
 

TERMOQUÍMICA 
 

As transformações sofridas pela matéria são, quase sempre, acompanhadas por absorção ou 
liberação de energia. Esta energia é estudada pela TERMOQUÍMICA. 

 
As reações químicas, quanto ao calor envolvido, podem ser classificadas em: 
ENDOTÉRMICAS: São aquelas reações que ocorrem absorvendo calor externo. 

 
EXOTÉRMICAS: São aquelas reações que ocorrem liberando calor para o meio ambiente. 

 
 
O calor é a forma mais comum de energia que acompanha uma reação química. A quantidade de calor 
pode ser calculada pela expressão: 

 
Onde: 
• Q é a quantidade de calor, em joules ou calorias. 
• m é a massa da substância que recebe ou cede calor, em gramas. 
• c é o calor específico da substância que recebe ou cede o calor. 

• é a variação de temperatura, sofrida pela substância que recebe ou cede calor, em °C. 
 

Podemos também utilizar a caloria (cal) para medir a quantidade de calor envolvida. 
1 cal = 4,18 J 

 
Como a quantidade de calor envolvida em uma reação química, em geral, é grande, usamos o múltiplo da 
caloria e do joule que é, respectivamente, a quilocaloria (Kcal) e o quilojoule (KJ). 

1 kcal = 1000 cal e 1 KJ = 1000 J 
 

Exercícios: 
 

01) Considere as seguintes transformações que ocorrem em uma vela acesa: 
I. Solidificação da parafina que escorre da vela. II. Queima da parafina. III. Vaporização da parafina. 
Dessas transformações, APENAS: 
a) I é endotérmica. b) II é endotérmica. c) III é endotérmica. d) I e II são endotérmicas. 
e) II e III são endotérmicas. 
 
02) Ao se dissolver uma determinada quantidade de cloreto de amônio em água a 25°C, obteve-se uma 
solução cuja temperatura foi de 15°C. A transformação descrita caracteriza um processo do tipo: 
a) atérmico. b) adiabático. c) isotérmico. d) exotérmico. e) endotérmico. 
 
03) Qual a quantidade de calor necessária para elevar de 24°C para 80°C a temperatura de um bloco de 
100g cobre? Calor específico do cobre = 0,092 cal/g.°C 
a) 320 cal. b) 450,5 cal. c) 498 cal. d) 515,2 cal. e) 570,6 cal. 
 
04) O calor específico de uma determinada substância é igual a 0,50 cal/g.°C. Para que a temperatura de 
uma amostra de 10g dessa substância varie de 10°C, é preciso que a amostra absorva, no mínimo: 
a) 0,50 cal. b) 1,0 cal. c) 5,0 cal. d) 25 cal. e) 50 cal. 
 
05) A quantidade de calor necessária para aquecer 1000g de uma substância “A” de calor específico 
sensível 0,25 cal/g.°C de 10°C até 60°C, sem que haja mudança de estado físico, é igual a: 
a) 1,25 kcal. b) 12,5 kcal. c) 125 kcal. d) 1250 kcal. e) 12500 kcal. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Quando a madeira sofre combustão libera calor. De onde vem este calor? Toda espécie química possui uma 
energia, que quando medida a pressão constante, é chamada deENTALPIA (H). 

Não é possível calcular a entalpia de um sistema, e sim a sua variação  
 

 

Nos processos ENDOTÉRMICOS, temos:  
 

Nos processos EXOTÉRMICOS, temos:  
 

Graficamente, observa-se que: 
PROCESSO EXOTÉRMICO     PROCESSO ENDOTÉRMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exercícios: 
01) Reação exotérmica é aquela na qual: 1 - há liberação de calor. 2 - há diminuição de energia. 3 - a entalpia dos 
reagentes é maior que a dos produtos. 4 - a variação de entalpia é negativa. 
Estão corretos os seguintes complementos: 
a) somente 1. b) somente 2 e 4. c) somente 1 e 3. d) somente 1 e 4. e) 1, 2, 3 e 4. 
 
02) Considere o seguinte gráfico: 
De acordo com o gráfico acima, indique a opção que completa, respectivamente, as lacunas da frase abaixo. 

