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Apresentação:  
         Este projeto aborda o tema: A Química 

Experimental Aplicada no Ensino Médio, com o 

título: Reações químicas e a transferência de 

energia.  O foco do projeto será trabalhar os 

conteúdos a partir da experimentação, 

procurando diminuir as dificuldades encontradas 

em sala de aula e despertar o interesse pela 

pesquisa, proporcionando a participação efetiva 

do aluno na realização de experimentos 

investigativos, de modo que ele possa construir 

seu conhecimento por meio da interação entre a 

pesquisa, a reflexão e a prática.  

O universo de pesquisa será o Colégio Estadual 

Francisco Alves de Almeida - EM, no município 

de Conselheiro Mairinck - Paraná. Os sujeitos 

serão as/os aluno (a)s do 2º ano. O objetivo 

geral é proporcionar uma aprendizagem 

significativa, procurando construir conceitos e 

desenvolver a capacidade de compreensão dos 

conteúdos de Química, relacionando a teoria à 

prática a partir da experimentação. Pretende-se 

com esse projeto de intervenção pedagógica 

desenvolver um sistema para demonstrar a 

transferência de energia por trabalho e por calor 

relacionados com as reações químicas e como 

consequência da implementação verificar se há 

uma melhoria na aprendizagem dos conceitos 

relacionados à Termodinâmica. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 O ensino de Química tem se apresentado um motivo de muitas discussões e 

debates, no que se refere à forma de apresentar e trabalhar conteúdos, com a 

pretensão de possibilitar sua compreensão e relação com o meio social das 

pessoas.  Tendo em vista um número mínimo de aulas no Ensino Médio, um 

conteúdo amplo a ser trabalhado durante o curso, bem como um ensino muitas 

vezes visto como mera transmissão de conceitos, definições e leis isoladas, que se 

preocupa com a memorização, sem aplicação com a vida do aluno, este projeto 

propõe trabalhar os conteúdos a partir da experimentação com demonstração de 

trabalhos em grupo e discussão coletiva, procurando desta forma amenizar as 

dificuldades encontradas em sala de aula, despertar o interesse pela pesquisa e 

leitura científica, proporcionando assim a participação do aluno na realização de 

experimentos que estimulem a investigação, de modo que ele possa estabelecer seu 

conhecimento através da interação entre pesquisar, refletir e fazer. 

 

2 APRESENTAÇÃO 
 
 Esta unidade didática será desenvolvida de acordo com as Diretrizes 

Curriculares do Ensino de Química que estabelece como conteúdos estruturantes: 

matéria e sua natureza, biogeoquímica e química sintética. O assunto abordado são 

reações químicas e a transferência de energia por trabalho. A transferência de 

energia por trabalho, que acompanha as reações químicas, é importante para a 

compreensão de vários aspectos do cotidiano, no entanto, esse processo é muitas 



 

 

 

vezes negligenciado, o que pode levar o aluno a ter uma ideia limitada ou mesmo 

errônea de que a variação de energia ocorre apenas por calor.  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Proporcionar uma aprendizagem significativa acerca da relação entre as reações 

químicas e as transferências de energia que as acompanham, procurando 

estabelecer conceitos e desenvolver a aptidão de compreensão dos conteúdos de 

Química, relacionando a teoria à prática a partir da experimentação. 

 

 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Desenvolver um sistema para demonstrar as transferências de energia por 

trabalho e por calor relacionadas com as reações químicas; 

● Propor um conjunto de atividades experimentais que visam a observação de 

algumas mudanças perceptíveis que revelam a ocorrência de reações químicas. 

● Implementar esse projeto de intervenção pedagógica e verificar se há uma 

melhoria na aprendizagem dos conceitos relacionados à Termodinâmica, 

necessários para a melhor compreensão sobre as reações químicas. 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 Mesmo que não haja um laboratório na escola, que se tenha muitas vezes 

que improvisar, por falta de materiais, as atividades experimentais são sempre 

importantes no processo de construção de conhecimento e apreensão dos conceitos 

científicos. E de acordo com as propostas apresentadas pelas próprias Diretrizes 

Curriculares de Química, podemos constatar que: 

 

As atividades experimentais, utilizando ou não o ambiente de 
laboratório escolar convencional, podem ser o ponto de partida para 
a apreensão de conceitos e sua relação com as ideias a serem 
discutidas em aula. Os estudantes, assim, estabelecem relações 
entre a teoria e a prática e, ao mesmo tempo, expressam ao 
professor suas dúvidas (PARANÁ, 2008, p.67). 
 

