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Escola Secundária de Lagoa 

Química  

12º Ano                                                                                                                      Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 10 

Combustíveis, Energia e Ambiente 

1. Calcule a variação de entalpia para a formação do metano através das variações de entalpia de 

combustão fornecidas.  

 

2. Aplique a lei de Hess para a determinação da variação da entalpia para a reação de hidrogenação do 

acetileno: 

𝐶2𝐻2(𝑔) + 2𝐻2(𝑔) → 𝐶2𝐻6(𝑔) 

São dadas as equações termoquímicas a 25ºC e 1 atm. 

 

3. A fermentação que produz o álcool das bebidas alcoólicas é uma reação exotérmica representada pela 

equação.  

 

Considerando-se as equações que representam as combustões da glicose e do etanol calcule o valor de x. 

 

4. O metanol, um combustível líquido, tem sido utilizado como substituto da gasolina, e pode ser produzido 

a partir do metano, conforme a reação representada a seguir: 

 

Dadas as reações seguintes calcule a variação de entalpia da reação anterior. 
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5. Dois gases ideais ocupam os balões A e B. Sabe-se que: 𝑉𝐴 = 2𝑉𝐵  , 𝑃𝐴 = 2𝑃𝐵  , 5 𝑇𝐴 = 𝑇𝐵   e que a 

quantidade química de B é 20 moles, pode concluir-se que a quantidade química de A é de? 

6. Um reator foi projetado para operar à temperatura de 127ºC e suportar altas pressões. Por questões de 

segurança, foi instalada uma válvula de segurança, que abre quando a pressão ultrapassa 10 atm. Calcule 

o volume deste reator sabendo que o mesmo tem capacidade para conter 5 mol de azoto, N2, nestas 

condições. 

7. Uma amostra de gás, a 327ºC e a 120 atm de pressão ocupa um recipiente de 10 L de capacidade. Qual 

deverá ser a variação de temperatura para que a pressão seja de 20 atm, quando se transferir este gás para 

um recipiente de 40 L? 

8. Uma amostra de 2 g de um gás encontra-se nas condições padrão de pressão e temperatura (1 atm e 

25ºC), num recipiente de 3,056 L. Determine a massa molar desse gás. Considere o  gás ideal. 

9. Um gás é submetido a condições PTN num recipiente de capacidade igual a 5,250 L. Sabendo que o 

gás possui massa molar de 50 g/mol determine a massa volúmica do gás. Considere o gás ideal. 

10. Considere dois gases ideais, A e B, encerrados em dois recipientes separados, de capacidade 2,450 L 

cada um, à pressão de 0,99 atm e à temperatura de 25ºC. Sabendo que a massa do gás no recipiente A é 

de 1,248 g e que a massa do gás no recipiente B é de 1,450 g, determine: 

10.1. a massa molar de cada gás. 

10.2. a massa volúmica de cada gás. 

10.3. a pressão total quando se abre uma torneira de comunicação entre os dois recipientes. 

11. Uma ampola de vidro de 1 L de capacidade contém 5 g de um gás de massa molar 30 g/mol. Sabendo 

que a ampola não suporta pressões interiores superiores a 8 atm determine a temperatura máxima a que a 

ampola pode ser sujeita sem rebentar. Considere o gás ideal. 

12. Um extintor de incêndio de neve carbónica tem a capacidade de 3 L e contém 4,4 kg de dióxido de 

carbono. Calcule o volume do gás que o extintor pode fornecer, à pressão de 1 atm e à temperatura de 27ºC. 

Soluções 

1. -18 kcal  2. -311,5 kJ/mol  3. 140 kJ  4. -327 kJ  5. 400 moles  6. 16,4 L 7. 200 K 8. 16 g/mol 

9. 2,2 g/dm3 10.1. 12,6 g/mol e 14,6 g/mol   10.2. 0,51 g/dm3 e 0,59 g/dm3  10.3. 0,99 atm 

11. 311ºC 12. 2500 L 

Bom trabalho jovens cientistas! 

 

 