 
 
"A variação da entalpia é ........ ; a reação é......... porque se 
processa ......... calor" 
a) positiva, exotérmica, liberando. 
b) positiva, endotérmica, absorvendo. 
c) negativa, endotérmica, absorvendo. 
d) negativa, exotérmica, liberando. 
e) negativa, exotérmica, absorvendo. 

        
 
 
 
 
 
 
 



 

 
03) Considere uma amostra de mercúrio sofrendo as seguintes transformações: 

 
A variação de entalpia é negativa nas transformações: 
a) 1 e 2. b) 1 e 3. c) 1 e 4. d) 2 e 3. e) 2 e 4. 
 
04) (Univali-SC) Em um texto, a seguinte frase é encontrada: “Quando a água sofre fusão, ocorre uma reação 
química exotérmica”. Na frase há: 
a) apenas um erro, porque a água não funde.  
b) apenas um erro, porque a reação é endotérmica. 
c) apenas um erro, porque não se trata de uma reação química, mas de processo químico. 
d) dois erros, porque não se trata de reação química nem o processo químico é exotérmico. 
e) três erros, porque a água não se funde, não ocorre reação química e o processo físico é endotérmico. 
 

FATORES QUE INFLUEM NAS ENTALPIAS DAS REAÇÕES 
 

QUANTIDADES DAS ESPÉCIES QUÍMICAS 
A quantidade de calor envolvida numa reação depende, inicialmente, das quantidades dos reagentes e produtos da 
reação. O valor da variação de entalpia, escrita ao lado da equação química, refere-se às quantidades, em mols, 
escritas na equação.  

 
Nesta equação informa-se que 2 mols de H2(g) reagem com 1 mol de O2(g) , produzindo 2 mols de H2O(l) com 
liberação de 572 kJ. Dividindo-se todos os coeficientes por 2, a variação de entalpia, também será dividida por 2. 

 
 

ESTADO FÍSICO DOS REAGENTES E DOS PRODUTOS 

 
 

ESTADO ALOTRÓPICO 

 
Os estado alotrópico da substância influi na entalpia da reação. Observa-se que a forma alotrópica de maior 
entalpia é mais reativa; e a de menor entalpia é mais estável. 
 
 
 



 
 



 
 



 

 
 



 
 



 
 



 

Lista de exercícios sobre termoquímica   
01 - (UEPG PR)    
A respeito das equações abaixo, assinale o que for correto. 
 

I) 
285,8kJH     OHOH )l(2)g(22

1
)g(2 

 

II) 
kJ7,90H    OHgHgO )g(22

1
)l()s( 

 
   
01. Na reação I, a entalpia dos reagentes é menor do que a entalpia dos produtos.  

02. A reação II apresenta H  positivo, ou seja, ela é espontânea.  
04. Quando 1 mol de HgO(s) absorve 90,7 kJ, ocorre decomposição.  
08. A reação I é exotérmica. 
 
02 - (FUVEST SP)     
Quimicamente falando, não se deve tomar água ..................., mas apenas água ................... . A água .................. 
inúmeros sais, por exemplo, o cloreto de .................., o mais abundante na água do mar. Em regiões litorâneas, 
ameniza variações bruscas de temperatura, graças à sua capacidade de armazenar grande quantidade de energia 
térmica, o que se deve ao seu alto .................... . Na forma de suor, sua evaporação abaixa a temperatura do corpo 
humano, para o que contribui seu elevado .................... .  
 
Completa-se corretamente o texto, obedecendo-se a ordem em que as lacunas aparecem, por: 
a) pura, potável, dissolve, sódio, calor específico, calor de vaporização. 
b) de poço, pura, dissolve, magnésio, calor específico, calor de vaporização. 
c) destilada, potável, dilui, sódio, calor de vaporização, calor específico. 
d) de poço, destilada, dissolve, magnésio, calor de vaporização, calor específico. 
e) pura, destilada, dilui, sódio, calor de vaporização, calor específico. 
15 - (UFRRJ)    
Desde a pré-história, quando aprendeu a manipular o fogo para cozinhar seus alimentos e se aquecer, o homem 
vem percebendo sua dependência cada vez maior das várias formas de energia. A energia é importante para uso 
industrial e doméstico, nos transportes, etc.  
 
