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Questão 01 - (ENEM)     
Glicólise é um processo que ocorre nas células, 

convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de 
exercícios físicos que demandam grande quantidade de 
esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de 
O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares 
podem sofrer um déficit de O2 e a glicose ser convertida em 
duas moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas 
para a combustão da glicose e do ácido lático são, 
respectivamente, mostradas a seguir: 

 
C6H12O6 (s) + 6 O2 (g)  6 CO2 (g) + 6 H2O (l)  

 = –2 800 kJ 
CH3CH(OH)COOH (s) + 3 O2 (g)  3 CO2 (g) + 3 H2O (l) 

 = –1 344 kJ 
O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente 
porque 
a) libera 112 kJ por mol de glicose. 
b) libera 467 kJ por mol de glicose. 
c) libera 2 688 kJ por mol de glicose. 
d) absorve 1 344 kJ por mol de glicose. 
e) absorve 2 800 kJ por mol de glicose. 

 
Questão 02 - (ENEM)     

O etanol é um combustível renovável obtido da cana-
de-açúcar e é menos poluente do que os combustíveis 
fósseis, como a gasolina e o diesel. O etanol tem densidade 

0,8 , massa molar 46  e calor de combustão 

aproximado de –1 300 . Com o grande aumento da 

frota de veículos, tem sido incentivada a produção de carros 
bicombustíveis econômicos, que são capazes de render até 

20  em rodovias, para diminuir a emissão de poluentes 

atmosféricos. 
O valor correspondente à energia consumida para que o 
motorista de um carro econômico, movido a álcool, 
percorra 400 km na condição de máximo rendimento é mais 
próximo de 

 
a) 565 MJ. 
b) 452 MJ. 
c) 520 kJ. 
d) 390 kJ. 
e) 348 kJ. 

 
Questão 03 - (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 04 - (ENEM)     

O ferro é encontrado na natureza na forma de seus 
minérios, tais como a hematita ( -Fe2O3), a magnetita 
(Fe3O4) e a wustita (FeO). Na siderurgia, o ferro-gusa é 
obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos em 
condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a 
formação de monóxido de carbono. O CO (gasoso) é 
utilizado para reduzir o FeO (sólido), conforme a equação 
química: 

FeO (s) + CO (g)  Fe (s) + CO2 (g) 
Considere as seguintes equações termoquímicas: 

Fe2O3 (s) + 3 CO (g)  2 Fe (s) + 3 CO2 (g)    
   = –25 kJ/mol de Fe2O3 

3 FeO (s) + CO2 (g)  Fe3O4 (s) + CO (g)     
  = –36 kJ/mol de CO2 

2 Fe3O4 (s) + CO2 (g)  3 Fe2O3 (s) + CO (g)  
     = +47 kJ/mol de CO2 

O valor mais próximo de , em kJ/mol de FeO, para a 
reação indicada do FeO (sólido) com o CO (gasoso) é 
a) –14.      b) –17. 
c) –50.      d) –64. 
e) –100. 

 
Questão 05 - (ENEM)     

O benzeno, um importante solvente para a indústria 
química, é obtido industrialmente pela destilação do 
petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela 
trimerização do acetileno catalisada por ferro metálico sob 
altas temperaturas, conforme a equação química: 

3 C2H2 (g)  C6H6 (l) 
A energia envolvida nesse processo pode ser calculada 
indiretamente pela variação de entalpia das reações de 
combustão das substâncias participantes, nas mesmas 
condições experimentais: 

I. C2H2 (g) + O2 (g)  2 CO2 (g) + H2O (l)   

 kcal/mol 

II. C6H6 (l) + O2 (g)  6 CO2 (g) + 3 H2O (l)   

 kcal/mol 
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A variação de entalpia do processo de trimerização, em 
kcal, para a formação de um mol de benzeno é mais 
próxima de 
a) –1 090. 
b) –150. 
c) –50. 
d) +157. 
e) +470. 

 
Questão 06 - (ENEM)     

Para comparar a eficiência de diferentes combustíveis, 
costuma-se determinar a quantidade de calor liberada na 
combustão por mol ou grama de combustível. O quadro 
mostra o valor de energia liberada na combustão completa 
de alguns combustíveis. 

 
As massas molares dos elementos H, C e O são iguais a 

1 g/mol, 12 g/mol e 16 g/mol, respectivamente 
ATKINS, P. Princípios de química.  

Porto Alegre: Bookman, 2007 (adaptado). 
Qual combustível apresenta maior liberação de energia por 
grama? 
a) Hidrogênio. 
b) Etanol. 
c) Metano. 
d) Metanol. 
e) Octano. 

