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Cinética Química
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 - (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 03 - (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 conserválo.
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.
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Questão 04 - (UNCISAL)
A catálise, uma das áreas de pesquisa da química, vem
sendo utilizada no desenvolvimento de soluções
tecnológicas para o problema ambiental causado pelo
aumento acentuado do uso de veículos automotores
movidos a gasolina.
A principal contribuição desenvolvida na catálise para
minimizar os problemas associados à queima da gasolina
em veículos automotores é
a) o desenvolvimento de conversores catalíticos, cuja
função é reduzir o consumo de combustível.
b) a síntese de catalisadores que aceleram a combustão
ao serem consumidos na queima da gasolina.
c) a viabilização tecnológica da conversão de dióxido de
carbono em monóxido de carbono.
d) a produção de aditivos que aumentam a energia de
ativação da combustão.
e) o desenvolvimento de dispositivos conversores nos
sistemas de descarga.

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.
Ni
C2H6O2 + H2O ¾¾®
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 05 - (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.

Questão 07 - (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.

(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.
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 06 - (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
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(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 DH < 0 .
III. A determinação de DH 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.
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Questão 08 - (UFT TO)
Analise as afirmativas a seguir em relação à cinética
química:
I.
o aumento da concentração dos reagentes diminui a
velocidade da reação.
II. quanto maior a área de contato entre as fases dos
reagentes, maior será a velocidade da reação.
III. quanto maior a energia de ativação, mais lenta será a
reação.
IV. o aumento da temperatura do sistema diminui a
velocidade da reação.
V. o uso de catalisador diminui a energia de ativação e,
portanto, aumenta a velocidade de uma reação.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

Questão 10 - (Univag MT)
Considere três experimentos realizados.

Questão 09 - (UFU MG)

http://www.marco.eng.br/cinetica/trabalhodealunos/Cinetica
Basica/Figuras/influencia/infl001.gif.
Acesso em 12.fev.2019.
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.

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 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 11 - (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
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d)

e)

energia de ativação dessas reações, segundo a
mudança da temperatura.
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.
Reagentes quaisquer reagem mais rapidamente se
estiverem finamente divididos, porque diminui-se a
concentração de reagentes disponíveis à
transformação química.

Questão 12 - (UFMS)
A cinética química dedica-se ao estudo da velocidade de
uma reação química e os fatores que a influenciam. Ter
conhecimento sobre esses fatores possibilita o controle da
formação dos produtos, uma vez que, em determinados
casos, faz-se necessário que uma reação ocorra mais
rapidamente ou mais lentamente. Sobre os fatores que
influenciam a cinética de reações, é correto afirmar que:
a) Ao aumentar a temperatura de um sistema,
aumenta-se a energia das moléculas reagentes e,
consequentemente, o número de colisões efetivas.
Assim, quanto maior a temperatura do sistema
reacional, maior a velocidade de reação.
b) A chamada Lei da Ação da Massas postula que, num
certo instante e numa determinada temperatura, a
velocidade de uma reação é inversamente
proporcional ao produto das concentrações molares
dos reagentes.
c) Para que uma reação ocorra é necessário que as
moléculas dos reagentes colidam de modo efetivo. A
superfície de contato dos reagentes não influi na
probabilidade de ocorrência de choques efetivos e
consequente aumento da velocidade da reação.
d) Alterações de pressão no sistema reacional,
independentemente do estado físico dos reagentes
(sejam eles sólido, líquido ou gás), não exercem
influência na velocidade de uma reação.
e) Catalisadores são substâncias capazes de acelerar a
velocidade das reações químicas, porém são
totalmente consumidos durante a reação. Tal fato
obriga a adição de uma reação de recuperação do
catalisador ao final do processo, possibilitando a
extração do produto desejado.
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 - (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.
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 15 - (IFSP)
Colocamos um pedaço de palha de aço em cima de uma
pia e a seu lado um prego de mesma massa. Notamos que
a palha de aço enferruja com relativa rapidez enquanto o
prego, nas mesmas condições, enferrujará mais
lentamente. Os dois materiais têm praticamente a mesma
composição, mas enferrujam com velocidades diferentes.
Isso ocorre devido a um fator que influencia na velocidade
dessa reação, que é:
a) temperatura.
b) concentração dos reagentes.
c) pressão no sistema.
d) superfície de contato.
e) presença de catalisadores.
Questão 16 - (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
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Questão 17 - (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).
O
+
N

O
+
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OH

O
Colina

Acetilcolina

+

HO
Ácido acético

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 18 - (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);
catalisador Ni

CH4(g) + H2O(g)

CO(g) + 3 H2(g)
700oC

O restante, 55%, reage com ar:
r Ni
2 CH4(g) + O2(g) ¾catalisado
¾¾¾¾
¾® 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 19 - (PUC MG)
Considere a reação:
Cu(s) + 2H2SO4(aq) ® CUSO4(aq) + 2 H2O(l) + SO2(g)
Essa reação foi realizada a partir de 5 g de Cu nas
condições mencionadas na tabela abaixo.

O principal componente da casca de ovo é o carbonato de
cálcio (CaCO3) e, em ambos os experimentos, a casca foi
totalmente consumida.
Com base nessas informações, é correto concluir que
a) a reação no tubo 1 se completaria mais rapidamente
se a temperatura diminuísse.
b) o volume de gás carbônico produzido nos tubos 1 e
2, ao final da reação, foi igual.
c) a casca de ovo contida no tubo 2 foi consumida mais
lentamente.
d) a reação no tubo 1 seria mais rápida se a
concentração do ácido fosse 0,001 mol/L.
e) as cascas de ovo foram consumidas com a mesma
velocidade nos tubos 1 e 2.
GABARITO:
1) Gab: B
2) Gab: E
3) Gab: D
4) Gab: E
5) Gab: A
6) Gab: D
7) Gab: D
8) Gab: B
9) Gab: A
10) Gab: C
11) Gab: A
12) Gab: A
13) Gab: B
14) Gab: E
15) Gab: D
16) Gab: A
17) Gab: E
18) Gab: B
19) Gab: A
20) Gab: B

Assinale a classificação, na ordem DECRESCENTE, das
velocidades de acontecimento da reação.
a) 1 – 2 – 3 – 4
b) 2 – 1 – 4 – 3
c) 4 – 3 – 2 – 1
d) 3 – 4 – 1 – 2
Questão 20 - (Univag MT)
O esquema representa dois experimentos, 1 e 2, que
demonstram fatores que podem influenciar na rapidez das
reações, como temperatura, superfície de contato e
concentração dos reagentes.
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