
                    Escola Secundária de Lagoa                             Paula Melo Silva                                                        Página 1 
 

Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 2 

Equilíbrio Químico 

 

Nome:       

 

1. O hidrogénio é produzido industrialmente a partir do metano, segundo uma reação que pode ser 

representada por: 

 

Considere que a constante de equilíbrio, Kc, desta reação é 292, à temperatura T. Na tabela 

seguinte, estão registadas as concentrações de equilíbrio, à temperatura T, de três dos gases 

envolvidos naquela reação. 

 

1.1. Qual a concentração de equilíbrio de monóxido de carbono, CO(g), à temperatura T? 

(A) 608,3 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 

(B) 2,1 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 

(C) 0,24 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 

(D) 4,2 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 

1.2. Qual é o efeito, na quantidade de H2 (g), da diminuição da pressão provocada por um aumento 

do volume do sistema em equilíbrio, admitindo que a temperatura se mantém constante? 

(A) Aumenta 

(B) Diminui 

(C) Mantém-se constante. 

(D) A pressão não afeta a quantidade de hidrogénio. 

1.3. Qual o volume de hidrogénio que se obtém, medido em condições PTN, considerando a reação 

completa de 960 kg de metano, CH4(g) (M = 16,04 g mol ·1), com excesso de vapor de água? 

(A) 1,4 × 106 𝑑𝑚3 

(B) 1,2 × 105 𝑑𝑚3 

(C) 2,7 × 106 𝑑𝑚3 

(D) 2,7 × 103 𝑑𝑚3 
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2. O trióxido de enxofre, SO3, pode decompor-se, em fase gasosa, originando dióxido de enxofre, 

SO2, e oxigénio, O2. A reação pode ser traduzida por: 

 

Considere que num recipiente de 2,0 dm3 se introduziram 4,0 mol de SO3(g), à temperatura T. 

Depois de o sistema químico atingir o equilíbrio, verificou-se que apenas 40% da quantidade inicial 

de SO3(g) tinha reagido. Determine a constante de equilíbrio, Kc, da reação considerada, à 

temperatura T. 

(A) 0,18 

(B) 0,36 

(C) 0,056 

(D) 22,5 

3. A reação de síntese do amoníaco, muito estudada do ponto de vista do equilíbrio químico, pode 

ser traduzida por: 

 

Considere que se fez reagir, na presença de um catalisador, 0,500 mol de N2(g) e 0,800 mol de 

H2(g), num recipiente com o volume de 1,00 dm3. Admita que, quando o equilíbrio foi atingido, à 

temperatura T, existiam no recipiente, além de N2(g) e H2(g), 0,150 mol de NH3(g). Calcule o 

rendimento da reação de síntese. 

(A) 18,75% 

(B) 28,3% 

(C) 35,3% 

(D) 15% 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  


