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Lista de Exercícios – Cinética Química (Análise Gráfica) 

 

01 - (UEPG PR)    
O diagrama de entalpia abaixo fornece informações sobre uma reação química reversível. 
Considerando que o sistema está em equilíbrio, assinale o que for correto. 

 

 
 
01. Esta é uma reação exotérmica, pois a entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes. 
02. A curva de maior energia de ativação (Ea) se refere à reação catalisada. 
04. Um aumento na temperatura do sistema não favoreceria essa reação porque o equilíbrio 

seria deslocado no sentido dos reagentes. 
08. A adição dos reagentes A ou B provocaria um deslocamento do equilíbrio para a direita e a 

formação de maior quantidade de C. 
16. Se houver uma diminuição na pressão do sistema, o equilíbrio será deslocado no sentido 

dos produtos. 
 
02 - (UEPG PR)    
Observando o gráfico abaixo, que representa o desenvolvimento de uma reação, assinale o 
que for correto. 

 

 
 
01. A reação X + Y   Z é uma reação endotérmica. 
02. 32 kcal é a energia do complexo ativado. 
04. Na formação de Z, a energia dos reagentes é menor do que a do produto. 
08. 42 kcal é a energia de ativação para X + Y   Z. 
16. A reação Z   X + Y tem H  = –12 kcal. 

 
03 - (PUC MG)    
A figura ilustra a cinética de uma reação química com e sem a presença de catalisador. 
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Numere a segunda coluna de acordo com a primeira coluna e, a seguir, assinale a sequência 
CORRETA encontrada. 

 
1. H1 
2. H2 
3. H2-H1 
4. H3-H1 
5. H4-H1 
 
(   ) Energia liberada pela reação 
(   ) Energia de ativação da reação catalisada 
(   ) Energia de ativação da reação não catalisada 
(   ) Energia dos produtos 
(   ) Energia dos reagentes 
 
a) 3 – 4 – 5 – 1 – 2 
b) 2 – 4 – 5 – 1 – 3 
c) 3 – 4 – 5 – 2 – 1 
d) 2 – 5 – 4 – 1 – 3 

 
04 - (UFT TO)    
Avalie as afirmativas descritas a seguir, relativas ao gráfico de energia das reações A e B. 

 

 
FONTE: Adaptado de Mazzoco, A. Torres, B.B.  

Bioquímica básica.3ªed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 
 
I. A reação B ocorrerá mais rapidamente, pois sua energia de ativação é menor. 
II. Tanto a reação A como a reação B ocorrerão na mesma velocidade, pois as diferenças de 

energia entre reagentes e produtos são iguais. 
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III. A reação A será mais rápida, pois seu estado de transição sendo de maior energia é mais 
estável. 

IV. A reação B é catalisada. 
 

Marque a alternativa CORRETA. 
 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
05 - (UEG GO)    
O metano reage com o oxigênio gasoso segundo a equação química que está descrita a 
seguir. 

 

CH4(g) + 2O2(g)    CO2(g) + 2H2O(l) 
 

De acordo com essa reação, o gráfico que melhor representa a formação de gás carbônico 
em função do tempo é a figura 
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06 - (Unioeste PR)    

O gráfico abaixo mostra uma reação genérica entre A + B  C + D. A partir do gráfico, 
pode-se concluir que 

 

 
Feltre, R., Fundamentos da Química, 2a ed., 1996. 

 
a) o gráfico mostra um exemplo de uma reação endotérmica. 
b) a energia de ativação possui um valor igual a 25 kcal/mol. 
c) a energia de ativação possui um valor igual a 10 kcal/mol. 
d) o aumento da concentração de “C” aumenta a velocidade da reação. 
e) o uso de um catalisador nesta reação diminui a velocidade da reação. 

 
07 - (UFTM MG)    
O gráfico apresenta a variação de energia em função do sentido da reação, para 
decomposição do peróxido de hidrogênio. 

 

 
 

Quanto à decomposição do peróxido de hidrogênio, podemos afirmar que: 
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a) a reação é exotérmica, porque há liberação de energia. 
b) a reação ocorre com absorção de energia. 
c) na presença de um catalisador, ocorre aumento da energia de ativação. 
d) na presença de um catalisador, ocorre diminuição do calor de reação. 
e) o peróxido de hidrogênio é uma mistura homogênea de água e gás oxigênio. 