 



 

 

 

Esta visão laboratorial ocorre de forma explicativa e transformadora 

possibilitando que a sociedade adquira uma cultura prática científica voltada na 

reflexão e rompendo ideias tradicionais. 

Busca-se acrescentar na discussão de que o laboratório tem um papel 

insubstituível, pois “o principal critério de avaliação é a formação de conceitos 

científicos”. Trata-se de um processo onde se procura construir e reconstruir os 

significados dos conceitos científicos (MALDANER, 2003 p. 144). 

 A Química é uma ciência que se baseia na experimentação, e como o próprio 

nome sugere, fica melhor apresentada na forma de atividades práticas (laboratório). 

Essas atividades são um ponto decisivo prioritário, sendo que é praticamente 

impossível proporcionar o conhecimento químico aos alunos sem passar, em algum 

momento, por atividades experimentais.   

Segundo o livro Currículo e Epistemologia, Alice Casimiro Lopes, cita que as 

práticas escolares fazem a mediação entre culturas, constituindo um saber 

verdadeiramente curricularizado (SACRISTÁN, 1998, p. 201). 

 Para Maldaner (1999), aprender química é abrangê-la como uma ciência que 

cria novamente a natureza, podendo modificá-la, e, com isso, o próprio homem. 

Como atividade inventiva da humanidade, está implantada em um meio social, acata 

a interesses definidos de grupos da sociedade e se insere nas relações de poder 

que transcorre essa sociedade. Saber química é, também, saber colocar-se 

criticamente frente a essas situações. 

Na própria essência da Química tornar-se aparente o quanto é importante a 

introdução deste tipo de atividade ao aluno, sendo uma ciência fortemente ligada 

com a natureza, desta forma os experimentos proporcionam ao estudante uma 

concepção mais científica das modificações que nela ocorrem (AMARAL, 1996).  

O ensino tradicional é conduzido de maneira que o aluno conheça muitas e 

variadas fórmulas, decore reações e propriedades, mas sem conseguir fazer relação 

com a forma apropriada que acontecem na natureza. O conhecimento definido é 

instigado a partir do momento que o aluno ao trabalhar com determinadas 

substâncias, aprende a observar o experimento cientificamente e consiga descrever 

o que observou durante a reação (QUEIROZ, 2004). 

A procedência do trabalho experimental nas escolas aconteceu há mais de 

cem anos e teve influência do trabalho que era desenvolvido nas universidades. 



 

 

 

Aperfeiçoar a aprendizagem do conteúdo científico era visto como principal 

finalidade, pois, os alunos aprendiam os conteúdos, porém não sabiam aplicá-los. 

Mesmo tendo passado todo esse tempo, o problema ainda continua tendo forte 

presença no ensino de Ciências (IZQUIERDO, SANMARTÍ e ESPINET, 1999).  

Conforme relatam (Gabel, 1994; Tobin e Fraser, 1998, Wellington, 1998), os 

resultados mostram que apesar de existirem muitas pesquisas sendo realizadas 

sobre o ensino experimental elas não são respostas para todos e quaisquer 

problemas no ensino de Ciências. 

 As atividades experimentais, apesar de acontecerem pouco nas salas de aula, 

são assinaladas como a solução que deveria ser praticada para que haja relevante 

melhoria no ensino de ciências (GIL-PÉREZ et al, 1999) 

 Aprender ciências não se resume em apenas introduzir conceitos, vai além, 

consiste em instigar o aluno a refletir utilizando como ferramentas os experimentos 

que servirão para construção e reconstrução das ideias que foram apresentadas por 

eles (LIMA, 2004 apud CAVALCANTE; SILVA, 2008). 

  As atividades experimentais possibilitam ao estudante um melhor 

entendimento de como ocorre a construção e o desenvolvimento da química, a 

reação se faz presente “ao vivo e a cores”, afinal foi assim que ela surgiu através da 

Alquimia (ALVES, 2012).  

