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Lista de Exercícios – Termoquímica (Análise Gráfica) 

 

01 - (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 1H  a variação de entalpia devido à queima de 1 g 

desse bio-óleo, resultando em gás carbônico e água líquida, e 2H  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. 

 
02 - (UEPG PR)  
Durante a Guerra do Golfo, os soldados aqueciam seus alimentos utilizando-se de 
recipientes de plástico que continham magnésio metálico. Para que houvesse o 
aquecimento, pequenas quantidades de água eram adicionadas ao magnésio, produzindo 
hidróxido de magnésio e hidrogênio. O diagrama de entalpia dessa reação é mostrado na 
figura abaixo. Com relação a esse diagrama, assinale o que for correto. 

 

 
 
01. A reação do magnésio com a água é exotérmica. 

02. A entalpia da reação é de H = 80 kcal/mol. 
04. O valor de X representa a variação de entalpia da reação. 
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08. A representa os reagentes da reação, Mg(s) e H2O(l) e B os produtos Mg(OH)2(s) e H2(g). 
16. A diminuição da entalpia de A para B indica que houve liberação de calor. 

 
03 - (UFPA)    
Na produção de ácido nítrico a partir da amônia, a primeira etapa do processo envolve a 
oxidação do NH3, conforme representado pela equação química 

 
NH3(g) + 5/4 O2(g)   NO(g) + 3/2 H2O(g) 

 
Considerando as equações termoquímicas 

 
H2O(g)   H2O(l)      ocondensaçãH  = –44,0 kJ.mol–1 

1/2 N2(g) + 3/2 H2(g)   NH3(g)      f
0H  = –46,2 kJ.mol–1 

H2(g) + 1/2 O2(g)   H2O(l)      f
0H  = –286,0 kJ.mol–1 

1/2 N2(g) + 1/2 O2(g)   NO(g)      f
0H  = +90,4 kJ.mol–1 

 
encontra-se a variação de entalpia, expressa em kJ, para a reação de oxidação da amônia. A 
variação encontrada é igual a 

 
a) + 226,4 
a) –226,4 
c) + 429,6 
d) –429,6 
e) –905,2 

 
04 - (UCS RS)    
Atualmente, a indústria automobilística busca o desenvolvimento de motores que utilizam 
combustíveis alternativos (GNV, álcool, biodiesel, gás hidrogênio). Dentre esses, o H2 é 
considerado o combustível que não causa poluição. O gráfico abaixo representa a 
combustão do gás hidrogênio. 

 

 
Fonte: USBERCO, J.; SALVADOR, J. Química, 2: físico-química. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 
2005. p. 146. 

 
Analise, quanto à veracidade (V) ou falsidade (F), as proposições abaixo, com base na 
reação química de combustão do gás hidrogênio. 

 
(  ) Ocorre liberação de calor, ou seja, o processo é exotérmico. 
(  ) Ocorre absorção de calor, ou seja, o processo é endotérmico. 
(  ) Os reagentes ganham calor ao se converter em água. 
(  ) O calor envolvido na formação de 180 g de água é de 2.416 kJ. 
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Assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses, de cima para baixo. 

 
a) V – F – V – F 
b) F – V – V – V 
c) F – V – F – V 
d) F – V – V – F 
e) V – F – F – V 

 
05 - (UFRRJ)    
Desde a pré-história, quando aprendeu a manipular o fogo para cozinhar seus alimentos e 
se aquecer, o homem vem percebendo sua dependência cada vez maior das várias formas 
de energia. A energia é importante para uso industrial e doméstico, nos transportes, etc.  
Existem reações químicas que ocorrem com liberação ou absorção de energia, sob a forma 
de calor, denominadas, respectivamente, como exotérmicas e endotérmicas. Observe o 
gráfico a seguir e assinale a alternativa correta: 

 
a) O gráfico representa uma reação endotérmica. 
b) O gráfico representa uma reação exotérmica. 
c) A entalpia dos reagentes é igual à dos produtos. 
d) A entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes. 
e) A variação de entalpia é maior que zero. 