 
08 - (UFLA MG)    
Considere a reação de decomposição: 

 

2A (g)    4B (g) + C (g) 
 

Representando em um gráfico a variação das concentrações de reagente e produtos em 
função do tempo, é CORRETO afirmar que as curvas I, II e III representam, 
respectivamente: 

 
 
a) B, A, C 
b) B, C, A 
c) C, B, A 
d) A, B, C 

 
09 - (Mackenzie SP)     

 

 
O gráfico acima representa a reação  Z Y  X  . Os valores do H  e da energia de ativação, 
em kJ/mol, são, respectivamente, 

a) + 50 e 20. 
b) + 15 e 45. 
c) + 30 e 20. 
d) + 5 e 20. 
e) + 25 e 55. 
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10 - (PUC GO)      
Utilize as informações seguintes para responder aos itens de 01 a 04. 
A variação de energia ocorrida na combustão do álcool etílico pode ser representada pelo 
seguinte diagrama: 

 
C2H5OH  +  3O2              2CO2  +  3H2O   

Analisando o diagrama acima, pode-se afirmar: 
01. A combustão do álcool etílico é um processo endotérmico. 
02. O conteúdo energético do complexo ativado é dado por (a)kcal. 
03. A energia de ativação da reação inversa é maior do que a da reação direta. 

 
11 - (IFSC)    
Avalie o gráfico a seguir, que indica a variação da concentração de A e B, em mol/L, em 
relação ao tempo. 

 

 
 

Com base nos dados contidos no gráfico acima, assinale no cartão-resposta a soma da(s) 
proposição(ões) CORRETA(S).  

 
01. O gráfico representa a cinética da reação: 2A   3B.  
02. A corresponde ao produto e B corresponde ao reagente da reação.  
04. Para a formação de 2 mols de B são gastos 3 de A.  
08. A poderia ser o gás ozônio e B poderia ser o gás oxigênio.  
16. A velocidade de aparecimento de B é maior do que a velocidade de desaparecimento de A.  
32. A velocidade média da reação entre os tempos 3 e 4 minutos é maior que a velocidade 

média da reação entre os tempos 2 e 3 minutos. 
 
12 - (UNIRG TO)    

Assinale a única alternativa correta com relação aos diagramas de energia (I) e (II) para a 
reação BA  . 
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a) Ambos diagramas representam reações endotérmicas. 
b) A Entalpia dos reagentes é menor no diagrama II. 
c) A reação catalisada está apresentada no diagrama II. 
d) As duas curvas apresentam o mesmo valor para a Energia do complexo ativado. 

 
13 - (UNISC RS)    
Uma reação química normalmente envolve aspectos energéticos e cinéticos. Interprete o 
gráfico a seguir, que ilustra uma reação hipotética desenvolvida na presença e na ausência 
de catalisador e indique a alternativa verdadeira. 

 

 
 
a) A reação é exotérmica com energia de ativação sem o catalisador de 30 Kcal. 
b) A reação é endotérmica com energia do complexo ativado sem catalisador de 43 Kcal. 
c) A reação apresenta uma energia de ativação de 30 Kcal sem catalisador e 17 Kcal com o 

catalisador. 
d) A reação é endotérmica e tem um Kcal 30H  . 
e) A energia de ativação da reação diminui em 17 Kcal com a utilização do catalisador. 

 
14 - (Faculdade Santo Agostinho BA)    
A análise do diagrama que representa a variação de energia, no decorrer da reação química 
entre o monóxido de dinitrogênio, N2O(g), e o monóxido de nitrogênio, NO(g),  
 

 
permite corretamente afirmar: 
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01. A quantidade de energia liberada na formação do complexo ativado está representada por I 
no diagrama. 

02. A variação de entalpia da reação química, H , em II, indica que o processo é endotérmico. 
03. O aumento da temperatura do sistema representado pela equação química favorece a 

formação do N2(g) e do NO2(g). 
04. A reação química representada é de dupla-troca devido à colisão entre as moléculas de 

N2O(g) e NO(g). 
05. A adição de um catalisador ao sistema reacional reduz a energia de ativação, representada 

por I, do processo. 
 
15 - (FCM MG)    
Estes gráficos ilustram a variação das concentrações, em mol.L–1, de dois dos três 
componentes de uma reação química num mesmo intervalo (I) de tempo. 

 

 
 

A equação química que melhor poderia representar esse fenômeno seria: 
 
a) S + O2   SO2. 
b) H2 + Cl2   2HCl. 
c) N2 + 3H2   2NH3. 
d) 2NaN3   2Na + 3N2. 

 
16 - (UNIRG TO)    

Na combustão de carvão em usinas termoelétricas, em sistema aberto ao ar, conduz à 
produção de trióxido de enxofre , responsável por causar problemas ambientais 
relacionados com a chuva ácida. 