 

Portanto, devemos criar condições favoráveis e agradáveis para o 
ensino e aprendizagem da disciplina, aproveitando, no primeiro 
momento, a vivência dos alunos, os fatos do dia-a-dia, a tradição 
cultural e a mídia, buscando com isso reconstruir os conhecimentos 
químicos para que o aluno possa refazer a leitura do seu mundo 
(BERNARDELLI, (2004), apud DCE, 2008, p. 21).  
 

  

 Segundo Valadares (2001), propostas de experimentos usando materiais 

alternativos de baixo custo, centradas no aluno e na comunidade estabelecem uma 

das perspectivas na construção de um elo entre o conhecimento ensinado na sala 

de aula e o cotidiano dos alunos. De acordo com o que diz esse autor, o uso de 

modelos e experimentos simples estimula os alunos a assumirem uma atitude mais 

crítica e empreendedora.  

 Todas as pesquisas e estudos indicam a necessidade de trabalhar os 

conteúdos de química vinculados ao contexto social em que o aluno está inserido. 



 

 

 

Entretanto, não deve ser feita uma abordagem com intuito apenas informativo.  A 

discussão deve ser feita por meio da fundamentação dos conceitos químicos com o 

objetivo de desenvolver habilidades que caracterizam o cidadão como sujeito capaz 

de participação e julgamento. 

 Como a própria literatura esclarece que nem sempre o aluno muda o seu 

entendimento sobre um fenômeno, ou então que o processo com que se apropria de 

um discurso novo não ocorre de imediato (MORTIMER, 1996). Em síntese, 

compreende-se a aprendizagem em Ciências no sentido de “enculturação”, ou seja, 

o ingresso em uma nova cultura, diferente daquela de senso comum (DRIVER et al., 

1999). 

 

3.1 CONCEITO DE ENERGIA  

 Considerando o conceito de energia como decorrência de um processo de 

evolução da leitura de mundo feita pelas teorias científicas, sendo, portanto, muito 

abstrato, alguns autores preferem não defini-lo, a não ser matematicamente. 

 

 “Contudo, por se tratar de um conceito abstrato e muito abrangente, 
o conceito de energia é de difícil compreensão e fica muitas vezes a 
mercê de interpretações causais, o que contribui para o 
fortalecimento do senso comum e de concepções equivocadas”. 
(JAQUES e ALVES FILHO, 2008, p.3). 

 

 No entanto, essa imprecisão quanto à definição desse conceito “abstrato” vem 

sofrendo fortes críticas não só no meio acadêmico como também no meio jurídico. 

Desta forma, alguns autores defendem que se deve tomar como ponto de partida 

uma definição descritiva para gradativamente ir acrescentando novos atributos.  

 De acordo com esclarecimentos apresentados, Hierrezuelo e Molina (1990, 

p.23) indicam como ideia que dá origem ao conceito de energia, a seguinte 

definição: 

 
“La energía es una propiedad o atributo de todo cuerpo o sistema 
material en virtud de la cual éste puede transformarse, modificando 
su situación o estado, así  como actuar sobre otros originando en 
ellos procesos de transformación.” 1 

 
 
 Esta definição proporciona um conceito mais abrangente de energia, não se 

                                                 
1
  A energia é uma propriedade ou atributo de todo corpo ou sistema material em virtude da qual este pode transformar-se, 

modificando sua situação ou estado, assim como atuar sobre outros originando neles processos de transformação. 



 

 

 

restringindo apenas ao campo da mecânica, como “a capacidade de realizar 

trabalho”, mas se estendendo também ao campo da termodinâmica. Porém, visto 

que à medida que “a capacidade de produzir mudanças é algo que se conserva” 

essa definição oferece limitações, pois, considerando sob um aspecto macroscópico 

que a capacidade de um corpo realizar trabalho não é algo que se conserve, a 

energia não pode ser definida como a capacidade de um corpo produzir mudanças 

ou trabalho. (BUCUSSI, 2006) 

 

 Outro exemplo foi sugerido por Michinel y D’Alessandro (1994, p.370): 

 
Energía es una magnitud Física que se presenta bajo diversas 
formas, está involucrada em todos los procesos de cambio de 
estado, se transforma y se transmite, depende del sistema de 
referencia y fijado éste se conserva.2, 
 

 

 De acordo com o texto “Introdução ao Conceito de Energia” Alessandro A. 

