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Exercícios de Cinética Química 
 
1. O estudo da teoria cinético-molecular permite ainda compreender processos relacionados à 
conservação e ao cozimento de alimentos, tais como: 
I. Divisão de alimentos em pequenos pedaços; 
II. Cozimento de alimentos por aquecimento em sistemas fechados de pressão elevada; 
III. Resfriamento de alimentos; 
IV. Salga de carne. 
 
Com relação a esses processos, julgue os seguintes itens como verdadeiros ou falsos. 
( ) O processo I, isoladamente, não é recomendado para a conservação de alimentos, pois 
aumenta a superfície de contato com o meio externo. 
( ) O processo II está relacionado com a diminuição do movimento das partículas no sistema 
fechado. 
(  ) No processo III, a velocidade das reações químicas que ocorrem nos alimentos é diminuída. 
(  ) O processo IV está relacionado com a osmose. 
 
 
2. A água oxigenada é empregada, freqüentemente, como agente microbicida de ação oxidante 
local. A liberação do oxigênio, que ocorre durante a sua decomposição, é acelerada por uma 
enzima presente no sangue. Na limpeza de um ferimento, esse microbicida liberou, ao se 
decompor, 1,6 g de oxigêniopor segundo. Nessas condições, a velocidade de decomposição da 
água oxigenada, em mol/min, é igual a: 

a) 6,0 
b) 5,4 
c) 3,4 
d) 1,7 

 
 
3. O óxido nítrico reage com hidrogênio, produzindo nitrogênio e vapor deágua de acordo com a 
seguinte equação química: 

2 NO (g) + 2 H2 (g) ➔ N2 (g) + 2 H2O (g) 

Acredita-se que essa reação ocorra em duas etapas: 

2 NO + H2 ➔N2O + H2O (lenta) 

N2O + H2O ➔ N2 + H2O (rápida). 

De acordo com esse mecanismo, o que acontece com a velocidade da reação se as 
concentrações de NO e H2 forem dobradas? 

a) Dobra.  
b) Triplica.  
c) Aumenta em quatro vezes. 
d) Aumenta em oito vezes. 
e) Aumenta em 16 vezes. 

 
 
4. Considere a equação química genérica representada por  

2A + B ➔ 1/2 C + D + 2E. 
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É correto afirmar que a velocidade de formação de: 

a) E é igual à velocidade de desaparecimento de B. 
b) D é igual à velocidade de desaparecimento de A. 
c) C é igual à velocidade de desaparecimento de B. 
d) C é igual à velocidade de desaparecimento de A. 
e) D é igual à velocidade de desaparecimento de B. 

 
 
5. “A conversão da mistura de dióxido de enxofre e oxigênio em trióxido de enxofre é uma reação 
exotérmica que ocorre com diminuição de volume gasoso. Uma pressão X deve aumentar o 
rendimento dessa conversão. O melhor rendimento deveria ser obtido a Y temperatura, porém 
nesse caso, a velocidade da reação seria Z. Sendo assim, utiliza-se uma temperatura da ordem 
de 400°C junto a um catalisador.” 
Para completar o texto acima, substitui-se X, Y e Z, respectivamente, por: 

a) Alta, baixa e muito alta. 
b) Baixa, alta e muito alta. 
c) Baixa, baixa e muito baixa. 
d) Alta, baixa e muito baixa. 
e) Alta, alta e muito baixa. 

 
 
6. “O buraco de ozônio, que periodicamente aparece sobre a Antártica, está maior do que nunca 
(...). O alarme soou entre os ambientalistas, mas há uma boa notícia: dificilmente o fenômeno 
crescerá nos próximos anos. Isso porque diminuiu bastante o uso doméstico de CFC, um gás que 
contém cloro, substância responsável pela destruição do ozônio.” 

(Revista Veja, 18 de outubro de 2000) 
O ozônio (O3) formado na estratosfera atua como um filtro de radiação UV solar da seguinte 
forma: 

O2 + O ➔ O3 (formação) 

O3 + UV → O2 + O (destruição, onde O3 atua como filtro de radiação UV) 
As reações acima estão em equilíbrio, onde o ozônio é formado e destruído de forma dinâmica. 
As reações abaixo foram sugeridas para explicar a contribuição dos CFC na destruição da 
camada de ozônio na estratosfera. O CFC reage com UV para formar cloro (Cl) que então reage 
com o ozônio: 

1a etapa: O3 + Cl ➔ ClO + O2 

2a etapa: ClO + O ➔ Cl + O2 

Reação global: O3 + O ➔ 2 O2 

Sabe-se que um catalisador tem propriedade de aumentar a velocidade da reação global sem ser 
consumido. Por outro lado, um intermediário tem a característica de ser formado e consumido 
durante a reação. Nas etapas 1 e 2 acima, quem são o catalisador e o intermediário? 
 
 

7. Para a reação A   +   B    ➔ C; foram realizados três experimentos, conforme a tabela abaixo: 

Exp  A(mol/L)  B(mol/L) Velocidade(mol/L.seg.) 
I  0,10   0,10   0,002 
II  0,20   0,20   0,008 
III  0,10   0,20   0,004 
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Determine: 
a) A expressão da Velocidade. 
b) O valor da constante de Velocidade. 
 
 


