ (aq). 

 

 
 

Ao analisar esse processo foram feitas as seguintes observações: 
 

I. Trata-se de uma reação de oxidorredução. 
II. O ânion brometo (Br–) é o agente oxidante do processo. 
III. A lei cinética dessa reação é v = k[BrO3

–][Br–][H+]2. 
 

Pode-se afirmar que estão corretas 
 

a) I e II, somente. 
b) I e III, somente. 
c) II e III, somente. 
d) I, II e III. 

 
GABARITO:   
1) Gab: B    2) Gab: A 
3) Gab: 15    4) Gab: B 
5) Gab: D    6) Gab: E 
7) Gab: A    8) Gab: 05 
9) Gab: B    10) Gab: E 
11) Gab: A    12) Gab: E 
13) Gab: D    14) Gab: A 
15) Gab: B 
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