Existem reações químicas que ocorrem com liberação ou absorção de energia, sob a forma de calor, denominadas, 
respectivamente, como exotérmicas e endotérmicas. Observe o gráfico a seguir e assinale a alternativa correta: 

 
a) O gráfico representa uma reação endotérmica. 
b) O gráfico representa uma reação exotérmica. 
c) A entalpia dos reagentes é igual à dos produtos. 
d) A entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes. 
e) A variação de entalpia é maior que zero. 
 
16 - (FUVEST SP)    
A dissolução de um sal em água pode ocorrer com liberação de calor, absorção de calor ou sem efeito térmico. 
Conhecidos os calores envolvidos nas transformações, mostradas no diagrama que segue, é possível calcular o 
calor da dissolução de cloreto de sódio sólido em água, produzindo Na

+
(aq)  e Cl

-
(aq). 

 
 
  

 
Com os dados fornecidos, pode-se afirmar que a dissolução de 1 mol desse sal 

 



 

a)  é acentuadamente exotérmica, envolvendo cerca de 10
3
 kJ. 

b)  é acentuadamente endotérmica, envolvendo cerca de 10
3
 kJ. 

c)  ocorre sem troca de calor. 
d)  é pouco exotérmica, envolvendo menos de 10 kJ. 
e)  é pouco endotérmica, envolvendo menos de 10 kJ. 
 
 
17 - (Unimontes MG)     
O diagrama de entalpia a seguir representa os calores envolvidos na reação de obtenção de dois óxidos de cobre, a 
partir deste metal e do oxigênio. 

2Cu(s)   +   O2(g)

-310kJ

-169 kJ

2CuO(s)

Cu2O(s)  +  1/2 O2(g)
  

 
 
 

Analisando-se esse diagrama, a variação de entalpia, 
oH  (kJ), para a reação 

)s(CuO2)g(O2/1)s(OCu 22 
, é igual a 

 

a) +141.            b) 479. 

c) 141.            d) +310. 
 
18 - (UESPI)       
Observe o gráfico abaixo. 

 
 
1.  O gráfico corresponde a um processo endotérmico. 
2.  A entalpia da reação é igual a + 226 kcal. 
3.  A energia de ativação da reação é igual a 560kcal. 
Está(ão) correta(s): 
a) 1 apenas                b) 2 apenas 
c) 2 e 3 apenas          d) 1 e 3 apenas 
e) 1, 2 e 3 
 
19 - (UFTM MG)        

O gráfico apresenta os valores de entalpia para uma reação genérica X + Y  Z + W, em duas situações: na 
presença e na ausência de catalisador. 

 
 
 
 
 



 

Os valores da energia de ativação na presença do catalisador e o tipo de reação quanto à liberação ou absorção de 
calor são, respectivamente, 
a) 30 kJ e endotérmica. 
b) 50 kJ e endotérmica. 
c) 50 kJ e exotérmica. 
d) 110 kJ e endotérmica. 
e) 110 kJ e exotérmica. 
 
20 - (UEPG PR)        
Considere a representação gráfica da variação de entalpia abaixo. 

 
Entre os processos que ela pode representar figuram: 
01.  a fusão da água 
02.  a vaporização da água 
04.  a oxidação da gordura 
08.  a combustão da gasolina 
16.  o preparo de uma solução aquosa de NaOH, com aquecimento espontâneo do frasco

 

 
21 - (UMG)        
A variação de energia ocorrida na queima de um mol de álcool combustível é corretamente representada pelo 
gráfico: 

 
 
 
 
 
 
  
 
GABARITO:  
 
1) Gab: 12 
2) Gab: A 
15) Gab: B 
16) Gab:E 
17) Gab: C 
18) Gab: E 
19) Gab: B 
20) Gab: 28 
21) Gab: A 
22) Gab: C 
 
  
 
 
 
 