Bucussi diz: podem até não ser unanimidade entre físicos e professores esses tipos 

definições, entretanto, permitem interpretações mais ricas, que talvez instiguem mais 

a reflexão, possibilitando um vasto horizonte para o conceito. Significações mais 

descritivas são essenciais, principalmente quando se refere à uma primeira 

aproximação do conceito de energia, e talvez possam admitir um maior “diálogo” 

entre o conhecimento apresentado dos estudantes e a concepção científica que a 

educação escolar deseja apresentar. (BUCUSSI, 2006) 

 
Encarar a Ciência como um produto acabado confere ao 
conhecimento científico uma falsa simplicidade que se revela cada 
vez mais como uma barreira a qualquer construção, uma vez que 
contribui para a formação de uma atitude ingênua diante da ciência. 
Ao encararmos os conteúdos da ciência como óbvios, as diversas 
redes de construção edificadas para dar suporte a teorias 
sofisticadas apresentam-se como algo natural, portanto, de 
compreensão imediata. (ROBILOTTA, 1988) 

  

 O estudo da termodinâmica, transformação de energia, divide-se 

naturalmente, em duas partes. A primeira lei tem a finalidade de observar as 

variações de energia e permite-nos calcular, por exemplo, quanto uma reação 

produz, a segunda lei explica porque algumas reações ocorrem e outras não. 

                                                 
2
 Energia é uma magnitude Física que se apresenta sob diversas formas, está envolvida em todos os processos de mudanças 

de estado, se transforma e se transmite, depende do sistema de referência e, fixado este, se conserva. 



 

 

 

(ATIKIS e JONES, 2001, p.341). 

 A Termodinâmica se originou da vontade de se entender a máquina a vapor e 

das tentativas de melhorá-la, e nesse processo, pessoas como Carnot, Mayer, 

Clapeyron, Clausius, Davy, Joule, Rumford, Kelvin e outros foram extremamente 

importantes para a firmação desta ciência.  

 Antigamente, o calor era percebido como sendo um fluido chamado calórico, 

que transitava de uma substância quente para uma mais fria. 

 
O calor não pode nunca passar de um corpo mais frio para um corpo 
mais quente sem que ocorram ao mesmo tempo mudanças 
associadas. Tudo que sabemos em relação à troca de calor entre 
dois corpos de temperaturas diferentes confirma isso, pois o calor em 
toda parte manifesta uma tendência em igualar diferenças de 
temperatura, e consequentemente em passar numa direção 
contrária, isto é, do corpo mais quente para o mais frio. (CLAUSIUS, 
apud. AURANI, 1986). 

 

 
 O engenheiro francês Sadi Carnot (1796-1832), que ajudou a estabelecer as 

bases da termodinâmica, acreditava que o trabalho derivava de um fluxo de 

calórico, como a água gira uma roda d’água. Hoje se sabe que o calórico é apenas 

um mito. O físico inglês James Joule, no inicio do século XIX, mudou o rumo da 

ciência com a sugestão de que o calor é uma forma de energia. Ele foi além, 

encontrou que poderia aumentar a temperatura das substâncias ou por aquecimento 

ou por trabalho realizado sobre elas (agitando-as fortemente), propôs que trabalho e 

calor são formas de energia e que um pode converter-se no outro. (ATIKIS e 

JONES, 2001, p.341). 

 A termodinâmica baseia-se em experimentos nos quais a energia é 

transferida de um lugar a outro e transformada de uma forma para outra . Para obter 

informações sobre energia, dividi-se o mundo em duas partes, o sistema e a 

vizinhança. O sistema é a parte que se deseja analisar, tais como, um copo de água 

ou um recipiente com um gás, e tudo o que se encontra ao seu redor onde 

observamos a energia transferida é considerado vizinhança, desta forma, um 

sistema pode ser aberto, fechado ou isolado. (ATIKIS e JONES, 2001, p.341) 

 Aberto – pode trocar matéria e energia  com as vizinhanças. 