 
Questão 07 - (ENEM)     

O aproveitamento de resíduos florestais vem se 
tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte 
renovável de energia. A figura representa a queima de um 
bio-óleo extraído do resíduo de madeira, sendo  a 
variação de entalpia devido à queima de 1 g desse bio-óleo, 
resultando em gás carbônico e água líquida, e  a 
variação de entalpia envolvida na conversão de 1 g de água 
no estado gasoso para o estado líquido. 

 
A variação de entalpia, em kJ, para a queima de 5 g desse 
bio-óleo resultando em CO2 (gasoso) e H2O (gasoso) é: 
a) –106. 
b) –94,0. 
c) –82,0. 
d) –21,2. 
e) –16,4. 

 
 
 

Questão 08 - (ENEM)     
A escolha de uma determinada substância para ser 

utilizada como combustível passa pela análise da poluição 
que ela causa ao ambiente e pela quantidade de energia 
liberada em sua combustão completa. O quadro apresenta a 
entalpia de combustão de algumas substâncias. As massas 
molares dos elementos H, C e O são, respectivamente, 
iguais a 1 g/mol, 12 g/mol e 16 g/mol 

 
Levando-se em conta somente o aspecto energético, a 
substância mais eficiente para a obtenção de energia, na 
combustão de 1 kg de combustível, é o 
a) etano. 
b) etanol. 
c) metanol. 
d) acetileno. 
e) hidrogênio. 

 
Questão 09 - (ENEM)     

Um dos problemas dos combustíveis que contêm carbono é 
que sua queima produz dióxido de carbono. Portanto, uma 
característica importante, ao se escolher um combustível, é 
analisar seu calor de combustão , definido como a 
energia liberada na queima completa de um mol de 
combustível no estado padrão. O quadro seguinte relaciona 
algumas substâncias que contêm carbono e seu . 

 
Neste contexto, qual dos combustíveis, quando queimado 
completamente, libera mais dióxido de carbono no 
ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? 
a) Benzeno. 
b) Metano. 
c) Glicose. 
d) Octano. 
e) Etanol. 

 
Questão 10 - (ENEM)     

No que tange à tecnologia de combustíveis alternativos, 
muitos especialistas em energia acreditam que os alcoóis 
vão crescer em importância em um futuro próximo. 
Realmente, alcoóis como metanol e etanol têm encontrado 
alguns nichos para uso doméstico como combustíveis há 
muitas décadas e, recentemente, vêm obtendo uma 
aceitação cada vez maior como aditivos, ou mesmo como 
substitutos para gasolina em veículos. Algumas das 
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propriedades físicas desses combustíveis são mostradas no 
quadro seguinte. 

 

BAIRD, C. Química Ambiental. São Paulo. Artmed, 1995 
(adaptado). 

Dados: Massas molares em g/mol: 
H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0. 
Considere que, em pequenos volumes, o custo de produção 
de ambos os alcoóis seja o mesmo. Dessa forma, do ponto 
de vista econômico, é mais vantajoso utilizar 
a) metanol, pois sua combustão completa fornece 

aproximadamente 22,7 kJ de energia por litro de 
combustível queimado. 

b) etanol, pois sua combustão completa fornece 
aproximadamente 29,7 kJ de energia por litro de 
combustível queimado. 

c) metanol, pois sua combustão completa fornece 
aproximadamente 17,9 MJ de energia por litro de 
combustível queimado. 

d) etanol, pois sua combustão completa fornece 
aproximadamente 23,5 MJ de energia por litro de 
combustível queimado. 

e) etanol, pois sua combustão completa fornece 
aproximadamente 33,7 MJ de energia por litro de 
combustível queimado. 

 
Questão 11 - (ENEM)     

Nas últimas décadas, o efeito estufa tem-se intensificado de 
maneira preocupante, sendo esse efeito muitas vezes 
atribuído à intensa liberação de CO2 durante a queima de 
combustíveis fósseis para geração de energia. O quadro traz 
as entalpias-padrão de combustão a  do metano, 
do butano e do octano. 

 

À medida que aumenta a consciência sobre os impactos 
ambientais relacionados ao uso da energia, cresce a 
importância de se criar políticas de incentivo ao uso de 
combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, considerando-
se que o metano, o butano e o octano sejam representativos 
do gás natural, do gás liquefeito de petróleo (GLP) e da 
gasolina, respectivamente, então, a partir dos dados 
fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista da 
quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, a ordem 
crescente desses três combustíveis é 
a) gasolina, GLP e gás natural. 
b) gás natural, gasolina e GLP. 
c) gasolina, gás natural e GLP. 
d) gás natural, GLP e gasolina. 
e) GLP, gás natural e gasolina. 