 
06 - (UESPI)        

Observe o gráfico abaixo. 

 
1.  O gráfico corresponde a um processo endotérmico. 
2.  A entalpia da reação é igual a + 226 kcal. 
3.  A energia de ativação da reação é igual a 560kcal. 
Está(ão) correta(s): 
a) 1 apenas 
b) 2 apenas 
c) 2 e 3 apenas 
d) 1 e 3 apenas 
e) 1, 2 e 3 

 
07 - (UFTM MG)        
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O gráfico apresenta os valores de entalpia para uma reação genérica X + Y  Z + W, em 
duas situações: na presença e na ausência de catalisador. 

 
Os valores da energia de ativação na presença do catalisador e o tipo de reação quanto à 
liberação ou absorção de calor são, respectivamente, 

a) 30 kJ e endotérmica. 
b) 50 kJ e endotérmica. 
c) 50 kJ e exotérmica. 
d) 110 kJ e endotérmica. 
e) 110 kJ e exotérmica. 

 
08 - (FMABC SP)    
O metano é o principal componente do gás natural, importante combustível doméstico e 
industrial. Em condições de excesso de gás oxigênio, o metano queima completamente 
formando gás carbônico e água. Entretanto, em situações em que a disponibilidade de 
oxigênio não é abundante, forma-se monóxido de carbono, um gás extremamente tóxico. 

 

 
 

A partir das informações do diagrama de entalpia, conclui-se que para a formação de 140 g 
de monóxido de carbono através da combustão incompleta do metano são 

 
a) absorvidos aproximadamente 6,1 102 kJ. 
b) absorvidos aproximadamente 3,0 103 kJ. 
c) liberados aproximadamente 6,1 102 kJ. 
d) liberados aproximadamente 3,0 103 kJ. 

 
09 - (UEG GO)    
O gráfico a seguir representa a variação de entalpia para uma reação genérica que pode 
levar à formação dos produtos P1 e P2 a partir do reagente R. 
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A análise do gráfico permite concluir que a  
 
a) reação libera energia para produção de P1.  
b) produção de P2 é um processo endotérmico.  
c) variação de entalpia para formação de P1 é y.  
d) reação que leva a P2 ocorre com maior rendimento.  

 
10 - (UECE)  
Normalmente uma reação química libera ou absorve calor. Esse processo é representado 
no seguinte diagrama, considerando uma reação específica.  

 

 
 

Com relação a esse processo, assinale a equação química correta. 
 

a) H2(g) + ½ O2(g)    H2O(l) – 68,3 kcal  

b) H2O(l) – 68,3 kcal    H2(g) + ½ O2(g)  

c) H2O(l)    H2(g) + ½ O2(g) + 68,3 kcal  

d) H2(g) + ½ O2(g)    H2O(l) + 68,3 kcal  
 
11 - (UEFS BA)    
A maior importância da utilização do conceito de variação de entalpia é de permitir 
expressar as variações de energia de reações químicas. O gráfico representa a variação de 
entalpia na decomposição do óxido de mercúrio (II). 
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Uma análise desse gráfico permite corretamente concluir: 
 
a) A entalpia de formação do óxido de mercúrio (II) é –90kJmol–1. 
b) As entalpias de Hg(l) e de O2(g) são diferentes de zero na formação de 1,0mol de HgO(s). 
c) A diferença de entalpia dos produtos e do reagente na decomposição do óxido de mercúrio 

(II) é igual à entalpia de formação dessa substância. 
d) A quantidade de energia absorvida na decomposição do óxido de mercúrio (II) é diferente 

da quantidade de energia liberada na formação desse óxido. 
e) A mudança nos estados físicos de produtos e de reagentes em uma reação química não 

altera o valor da variação de entalpia da reação. 
 
