
Porção de 200 mL contém 
Sacarose....................................... 7,4 g 
Sódio............................................ 100 mg 
Proteínas...................................... 0 g 
Lipídeos........................................ 0g 
Valor energético.......................... 31 kcal 

Disciplina: Química – Prof. Jackson Alves – Lista de Exercícios 

I  - Termoquímica  

01. Observe o rótulo a seguir, retirado de uma bebida energética. 

 

 

 

 

 

O valor energético escrito no rótulo em kJ é de 131 (quilojoule). Sabendo que a 

equação não balanceada da combustão da sacarose é C12H22O11(s)  +  ___ O2(g)   →   

___ CO2(g)   +   ___H2O(ℓ). 

Massas atômicas: H = 1; C = 12; O = 16 

a) Escreva a equação de forma balanceada da combustão da sacarose. 

b) Escreva as massas molares, em g/mol, de cada participante da equação. 

c) Calcule o valor energético de uma garrafa desse energético, cujo volume seja de 

500 mL. 

d) Usando a tabela a seguir, calcule a variação de entalpia (∆H), em kJ/mol, para a 

combustão completa da sacarose sólida formando gás carbono gasoso e água líquida. 

Substância Entalpia de 
formação/(kJ/mol) 

C12H22O11(s) - 2222 

CO2(g) - 395 

H2O(ℓ) - 285 

 

02. Uma copo feito de alumínio, cuja massa é de 30 g, foi aquecido de 25ºC para 

65ºC, quando uma pessoa derramou, nesse copo, água fervendo para se fazer café. 

Sabendo que o calor específico do alumínio é de 0,219 cal/g.ºC. Determine a 

quantidade de calor envolvida no processo. 

 

03. Coloque as substâncias: alumínio, cobre, água e ferro em ordem crescente (do 

menor para o maior) em termos de calor específico. (Pesquise os valores na tabela 

fornecida na aula postada no site “quimisicando.zz.vc”).  Qual dessas substâncias, 

sendo aquecida pela mesma fonte de calor e no mesmo intervalo de tempo, é 

aquecida mais rapidamente? 

 

04. As mudanças de estados físicos, são processos que ocorrem com absorção e 

liberação de energia. Assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso. 

(    ) Na sequência: Sólido → Líquido → Gasoso. A entalpia é de forma crescente. 



(    ) A fusão é um processo endotérmico, pois o “gelo” só irá se derreter se receber 

calor, considerando a pressão atmosférica em 1 atm, por exemplo. 

(    ) 1L de água se for aquecida de 25ºC (temperatura ambiente) até o seu ponto de 

ebulição, em 1 atm de pressão, deve receber 50 000 cal. 

(    ) A sublimação da naftalina é um processo exotérmico. 

(    ) Formação de uma nuvem de chuva a partir do vapor d’água do ar é um processo 

exotérmico. 

 

05. Leia com atenção a seguinte reação química. 

“dois mols de metanol líquido (CH3OH) sofre combustão com três mols de gás 

oxigênio, produzindo dois mols de gás carbônico e quatro mols de água líquida. O 

processo libera 565,6 kJ.” 

a) Escreva a equação química que representa esse processo. 

b) Represente na forma de gráfico a reação descrita acima. 

 

06. Observe o gráfico a seguir. 

 

 

 

 

 

 

Escreva a equação termoquímica e a reação (usando as palavras, nomes das 

substâncias) correspondente ao descrito acima. 

 

07. São feitas a seguir algumas afirmações sobre um processo endotérmico. 
 
I. Uma representação correta para esse processo é: Reagentes  +  calor  →  Produtos. 
II. A variação de entalpia (ΔH) é positiva. 
II. A solidificação é um exemplo de processo endotérmico. 
III. A entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. 
IV. O ΔH é negativo. 
 
Quais as afirmativas corretas? 
 
 
 
 
 
 
 



08. Observe a tabela a seguir: 

Substância Entalpia de formação ou combustão (kJ/mol) 

C6H6(ℓ) - 3.264,6 

CO2(g) - 393,3 

H2O(ℓ) - 241,6 

 
Determine o valor da variação de entalpia (∆H) para a reação de combustão do 
benzeno (C6H6). 
 
 
 
09. A reação entre um ácido e uma base (reação de neutralização) é sempre 
exotérmica. Observe a seguir algumas reações de neutralização. 
 
I . HCℓ(aq)   +   NaOH(aq)   →   NaCℓ(aq)   +   H2O(ℓ)   ∆H = - 57,9 kJ/mol  
 
II. HBr(aq)   +   NaOH(aq)   →   NaBr(aq)   +   H2O(ℓ)   ∆H = - 57,6 kJ/mol 
 
III. CH3COOH(aq)   +   NH4OH(aq)   →   CH3COONH4(aq)   +   H2O(ℓ)  ∆H = - 50,2 kJ/mol 
 
a) Quais os nomes dos ácidos envolvidos e a força de cada um? 
 
b) Por que nos dois primeiros casos a entalpia de neutralização apresentou um valor 
parecido? 
 
 
10. Observe as entalpias de formação do monóxido de carbono (CO(g)) e do dióxido de 
carbono (CO2(g)) e calcule a variação de entalpia da equação química a seguir: 
∆HfCO(g) = - 26 kcal/mol 
∆Hf(CO2(g) = - 94 kcal/mol 
 
                                                 CO2(g)   +   C(s)   →   2 CO(g) 
 

 

Importante! 
Não deixe acumular os assuntos.  
Elabore um horário de estudos. 
Bons estudos e lembre-se valorize sua educação, tenha respeito por aqueles que querem lhe 

oferecer uma educação de qualidade. 

“Portanto cada um de nós agrade ao seu próximo, visando o que é bom para a edificação.” Romanos 15.2 


