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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                              Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 28 

Equilíbrio Químico 

1. O butadieno é um composto de carbono usado na produção de borracha sintética, que pode ser obtido a partir do etanol, na presença de um 

catalisador, a cerca de 400ºC. 

2𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻 (ℓ) → 𝐶𝐻2(𝐶𝐻)2𝐶𝐻2(ℓ) + 2𝐻2𝑂(ℓ) + 𝐻2(𝑔) 

1.1. Qual é a economia atómica deste processo? 

(A) 100% 

(B) 70% 

(C) 59% 

(D) 30% 

1.2. Na produção de 108,2 g de butadieno misturaram-se 500 mL de etanol, 𝜌𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 = 0,789 𝑔𝑐𝑚−3. Calcule o rendimento desta reação. 

1.3. Por que é que o butadieno é um hidrocarboneto insaturado? 

1.4. Qual a família orgânica do etanol? 

2. Considere o equilíbrio químico traduzido pela equação química: 

𝑁2𝑂4(𝑔) ⇄ 2𝑁𝑂2(𝑔) 

A uma certa temperatura, a concentração de equilíbrio de NO2 é 4,63×10-2 mol/dm3, dez vezes menor do que a de N2O4. A essa temperatura, 

qual é a constante de equilíbrio da reação inversa da que é apresentada? 

(A) 4,63 × 10−3 

(B) 2,16 × 102 

(C) 6,80 × 10−2 

(D) 14,7 

3. Fecharam-se 2,0×10-2 mol de N2O4 num balão de capacidade fixa e aqueceu-se o sistema até uma certa temperatura T. Verificou-se o 

aparecimento de uma cor acastanhada, reveladora do gás NO2, cuja concentração máxima no sistema foi de 1,95×10-2 mol/dm3. 

𝑁2𝑂4(𝑔) ⇄ 2𝑁𝑂2(𝑔) 

3.1. Como se explica que a intensidade da cor deixe de aumentar ao fim de alguns instantes? 

3.2. À temperatura T, a constante de equilíbrio da reação de decomposição do tetróxido de nitrogénio, N2O4 é 1,46.  

3.2.1. Determine a concentração de N2O4 em equilíbrio. 

3.2.2. Calcule a capacidade do balão. 

4. A decomposição da água no estado gasoso pode ser traduzida pela equação química: 

2𝐻2𝑂(𝑔) ⇄ 2𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)            ∆𝐻 > 0 

Segundo o Princípio de Le Châtelier, que condições de pressão e temperatura otimizam o processo de decomposição da água no estado gasoso? 

(A) Pressão e temperaturas elevadas 

(B) Pressão e temperaturas reduzidas 

(C) Temperatura elevada e pressão reduzida 

(D) Temperatura reduzida e pressão elevada 

5. O processo de produção de metanol em sistema fechado pode ser traduzido pela seguinte equação termoquímica: 

𝐶𝑂(𝑔) + 2𝐻2(𝑔) ⇄ 𝐶𝐻3𝑂𝐻(𝑔)        ∆𝐻 < 0 
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5.1. Qual das seguintes opções contém a sequência de termos que completam corretamente a frase seguinte: “Esta reação é (__) e, durante a 

reação, a temperatura da vizinhança do sistema (__).” 

(A) Endotérmica… diminui 

(B) Endotérmica… aumenta 

(C) Exotérmica… aumenta 

(D) Exotérmica… diminui 

5.2. Que efeito teria sobre o sistema em equilíbrio o aumento da temperatura? 

(A) Aumento da concentração de metanol. 

(B) Aumento da concentração de monóxido de carbono. 

(C) Diminuição da concentração de hidrogénio e de monóxido de carbono. 

(D) Diminuição da concentração de hidrogénio e aumento da concentração de monóxido de carbono. 

5.3. Qual das seguintes afirmações relativas a esta reação está correta? 

(A) A extensão da reação aumenta com o aumento da temperatura. 

(B) A constante de equilíbrio aumenta com o aumento da temperatura. 

(C) O rendimento da produção de metanol é superior para temperaturas mais elevadas. 

(D) A extensão e a constante de equilíbrio aumentam com a diminuição da temperatura. 

6. O calcário pode ser identificado a partir da reação característica do carbonato de cálcio, CaCO3, seu principal constituinte, com o ácido 

clorídrico, segundo a reação traduzida pela equação química: 

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

6.1. Quantas moléculas de CO2 se produzem quando se misturam 3,0 mol de CaCO3 (s) com 3,0 mol de HCl (aq)? 

(A) 3 

(B) 9,0 × 1023 

(C) 1,8 × 1024 

(D) 1,2 × 1024 

6.2. Uma amostra de 225 g de calcário (40% de pureza) foi misturada com 4,0 L de uma solução de ácido clorídrico de concentração 0,50 

mol/dm3, num vaso reator aberto. Considere que ocorreu uma reação completa e que as impurezas são inertes. 

6.2.1. Calcule a quantidade de reagente que não reagiu. Apresente todas as etapas de resolução. 

6.2.2. Determine o volume de CO2, medido nas condições PTN, que se forma se o rendimento da reação for de 80%. Apresente todas 

as etapas de resolução. 

7. A reação de combustão do metano, principal constituinte do gás natural, ocorre com libertação de 802 kJ de energia por cada mole de metano 

que se consome e é traduzida pela equação química: 

𝐶𝐻4(𝑔) + 2𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑔) 

7.1. Calcule a energia máxima que se pode libertar na combustão de metano a partir da mistura reacional de 100 mol de metano e 4010 L (PTN) 

de oxigénio. Apresente todas as etapas de resolução. 

7.2. Se misturarmos num reator fechado 4 mol de metano com 6 mol de oxigénio, qual é a fração molar de CO2 no reator quando a reação, que 

é completa, termina? 

(A) 
3

10
 

(B) 
1

4
 

(C) 
1

5
 

(D) 
2

5
 

Soluções 

1.1. Opção C 

1.2. 46,7% 

1.3. É um hidrocarboneto pois é constituído apenas por 

átomos de carbono e hidrogénio. Insaturado, pois apresenta 

uma ligação dupla entre carbonos. 

1.4. Álcool 

2. Opção B 

3.1. O sistema atingiu o estado de equilíbrio. As reações 

direta e inversa ocorrem com a mesma velocidade e a 

concentração de NO2 é constante, o que se manifesta pela 

cor constante. 

3.2.1. 0,00026 mol/dm3 

3.2.2. 2L 

4. Opção C 

5.1. Opção C 

5.2. Opção B 

5.3. Opção D 

6.1. Opção B 

6.2.1. 0,2 mol de HCl 

6.2.2. 16,13 dm3 

7.1. 71779 kJ 

7.2. Opção A