 Fechado – tem uma quantidade fixa de matéria, mas pode trocar apenas 

energia com as vizinhanças. 



 

 

 

 Isolado - não tem contato algum com as vizinhanças. (ATIKINS e JONES, 

2001, p. 341). 

 

 

3.2 NOÇÃO DE TRABALHO 

 

 Em 1826, o engenheiro francês J Poncelet, utilizou pela primeira vez o termo 

trabalho com relação ao esforço realizado para vencer uma resistência. (BIANCHI, 

2005, p. 379) 

 Havendo a necessidade de considerar que só existe trabalho se houver a 

resistência e é necessário que o movimento seja ordenado para que o trabalho seja 

realizado. Desta forma, o processo exige que existam pelo menos dois 

componentes. Um que dá origem a resistência e outro que vença essa resistência. 

(BIANCHI, 2005, p. 379) 

 Para exemplificar, podemos citar um cilindro com êmbolo móvel, contendo gás 

em seu interior. Caso a pressão interna seja igual à pressão externa esse sistema 

estará em equilíbrio, caso contrário, podemos observar duas situações: a primeira o 

êmbolo pode ser deslocado por uma força externa (empurrado com a mão), agindo 

sobre ele e fazendo com que o gás seja comprimido, vencendo-se assim a 

resistência à compressão do gás, a segunda situação é a seguinte, aquece-se o gás 

de tal forma que haja expansão do seu volume no interior do cilindro, superando-se 

a resistência do êmbolo e da força exercida sobre ele. (BIANCHI, 2005, p. 379). 

  Segundo leituras realizadas dos trabalhos de Doménech et al. (2003) e de 

Bucussi (2006)  trabalho pode ser entendido como um processo de transferência de 

energia referente a aplicações de forças. 

 

3.3  NOÇÃO DE CALOR 
  

 Após séculos dominando o fogo e estudando como produzir calor, é coerente 

que múltiplas tentativas foram feitas no intuito de conhecer o calor e sabe-se que 

várias vezes se tentou enunciá-lo. (BIANCHI, 2005, p. 379 - 380). 

 No início do século XVII, propunha-se que o calor fazia parte dos materiais e 

que este podia penetrar nos corpos e/ou sair deles. No mesmo período, outra 

hipótese considerava que o calor era o resultado do movimento de pequenas 



 

 

 

partículas que formavam os corpos. (BIANCHI, 2005, p. 379 - 380). 

 Ao ser aquecido um sistema, sua temperatura irá aumentar, sendo uma 

indicação de que houve ganho ou a entrada de um fator capaz de provocar 

modificações no conjunto. Já ao se resfriar um sistema, sua temperatura diminui, 

manifestando a perda do que sustentava o conjunto aquecido. À variável desse 

“perde e ganha” deu-se o nome de calor. (BIANCHI, 2005, p. 379 - 380). 

Atualmente, entretanto, o calor, assim como o trabalho, é compreendido como um 

dos processos de transferências de energia. (DOMÉNECH et al, 2003; BUCUSSI, 

2006). Este processo ocorre mediante o contato entre sistemas com temperaturas 

diferentes e o sentido de transferência de energia ocorre sempre do sistema de 

maior temperatura para o de menor temperatura. Desta forma, o corpo não pode 

perder ou ganhar calor, pois o mesmo é um processo e o que varia no sistema, ao 

final deste processo, é o valor da energia interna que aumenta ou diminui. 

  

3.4 RELAÇÃO ENTRE ENERGIA, TRABALHO E CALOR. 

  

 Para haver transferência de energia é necessário que haja um “meio”, seja 

ele, uma onda, um sistema de partículas ou apenas uma partícula. Se houver 

interações macroscópicas essa transferência receberá o nome de trabalho e se 

houver interações microscópicas ela será denominada calor. 

 De acordo com Michinel e D´Alessandro energia é uma “função de estado”, e 

o trabalho e o calor são processos que envolvem mudanças de estado, e que 

enquanto a energia se conserva, trabalho e calor não se conservam. 

 Doménech (2003, p. 298) esclarece que nem o trabalho e nem o calor são 

formas de energia, mas processos de transferência de energia equivalentes, porém, 

um em nível microscópico e o outro em um nível macroscópico. 