12 - (UECE)    
O sal de cozinha, em contato com a água, mesmo na forma de gelo, tende a se dissolver. 
Essa dissolução é um processo endotérmico, isto é, exige uma quantidade de energia para 
se concretizar. A temperatura da mistura pode chegar a –18ºC e, em 5 minutos, seu isopor 
será capaz de fazer por sua latinha de cerveja o que o freezer faria em 15 minutos. Assinale 
a opção que contém o gráfico que representa um processo endotérmico, em uma reação 
química. 

 

a)  

b)  

c)  

d)  
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13 - (UNIFOR CE)    
Considere os seguintes dados: 

I. C(s) + 
2

1 O2(g)  CO(g);  H = –109 kJ/mol 

II. CO(g) + 
2

1 O2(g)  CO2(g);  H = -284 kJ/mol 

 

O H da reação C(s) + O2(g)  CO2 (g) está corretamente representado em 
 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 
 
14 - (FUVEST SP)    
A dissolução de um sal em água pode ocorrer com liberação de calor, absorção de calor ou 
sem efeito térmico. Conhecidos os calores envolvidos nas transformações, mostradas no 
diagrama que segue, é possível calcular o calor da dissolução de cloreto de sódio sólido em 
água, produzindo Na+(aq)  e Cl-(aq). 

 

 
 
 

Com os dados fornecidos, pode-se afirmar que a dissolução de 1 mol desse sal 
a)  é acentuadamente exotérmica, envolvendo cerca de 103 kJ. 
b)  é acentuadamente endotérmica, envolvendo cerca de 103 kJ. 
c)  ocorre sem troca de calor. 
d)  é pouco exotérmica, envolvendo menos de 10 kJ. 
e)  é pouco endotérmica, envolvendo menos de 10 kJ. 
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15 - (PUC SP)    
O carvão, C, sofre combustão em presença de gás oxigênio. Dependendo da quantidade de 
comburente disponível, a combustão será incompleta, com formação de monóxido de 
carbono ou completa, com formação de dióxido de carbono. 
O diagrama de energia que melhor representa a entalpia dos reagentes e produtos das 
referidas combustões é 

 

 
 
16 - (UEG GO)    
Os primeiros registros do uso do chumbo são de 4.000 a.C. A maquiagem que Cleópatra 
usava em volta dos olhos consistia em um pó feito com galena, um minério de chumbo. 
A obtenção do chumbo é simples. Ele é encontrado na natureza principalmente na forma 
de galena (sulfeto de chumbo). A produção de chumbo metálico a partir de galena envolve 
duas etapas. Em um primeiro momento, ela é submetida à queima com carvão, onde o 
calor liberado possibilita a reação do minério com o oxigênio do ar. Na seqüência, o óxido 
de chumbo obtido da primeira etapa reage com o carbono (do carvão), formando o 
chumbo metálico. 
Sobre esse assunto, responda ao que se pede. 

a) Escreva as duas equações do processo de obtenção do chumbo citado no texto. 
b) Esboce um gráfico mostrando a variação da entalpia durante a reação I e classifique a 

reação do ponto de vista da termoquímica. 
 

17 - (UNESP SP)      
Entre as formas alotrópicas de um mesmo elemento, há aquela mais estável e, portanto, 
menos energética, e também a menos estável, ou mais energética. O gráfico, de escala 

arbitrária, representa as entalpias (H) do diamante e grafite sólidos, e do CO2 e O2 
gasosos. 
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a) Sabendo-se que os valores de H1 e H2 são iguais a –393 e –395 kJ, respectivamente, 

calcule a entalpia (H) da reação: C(grafite)  C(diamante). Indique se a reação é 
exotérmica ou endotérmica. 

b) Considerando-se a massa molar do C = 12 g/mol, calcule a quantidade de energia, em kJ, 
necessária para transformar 240 g de C(grafite) em C(diamante). 
 
18 - (UFU MG)    

A obtenção do cloreto de sódio, utilizado como sal de cozinha, pode ser analisada por 
meio do processo termoquímico a que está associada essa transformação. 

 
Disponível:<http://zeus.qui.ufmg.br> Acesso em: 23 abr. 2017. 