Esta reação para a produção de trióxido de enxofre, na presença de óxido de nitrogênio 
é descrita pelas etapas a seguir: 

 
2 NO(g) + O2(g)   2 NO2(g) 

2 NO2(g) + 2 SO2(g)   2 SO3(g) + 2 NO(g) 
2 SO2(g) + O2(g)   2 SO3(g) (reação global) 

 
Assinale a única alternativa que apresenta o gráfico que melhor representa a concentração 
molar (eixo das ordenadas) das principais espécies envolvidas na produção de trióxido de 
enxofre em função do tempo (eixo das abscissas). 

a)
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b)

  

c)

  

d)

  
 
17 - (UEPG PR)    
A partir da análise da curva que representa uma reação química apresentada abaixo, assinale 
o que for correto. 

 

 
 
01. A concentração de todos os componentes aumenta ao longo do tempo. 
02. Os componentes A e B correspondem aos produtos da reação. 
04. O componente C corresponde ao reagente da reação. 
08. Esta curva pode representar a reação: 

2 NH3(g)   1 N2(g) + 3 H2(g). 
16. Esta curva pode representar a reação: 

C(s) + O2(g)   CO2(g). 
 
18 - (UFRGS RS)    
Para a obtenção de um determinado produto, realiza-se uma reação em 2 etapas. 
O caminho dessa reação é representado no diagrama abaixo. 
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Considere as afirmações abaixo, sobre essa reação. 
 
I. A etapa determinante da velocidade da reação é a etapa 2. 
II. A reação é exotérmica. 
III. A energia de ativação da etapa 1 é maior que a energia de ativação da etapa 2. 
 

Quais estão corretas? 
 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III. 

 
19 - (PUC MG)    
Considere a reação (g)(g))( C    B  gA , que possui uma energia de ativação de 220 kJ e uma 

variação de entalpia H=45KJ. A energia de ativação de decomposição da espécie C é: 
 
a) 45 kJ 
b) 220 kJ 
c) 175 kJ 
d) 265 Kj 

 
20 - (PUC MG)    
Considere uma reação endotérmica que possui uma energia de ativação de 1200 kJ e uma 
variação de entalpia de 200 kJ. Com a adição de um catalisador, a nova energia de ativação 
é de 800 kJ. É INCORRETO afirmar: 

 
a) A reação catalisada inversa possui uma energia de ativação de 600 kJ. 
b) A reação inversa da reação não catalisada possui uma energia de ativação de 1000 kJ. 
c) A reação inversa da reação não catalisada absorve 200 kJ. 
d) A reação catalisada inversa libera 200 kJ. 

 
21 - (FATEC SP)  
Uma indústria necessita conhecer a mecânica das reações para poder otimizar sua 
produção. 
O gráfico representa o mecanismo de uma reação hipotética: 

 

A2 + B2   2 AB 
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A análise do gráfico permite concluir corretamente que 

 

a) temos uma reação endotérmica, pois apresenta H = –10 kJ. 

b) temos uma reação exotérmica, pois apresenta H = +10 kJ. 
c) a energia do complexo ativado é 30 kJ. 
d) a energia de ativação para a reação direta é 30 kJ. 
e) a energia de ativação para a reação inversa é 40 kJ. 

 
22 - (Centro Universitário São Camilo SP)    
O gráfico representa a energia para reação de formação da água, a partir de seus elementos. 

 

 
 

É correto afirmar que a energia de ativação e o calor de reação para reação de formação da 
água, em módulo, são, respectivamente, 

 
a) |X-Z| e |X-Y|. 
b) |X-Y| e |X-Z|. 
c) |Y-Z| e |X-Z|. 
d) |X-Y| e |Y-Z|. 
e) |Y-Z| e |X-Y|. 

 
23 - (UNITAU SP)    
O gráfico abaixo mostra a cinética de decomposição do peróxido de hidrogênio em uma 
solução aquosa. 

 
a) Qual é o tempo de meia vida da decomposição do peróxido de hidrogênio? 
b) Quantos tempos de meia vida da decomposição do peróxido de hidrogênio estão 

compreendidos até o final da curva? 
c) A água oxigenada vendida comercialmente é uma mistura de água e peróxido de 

hidrogênio, e soluções com 3% em massa de H2O2 são potentes desinfetantes. Com base 
nos dados do gráfico abaixo, qual é o tempo aproximado para a concentração de 3% de 
H2O2 para a solução cair para um terço (1/3)? 

d) A água oxigenada é comumente comercializada em “volumes”, e entende-se por água 
oxigenada “n volumes” aquela em que 1 volume de água oxigenada produz “n volumes” de 
O2. Qual fator de conversão deve ser utilizado para transformar os dados de concentração 
em mol/L do gráfico abaixo, nas CNTP, em volumes (volumes de O2 produzido por 1 
volume de água oxigenada)? 
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Dados: Massas molares (g.mol-1): H = 1; O = 16. Densidade da água oxigenada: 1,0 
g/cm3. 

