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AVALIAÇÃO DE QUÍMICA 

 
1 - Em nosso cotidiano ocorrem processos que podem ser endotérmicos (absorvem energia) 
ou exotérmicos (liberam energia). As alternativas que apresentam apenas processos 
endotérmicos são: 

01)Explosão de fogos de artificio, combustão em motores de automóveis – formação de geada 
02) Secagem de roupas – açúcar sendo derretido para fazer caramelo – batatas em uma panela 
no fogo 
04)Queima de carvão – formação de geada – derretimento do gelo 
08)Derretimento de icebergs – dissipação de nevoeiros – água fervendo 
16) Fotossíntese das plantas – gelo derretendo – evaporação da água 
32) Queima da palha de aço –combustão de gases – queimas dos alimentos 
64) queima de uma vela – gás queimando em uma boca do fogão – formação de gelo 
A somatória de opções corretas é:  

 
2 - Nas reações químicas, a quantidade de calor liberada ou absorvida pela transformação é 
denominada calor de reação. 
 
01)Exotérmica, o sistema libera energia 
02)Endotérmica, o sistema absorve energia 
04)  Exotérmica,  entalpia (∆H) é menor que zero 
08)  Endotérmica, entalpia (∆H) é maior que zero 
16) Na reação exotérmica a entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos 
32) Na reação endotérmica a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos 
64)Termoquímica é o estudo da química que estuda a velocidade das reações. 
A somatória de opções INCORRETAS  é : 
 

3 - Observe o diagrama de um processo químico abaixo: 

 
Diagrama de energia de um processo químico 

Pode-se afirmar que esse processo é: 
a) exotérmico, com ΔH = + 230 kJ. 
b) endotérmico, com ΔH = + 570 kJ. 
c) endotérmico, com ΔH = + 230 kJ. 



d) exotérmico, com ΔH = - 230 kJ. 
e) exotérmico, com ΔH = - 570 kJ. 
 

4 - Numa reação exotérmica, há _____ de calor, a entalpia final (produtos) é ____que a 

entalpia inicial (reagentes) e a variação de entalpia é _________ que zero. Completa-se 

corretamente essa frase:  

a) liberação, maior, maior. 
b) absorção , maior, menor.  
c) liberação, menor, menor.  
d) absorção, menor, maior.  
e) liberação, maior, menor. 
 

5 -  
CH4(g) + H2O(v) → CO(g) + 3H2(g) 

 
O gás hidrogênio pode ser obtido pela reação anterior equacionada. Dadas entalpias de 
formação em KJ/mol, (CH4= -75 kcal ,  H2O = -287 kcal  e CO = -108 kcal ), a entalpia da reação a 
25°C e 1 atm é igual a: 

 
                                                  ∆H = HP - HR 

 
a)+ 254 KJ 
b)– 127 KJ 
c)– 470 KJ 
d)+ 508 KJ 
e)– 254 KJ 
 
6 - Entalpia, também conhecida como calor de formação, é a energia liberada ou absorvida na 

formação de 1 mol de substância a partir da respectiva substância simples no estado padrão. 

Com base nos dados fornecidos, a variação da entalpia, em kJ, para a reação abaixo é: 

CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(l) 

Dados: H (CH4) = –74,8 kJ/mol 

 H (O2) = O (substância simples no estado padrão) 

 H (CO2) = –393,3 kJ/mol 

 H (H2O) = –286,0 kJ/mol  

                                                           ∆H = HP - HR 

a) – 890,5 kJ 

b) + 890,5 kJ 

c) – 1040,1 kJ 

d) + 1040,1 kJ 

e) -  604,5 kJ 

 

 

 

 



 
 