 
 Desse modo, a partir da análise do gráfico, é possível inferir que  

 
a) as reações endotérmicas associadas ao processo levam a produtos mais estáveis que seus 

constituintes.  
b) a estabilidade do cloreto de sódio é maior que a dos constituintes do estado intermediário 

que o formam.  
c) a formação do cloro atômico gasoso é um processo espontâneo e uma das etapas finais de 

obtenção do cloreto de sódio.  
d) a emissão de energia na forma de calor produz substâncias mais estáveis energeticamente 

que o cloreto de sódio, tais como o sódio gasoso e o gás cloro. 
 
19 - (Mackenzie SP)    
Observe o gráfico de entalpia abaixo, obtido por meio de experimentos realizados no 
estado padrão: 
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Com base em seus conhecimentos de termoquímica e nas informações do gráfico acima, a 
equação termoquímica INCORRETAMENTE representada é 

 

a) CO2(g)  C(graf) + O2(g)                 H°= +394HJ/mol 

b) mol/KJ284H                           CO)g(2O
2

1
CO )g(2)g(   

c) 110KJ/molH                               CO2O
2

1
C )g()g((graf)   

d) 284KJ/molH                             O
2

1
COCO )g(2)g()g(2   

e) mol/KJ394H                                COOC )g(2)g(2)graf(   

 
20 - (PUC SP)    
O estudo da energia reticular de um retículo cristalino iônico envolve a análise do ciclo de 
Born-Haber. O diagrama de entalpia a seguir exemplifica o ciclo de Born-Haber do cloreto 
de potássio (KCl). 

 

 
 

A partir da análise do diagrama é INCORRETO afirmar que 
 
a) a entalpia de sublimação do potássio é de 89 kJ/mol. 
b) a entalpia de ligação Cl-Cl é de 244 kJ/mol. 
c) a entalpia de formação do KCl(s) é de –717 kJ/mol. 
d) o potencial de ionização do K(g) é de 418 kJ/mol. 
e) a reação entre o metal potássio e o gás cloro é exotérmica. 

 
21 - (PUC SP)  
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Utilizando uma bomba calorimétrica é possível determinar o calor de combustão do 
benzeno, do hidrogênio e do carbono grafite, como ilustram os diagramas a seguir.  
 

 

 
 

A partir desses dados, a entalpia de formação do benzeno (ΔHf) é 
 
a) –3945kJ . mol–1. 
b) –1239kJ . mol–1. 
c) –808kJ . mol–1. 
d) 50kJ . mol–1. 
e) 2587kJ . mol–1. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 22 
  
   
A redução das concentrações de gases responsáveis pelo efeito estufa constitui o desafio 
central do trabalho de muitos pesquisadores. Uma das possibilidades para o seqüestro do 
CO2 atmosférico é sua transformação em outras moléculas. O diagrama a seguir mostra a 
conversão do gás carbônico em metanol. 

 
 
22 - (UFRJ)    

a) Indique as etapas endotérmicas e exotérmicas. 
b) Calcule a variação da entalpia na conversão do CO2 em metanol. 
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GABARITO 
 

1) Gab: C 
 

2) Gab: 31 
 

3) Gab: B 
 

4) Gab: E 
 

5) Gab: B 
 
6) Gab: E 
 
7) Gab: B 

 
8) Gab: D 

 
9) Gab: C 

 
10) Gab: D 

 
11) Gab: A 

 
12) Gab: D 

 
13) Gab: B 
 
14) Gab:E 
 
15) Gab: E 

 
16) Gab:  
a) 2222

5 SOCOPbOOCPbS   

 COPbCPbO   
b) 

Hp

Hr

H < 0

Entalpia

 

 

 
 

17) Gab:  
a) + 2kJ, endotérmica 
b) +40kJ 

 
18) Gab: B 

 
19) Gab: C 
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20) Gab: C 

 
21) Gab: D 

 
22) Gab:  
a) Etapa endotérmica: II   III 

Etapas endotérmicas: I   II   e   III   IV 
b) kJ40H   

 

  


