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Física e Química A 
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Ficha de Trabalho 26 

Equilíbrio Químico 

1. Num laboratório industrial preparou-se dióxido de carbono (M=44,01 g/mol) através de calcário, com 60% de carbonato de cálcio 

(M=100,09 g/mol), e ácido clorídrico (M=36,46 g/mol). 

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) + 2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙) 

Na reação utilizou-se 2,0 kg de calcário e 40,0 mol de ácido clorídrico, tendo-se verificado que o rendimento da reação foi de 85%. 

Calcule a massa de dióxido de carbono obtido. 

 

2. Introduziram-se 0,20 mol de brometo de iodo (IBr) num recipiente de 1,00 L a uma determinada temperatura. O IBr reagiu de 

acordo com a equação química seguinte: 

2 𝐼𝐵𝑟 (𝑔)  ⇄  𝐼2(𝑔) + 𝐵𝑟2(𝑔)  

Sabendo que a constante de equilíbrio da reação à temperatura considerada é de 0,026: 

2.1. Preveja, justificando, se no equilíbrio predominam os reagentes ou os produtos. 

2.2. Calcule as concentrações das espécies presentes no equilíbrio. 

3. Num recipiente com o volume de 2,0 L introduziu-se uma certa quantidade de óxido de diazoto (N2O) e de hidrazina (N2H4). A 

reação entre estas duas espécies tem uma constante de equilíbrio igual a 8,9×10-4, à temperatura de 25ºC e pode ser representada 

pela equação química seguinte: 

2 𝑁2𝑂 (𝑔) + 𝑁2𝐻4(𝑔) ⇄ 3𝑁2(𝑔) + 2 𝐻2𝑂 (𝑔) 

3.1. Indique, justificando, se no equilíbrio predominam os reagentes ou os produtos. 

3.2. Sabendo que no equilíbrio as quantidades de N2O e N2H4 são iguais a 0,80 mol e a 1,90 mol respetivamente calcule as 

concentrações de N2 e H2O. 

4. Considere a reação entre o hidrogénio, H2(g) e o iodo, I2(g), traduzida pela equação química: 

H2 (g) + l2 (g)  2HI (g) 

 

Sabendo que à temperatura de 445 °C, o valor da constante de equilíbrio, Kc, é igual 49,54 e que à temperatura de 1000 °C, Kc é 

igual a 13, classifique a reação sob o aspeto energético. Justifique a resposta dada. 

 

5. 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. 
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5.1. Calcule a concentração de equilíbrio de monóxido de carbono, CO (g), à temperatura T. Apresente todas as etapas de resolução. 
 

5.2. Conclua, justificando, 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.  
 

5.3. Calcule 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), com excesso de vapor de água. Apresente todas as etapas de resolução. 

 

6. O iodo, I2, reage com o hidrogénio, H2, em fase gasosa, formando-se iodeto de hidrogénio, HI (g). A reação pode ser traduzida 

por: 

 
Na tabela seguinte, estão registados os valores da constante de equilíbrio, Kc, da reação de formação do HI (g) considerada, a três 

temperaturas diferentes. 

 
6.1. Considere que, num reatar com a capacidade de 1,00 L, foram inicialmente introduzidas 2,56x10-3 mol de I2 (g) e uma certa 

quantidade de H2 (g). Considere ainda que, no início, não existia HI (g) no reatar. Quando, a 763 K, o sistema atingiu um estado de 

equilíbrio, a quantidade de I2 (g) que existia no reatar era 1,46x10-3 mol. Calcule a quantidade, em mol, de H2 (g) que deverá existir 

no reatar quando o sistema está em equilíbrio àquela temperatura. Apresente todas as etapas de resolução. 
 

6.2. Compare a energia absorvida na quebra das ligações com a energia libertada no estabelecimento das ligações, na reação 

química considerada. Fundamente a sua resposta com base na variação da constante de equilíbrio da reação com a temperatura.  

 

7. O dióxido de carbono, CO2, reage com o hidrogénio, H2, formando-se monóxido de carbono, CO, e vapor de água. A reação em 

fase gasosa pode ser traduzida pela equação química: 

 
Num reator com a capacidade de 10,00 L, foi introduzida, à temperatura de 700 °C, uma mistura gasosa inicialmente constituída 

por 0,300 mol de CO (g) e por 0,300 mol de H20 (g). Quando o sistema químico atingiu um estado de equilíbrio à temperatura de 

700 °C, existia no reatar uma quantidade de CO (g) igual a 42,3% da quantidade inicial deste gás. Determine a constante de 

equilíbrio, Kc, a 700 °C, da reação traduzida pela equação química acima apresentada, a partir das concentrações de equilíbrio de 

cada uma das espécies envolvidas na reação. Apresente todas as etapas de resolução.  

 

8. Considere que, num reatar com a capacidade de 1,00 L, se misturaram 0,80 mol de um reagente A ( g) com 1,30 mol de um outro 

reagente B (g), que reagiram entre si, formando-se os produtos C (g) e D (g). Esta reação pode ser traduzida por: 

 

Depois de atingido o equilíbrio, à temperatura T, verificou-se que existiam no reatar 0,45 mol de C (g).  

8.1. Determine a constante de equilíbrio, Kc, da reação considerada, à temperatura T. Apresente 

todas as etapas de resolução.  

8.2. Determine o rendimento da reação, nas condições consideradas. Apresente todas as etapas de 

resolução. 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  
Paula Melo Silva  


