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SIMULADO GERAL DE QUIMICA 
 

1- No diagrama a seguir estão representados os caminho de uma reação na presença e 
na ausência de um catalisador.  

 
 
Com base neste diagrama, é correto afirmar que:  
a)Se a reação se processar pelo caminho I, ela será, mais rápida.  

b) A adição de um catalisador à reação diminui seu valor de  
c)A curva II refere-se à reação catalisada e a curva I refere-se à reação não catalisada. 
d) A adição do catalisador transforma a reação endotérmica em exotérmica.  
e) O catalisador foi consumido na reação. 
 
2- Assinale a opção correta: 
a) O catalisador afeta a velocidade de uma reação porque aumenta a energia de ativação 
b) Uma reação ocorre quando há colisão efetiva entre as moléculas reagentes, numa 
orientação apropriada. 
c) Quanto maior for a superfície de contato, menor será a velocidade da reação.  
d) A velocidade da reação sempre será medida em função da etapa rápida. 
e) Um aumento na concentração dos reagentes causa uma diminuição na velocidade da 
reação. 
 
3- Em dois béqueres foram dissolvidos comprimidos efervescentes em uma mesma 
quantidade de água. No primeiro béquer, colocou-se o comprimido inteiro. No segundo 
béquer, colocou-se o comprimido em pó. O comprimido do segundo béquer dissolveu-se 
mais rapidamente. Isso ocorreu porque: 
a) A concentração dos reagentes no segundo béquer era maior. 
b) Houve a atuação de um catalisador no segundo béquer. 
c) A superfície de contato entre os reagentes era maior no segundo béquer. 
d) A temperatura era maior no segundo béquer. 
e) Não precisou passar pela formação do complexo ativado na reação do segundo 
béquer. 
 
4- Num recipiente de capacidade 1L são colocados 4,0 mols de CO e 4,0 mols de Cl₂ 
para reagir segundo o processo a seguir: 

Cl₂ + CO ↔ COCl₂ 
Sabendo que o grau de equilíbrio e 60%, calcule o valor de Kc para o equilíbrio: 
 
a) 0,80 
b) 1,50 
c) 0,55 



d) 0,93 
e) 1,89 
 
5- (ITA-SP)  Uma certa reação química é representada pela equação: 

2 A(g) + 2 B(g) → C(g) 
Assinale a opção que contém, respectivamente, a expressão CORRETA da velocidade e 
o valor CORRETO da ordem da reação: 
a) v = k [A]2 . [B]2 e 4 
b) v = k [A]2 . [B]2 e 3 
c) v= k [A]2 . [B]2 e 2 
d) v = k [A]2 e 4 
e) v = k [A]2 e 2 
 
6- Uma mistura de gases está em equilíbrio na reação: 

   C(s) + CO₂(g)  ↔ 2 CO(g)            

  

As pressões parciais de CO₂ e CO são, respectivamente, 10 atm e 5 atm. Calcule o valor 

de Kp da reação: 
 
a) 1,5 
b) 2,0 
c) 3,0 
d) 5,0 
e) 2,5 