 
 
 
Questão 12 - (ENEM)     

Uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, cada uma 
contendo 330 mL de refrigerante, são mantidas em um 
refrigerador pelo mesmo longo período de tempo. Ao retirá-
las do refrigerador com as mãos desprotegidas, tem-se a 
sensação de que a lata está mais fria que a garrafa. 
É correto afirmar que: 
a) a lata está realmente mais fria, pois a capacidade 

calorífica da garrafa é maior que a da lata. 
b) a lata está de fato menos fria que a garrafa, pois o vidro 

possui condutividade menor que o alumínio. 
c) a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, possuem 

a mesma condutividade térmica, e a sensação deve-se à 
diferença nos calores específicos. 

d) a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, e a 
sensação é devida ao fato de a condutividade térmica do 
alumínio ser maior que a do vidro. 

e) a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, e a 
sensação é devida ao fato de a condutividade térmica do 
vidro ser maior que a do alumínio. 

 
Questão 13 - (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 14 - (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 15 - (FMABC SP)     

A combustão do etanol pode ser representada pela equação 
não balanceada: 

C2H6O (l) + O2 (g)     CO2 (g) + H2O (g) 
Considerando a tabela de energias de ligação e a densidade 
do etanol 0,79 g/mL, o  dessa reação e a energia 
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liberada ao ser queimado 1,0 L de etanol são, 
respectivamente, cerca de 

 
a) –1 046 kJ/mol de dióxido de carbono e 18 kJ. 
b) –1 046 kJ/mol de dióxido de carbono e 18 000 kJ. 
c) +1 046 kJ/mol de etanol e 18 kJ. 
d) +1 046 kJ/mol de etanol e 18 000 kJ. 
e) –1 046 kJ/mol de etanol e 18 000 kJ. 

 
Questão 16 - (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 17 - (UFRGS RS)     

A reação de formação do etanol é definida abaixo. 
2 C (s) + 3 H2 (g) + ½ O2 (g)  C2H5OH (l) 

Embora essa reação, tal como está escrita, não possa ser 
realizada em laboratório, pode-se calcular seu efeito 
térmico, mediante uma combinação adequada de outras 
reações. 
Usando as reações abaixo, 
C (s) + O2 (g)  CO2 (g)     = –394 kJ mol–1 

H2 (g) + ½ O2 (g)  H2O (l)     = –286 kJ mol–1 
C2H5OH (l) + 3 O2 (g)  2 CO2 (g) + 3 H2O (l)   

   = –1368 kJ mol–1 
a entalpia da reação de formação do etanol, em kJ mol–1, é 
a) –2048. 
b) –1368. 
c) –278. 
d) +394. 
e) +2048. 

 
Questão 18 - (FGV SP)     

Em condições adequadas, a combustão da amônia resulta 
em substâncias que não prejudicam o meio ambiente. 

4 NH3 (g) + 3 O2(g)    2 N2(g) + 6 H2O(g) 
Considere as seguintes equações termoquímicas 
envolvendo a amônia: 

4 NH3(g) + 7 O2(g)  4 NO2(g) + 6 H2O(g)   
6 NO2(g) + 8 NH3(g)  7 N2(g) + 12 H2O(g)  

 
A entalpia da reação da combustão de 4 mol de amônia com 
a formação dos produtos N2 e H2O é 

a) – 317 kJ. 
b) – 402 kJ. 
c) – 968 kJ. 
d) – 1 268 kJ. 
e) – 1 608 kJ. 

 
Questão 19 - (Fac. Israelita de C. da Saúde Albert Einstein)     

Observe a equação de formação de etanol a seguir: 
2 Cgraf + 3 H2(g) + ½ O2(g)  C2H6O(l) 

Com base nas equações abaixo que resultam na reação de 
interesse, calcule o  da reação de formação do etanol. 
I. Cgraf + O2(g)  CO2(g)  = –394 kJ/mol 
II. H2(g) + ½ O2(g)  H2O(l)  = –286 kJ/mol 
III. C2H6O(l) + 3 O2(g)  2 CO2(g) + 3 H2O(l)  = –

1368 kJ/mol 
a) –278 kJ/mol. 
b) –2048 kJ/mol. 
c) –688 kJ/mol. 
d) +294 kJ/mol. 

 
Questão 20 - (UNESP SP)     

Analise os três diagramas de entalpia. 

 
O  da combustão completa de 1 mol de acetileno, C2H2 
(g), produzindo CO2 (g) e H2O (l) é 
a) + 1 140 kJ. 
b) + 820 kJ. 
c) – 1 299 kJ. 
d) – 510 kJ. 
e) – 635 kJ. 

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