Desta forma, a distinção entre os processos calor e trabalho pode se fazer da 

seguinte forma: o calor é um processo que ocorre mediante contato entre sistemas 

com gradientes de temperatura e que pode ser compreendido, com ajuda da teoria 

cinético-molecular, como resultante do conjunto de um grande número de (micro) 

trabalhos realizados a nível submicroscópico, como consequência de (micro) forças 

exteriores (vizinhanças, p. ex.) que atuam sobre o sistema; o trabalho é um processo 

de transferência de energia que resulta da aplicação de forças que ocorre em um 

nível macroscópico (DOMÉNECH et al, 2003; BUCUSSI, 2006). 



 

 

 

 Os conceitos de trabalho e calor referem-se a dois diferentes tipos de 

interações termodinâmicas entre o sistema e a sua vizinhança e só têm sentido 

enquanto ocorrer à transformação do sistema.                   

 

3.5 REAÇÕES QUÍMICAS, ENERGIA E ENTALPIA. 

  

 Segundo Fonseca, uma reação química ocorre quando átomos de diferentes 

substâncias entram em contato formando uma nova substância. São chamadas de 

reagentes as substâncias que sofrem transformação e as substâncias que resultam 

dessa transformação são chamadas de produto. “Toda reação química é 

acompanhada de uma variação de energia interna e de uma variação de entalpia na 

transformação de reagentes em produtos.” (FONSECA, 2003). 

Sendo o calor e o trabalho processos análogos de transferências de energia, 

logo, não se deva admitir que um corpo possa possuí-los. Diversamente de energia, 

calor e trabalho (como processos) não são funções de estado e os mesmos não se 

conservam (DOMÉNECH et al, 2003 e BUCUSSI, 2006). 

 Em pesquisas realizadas em trabalho de monografia apresentadas à UTFPR - 

Campus Cornélio Procópio, Sachs et al (2013) esclarecem que muitos livros em uso 

no Ensino Médio com relação aos conteúdos de termoquímica (termodinâmica), 

quando se trata dos conceitos de energia, calor e trabalho apresentam “erros 

conceituais, linguagem inadequada, ambiguidade e defasagem em relação aos 

atuais estados de desenvolvimento dos conceitos”.(SACHS, 2013) 

  Portanto, o professor deve estar atento às limitações trazidas pelos livros 

didáticos e, junto aos alunos, procurar superar tais limitações de forma a promover 

uma aprendizagem adequada aos atuais estados de evolução dos conceitos, deve 

mostrar também que os conceitos científicos são construídos, como todo 

conhecimento humano, e evidenciar para isto a evolução histórica dos mesmos. 

 Na percepção atual o calor, assim como o trabalho, são processos pelos 

quais se dá a transferência de energia entre sistemas (SILVA; LABURÚ e NARDI, 

2008; DOMÉNECH et al, 2003; BUCUSSI, 2006), portanto, não é algo que um corpo 

possui para ser transferido, conduzido, conservado, ganho ou  perdido. 

 De acordo com o artigo “Porque não estudar entalpia no Ensino Médio” 

(SILVA, 2005) o conceito de entalpia não é fácil de ser entendido, requer um 

conhecimento mais aprofundado que deve ir “além da alfabetização científica”, e que 



 

 

 

um aluno de Ensino Médio, ainda não apresenta pré-requisitos para a compreensão 

desse conceito, correndo o risco, ao tentar conceituar, de perder o seu valor 

educativo devido à redução que se faz necessária na sua transposição. Portanto, 

para que o significado da entalpia seja compreendido exige que se conheça ”o 

problema que lhe deu origem e o encaminhamento da solução”. (Silva, 2005, p. 22 a 

25) 

 O autor expõe o conceito científico de entalpia de forma sintetizada, utilizando 

um mapa conceitual. 

  

(para ver o mapa acesse: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc22/a04.pdf) 

  

 E ainda alega que “ensinar a entalpia como sinônimo de calor não acrescenta 

nada de significativo aos conhecimentos dos alunos” (Silva, 2005, p. 25). 