 
 
24 - (UEG GO)    
Durante a manifestação das reações químicas, ocorrem variações de energia. A quantidade 
de energia envolvida está associada às características químicas dos reagentes consumidos e 
dos produtos que serão formados.  

 
O gráfico abaixo representa um diagrama de variação de energia de uma reação química 
hipotética em que a mistura dos reagentes A e B levam à formação dos produtos C e D. 

 

 
 

Com base no diagrama, no sentido direto da reação, conclui-se que a  
 
a) energia de ativação da reação sem o catalisador é igual a 15kJ.  
b) energia de ativação da reação com o catalisador é igual a 40kJ.  
c) reação é endotérmica.  
d) variação de entalpia da reação é igual a -30kJ.  

 
25 - (Unimontes MG)    
A figura seguinte mostra uma reação com enzima e sem enzima: 
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Considerando a taxa de reação, frequência das colisões com energia suficiente para que a 
reação aconteça e as informações da figura, assinale a alternativa CORRETA. 

 
a) A enzima aumenta a energia de ativação da reação, reduzindo a taxa de reação. 
b) Nos seres vivos, as enzimas aumentam a taxa de reação elevando a temperatura. 

c) A taxa de reação depende dos reagentes com energia  a energia de ativação. 
d) A formação do produto foi possível, uma vez que as colisões não foram efetivas. 

 
26 - (IME RJ)    
O gráfico abaixo ilustra as variações de energia devido a uma reação química conduzida nas 
mesmas condições iniciais de temperatura, pressão, volume de reator e quantidades de 
reagentes em dois sistemas diferentes. Estes sistemas diferem apenas pela presença de 
catalisador. Com base no gráfico, é possível afirmar que: 

 

 
 
a) A curva 1 representa a reação catalisada, que ocorre com absorção de calor. 
b) A curva 2 representa a reação catalisada, que ocorre com absorção de calor. 
c) A curva 1 representa a reação catalisada com energia de ativação dada por E1 + E3. 
d) A curva 2 representa a reação não catalisada, que ocorre com liberação de calor e a sua 

energia de ativação é dada por E2 + E3. 
e) A curva 1 representa a reação catalisada, que ocorre com liberação de calor e a sua energia 

de ativação é dada por E1. 
 
GABARITO 

 
1) Gab: 13 

 
2) Gab: 05 

 
3) Gab: C 

 
4) Gab: C 

 
5) Gab: A 

 
6) Gab: C 

 
7) Gab: A 

 
8) Gab: B 
 
9) Gab: B 
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10) Gab: FFV 
 

11) Gab: 25 
 

12) Gab: C 
 

13) Gab: E 
 

14) Gab: 05 
 

15) Gab: C 
 

16) Gab: B 
 

17) Gab: 14 
 

18) Gab: D 
 

19) Gab: C 
 

20) Gab: D 
 

21) Gab: D 
 

22) Gab: E 
 

23) Gab:  
a) O tempo de meia vida compreende o tempo necessário para a concentração cair pela 

metade, assim, chega-se aproximadamente em 650 minutos. 
b) Até o final da curva estão compreendidos quatro tempos de meia vida. 
c) Uma solução aquosa de 3% em massa de H2O2 contém 970g de H2O e 30g de H2O2, em 

número de mols de H2O2 calculado por (30g/34g), ou seja, 0,88 mols. Como a solução 
possui densidade de 1,0 g/cm3, a molaridade de H2O2 é igual a 0,88 mols/L. De acordo 
com o gráfico, a concentração de 0,88 mols/L equivale ao tempo aproximado de 1430 
minutos. O tempo necessário para a concentração atingir 1/3 de 0,88 mols/L, ou seja, 0,29 
mols/L, é de aproximadamente 2470 minutos. Assim, o tempo necessário aproximado para 
a concentração de 3% de H2O2 na solução cair para um terço (1/3) será 2470 minutos – 
1430 minutos, ou seja, 1040 minutos. 

d) A reação química balanceada da decomposição do peróxido de hidrogênio está descrita 
abaixo. Pela reação química, cada “M” mols de H2O2 fornecem M x 11,2 litros de oxigênio, 
assim, o fator de conversão é 11,2. 

2 H2O2     2 H2O + O2 
 

24) Gab: D 
 

25) Gab: C 
 

26) Gab: E 
 

  