 

3.6  EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO DE ENERGIA 

 

 A termodinâmica apenas se estabeleceu como área do conhecimento 

humano, a partir do século XVII com as experiências realizadas pelo físico e químico 

Robert Boyle, demonstrando as relações macroscópicas existentes entre 

temperatura, volume e pressão nas substâncias gasosas. A partir destes 

experimentos chegou-se a conclusão das leis que esclarecem o comportamento de 

sistemas físicos macroscópicos, autônomas, na sua maioria, de quaisquer hipóteses 

com referência à natureza microscópica da matéria (PÁDUA et al, 2008).  

 No século XVIII, Watt ao desenvolver a máquina a vapor também demonstra 

o calor e a sua capacidade de realizar trabalho, todavia, essa relação calor/trabalho 

mecânico somente se estabeleceu no próximo século quando o calor passou a ser 

acatado como uma forma de energia, juntamente com a energia cinética e a energia 

potencial que já eram conhecidas pela Mecânica, e em 1845, Joule determinou o 

equivalente mecânico do calor. (PÁDUA et al, 2009; p. 89-90)  

 Calor e trabalho mecânico passaram a ter definições nos sistemas 

termodinâmicos no final do século XVIII, originando outros conceitos entre eles: 

energia interna, entropia, entalpia e energia livre.  Devido ao seu caráter 

macroscópico a termodinâmica teve um rápido desenvolvimento, pois era fácil fazer 

medições de temperatura, pressão e temperatura em laboratório.  



 

 

 

 A mudança de visão do que seja o calor, antes vista como um fluido originou 

uma nova fase dessa parte da ciência e ocorreu com a alteração da teoria do 

calórico, por meio de trabalhos experimentais do conde Rumford, verificando a 

transformação da energia cinética em calor. No entanto, a ideia do calor como forma 

de energia só foi admitida 50 anos mais tarde por Helmholtz, Mayer e Joule. 

(BALDOW e MONTEIRO JR, 2010; PÁDUA et al, 2008; PÁDUA et al, 2009). 

 O conceito de energia deve ser muito bem esclarecido, lembrando que a 

definição da Ciência Química e da Ciência Física está atrelada ao conceito de 

energia, visto que, seria impossível estudar as transformações químicas, os 

elementos fundamentais que compõe o universo e os seus respectivos movimentos, 

sem fazer referência à energia, que pode se manifestar sob as mais diferentes 

formas. 

 Apesar de a Termodinâmica ter estabelecido suas leis antes do entendimento 

da natureza atômica da matéria, uma explicação molecular dos fenômenos 

enriquece a compreensão trazendo clareza e muito contribui para o seu 

entendimento. De forma significante, a discussão desses aspectos microscópicos 

consente uma abordagem da dinâmica dos processos de transferência de energia. 

 (BARROS, 2009; p. 244).  

 

“Na Biologia e na Química, as energias não são menos importantes e 
nem menos variadas em suas designações e, no fundo, se trata da 
mesma energia da Física. Nas reações químicas em geral e na 
fotossíntese em particular, a energia tem o mesmo sentido utilizado 
na Física, mas raramente se dá um tratamento unificado que permita 
ao aluno compor para si mesmo um aprendizado coerente.” (BRASIL 

1999, p.29).  

 

 Entretanto, ensinar Termodinâmica, seja ela Física ou Química, com a 

finalidade de instrumentar conceitos como energia, energia interna, entropia, 

entalpia, temperatura e calor, sistema e vizinhança, é o grande desafio de 

professores de Química de Física, lembrando que a termodinâmica não se limita 

apenas à aplicação de fórmulas, resoluções mecânicas de exercícios ou conversões 

de uma unidade de energia para outra que não adicionam muito aos saberes dos 

alunos, porém, que o ensino desses conceitos consiga ser útil na análise dos 

diversos fenômenos químicos e físicos da natureza que são observados no cotidiano 

dos alunos. 



 

 

 

4 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

  

 A implementação do projeto de intervenção pedagógica acontecerá no 

Colégio Estadual Francisco Alves de Almeida - Ensino médio, no município de 

Conselheiro Mairinck, o público alvo serão os alunos do segundo ano, o conteúdo 

abordado será: termodinâmica química e reações químicas. 

 Este projeto de intervenção visa despertar no aluno o interesse investigativo, 

procurando diminuir as lacunas existentes entre teoria e prática, proporcionando 

uma aprendizagem significativa, construindo conhecimento científico e 

desenvolvendo a capacidade de compreensão dos conteúdos de química a partir da 

experimentação.  

 Inicialmente será aplicado um questionário para verificar o conhecimento 

prévio que o aluno possui a respeito do assunto.  

 O mesmo conteúdo deverá ser trabalhado em duas salas simultaneamente, 

porém em umas das salas o conteúdo será acompanhado de atividades práticas e 

na outra não. 

 Como atividade prática será desenvolvida um arranjo experimental para medir 

as variações de temperatura e volume ocorridas em uma reação química de forma a 

possibilitar os cálculos da energia transferida por calor e por trabalho. 

 Ao término do projeto será aplicado outro questionário para verificação dos 

conteúdos que foram assimilados durante a realização do projeto. 

 
 
5. AVALIAÇÃO 
 
 O presente trabalho apresenta como proposta não comparar os diferentes 

perfis de alunos e sim comparar o progresso apresentado pelo próprio aluno durante 

o processo ensino-aprendizagem, ou seja, aproveitar o conhecimento que ele traz 

com o conhecimento adquirido na escola, salientado que a comparação deve ser 

feita antes e após a apresentação de um conteúdo. Desta forma, baseando-se no 

ponto de vista de avaliar sem comparar os alunos a um modelo padrão, pretende-se 

analisar se houve maior assimilação ao se utilizar metodologias diferentes em duas 

salas simultaneamente. 

 
 
 



 

 

 

6. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
 

 

Reações químicas 

 Num laboratório de química podemos fazer muitas reações, no entanto nos 

deparamos com a seguinte questão: como saber se realmente aconteceu uma 

reação química? Geralmente uma transformação química é acompanhada por 

mudanças que podem ser facilmente evidenciadas, portanto, alguns itens podem ser 

bons indícios para demonstrar que uma reação química ocorreu, ou seja, a mudança 

de coloração; a formação de gás; a formação de precipitado; a transferência de 

energia por calor por meio da mudança de temperatura; a decomposição ou 

aumento da massa do composto sólido, dentre outros. Existem diversas 

experiências interessantes que podem ser feitas, vamos nos ater em algumas para 

atingir esse propósito. 

Experimento 1- Violeta que desaparece 

 
 Nessa experiência podemos observar a mudança de cor que ocorre na 

reação, para realizar esse experimento vamos utilizar os seguintes materiais:  

 

 Reagentes e materiais necessários: 

 ● 3 copos de Becker; 

●  40 ml de água; 

●  20 ml de vinagre incolor; 

●  20 ml de água oxigenada volume 10; 

●  1 comprimido de permanganato de potássio. 

 
 Procedimento: dissolva o comprimido de permanganato de potássio na água 

até desaparecer completamente, misture o vinagre, mexa um pouco e depois 

acrescente a água oxigenada. Repita o procedimento sem colocar a água 

oxigenada. Observe e relate o que aconteceu.  

 
Mais informação visite: http://www.megacurioso.com.br/fisica-e-quimica/37428-7-reacoes-quimicas-
que-voce-nao-pode-deixar-de-ver.htm  
 
  

http://www.megacurioso.com.br/fisica-e-quimica/37428-7-reacoes-quimicas-que-voce-nao-pode-deixar-de-ver.htm
http://www.megacurioso.com.br/fisica-e-quimica/37428-7-reacoes-quimicas-que-voce-nao-pode-deixar-de-ver.htm


 

 

 

 Outro indicativo de que a reação aconteceu é a transferência de energia por 

calor, observável pelo aumento ou redução da temperatura do sistema. Uma reação 

exotérmica é definida como uma reação química cuja energia total dos seus 

produtos é menor que a de seus reagentes, pois durante a reação transfere-se parte 

da energia dos reagentes para o ambiente por meio do calor. Uma reação 

endotérmica é aquela reação química cuja energia total dos seus produtos é maior 

que a de seus reagentes, pois durante a reação ocorre a transferência de energia do 

ambiente para o sistema (reação em estudo) por calor. Os termos endotérmicos e 

exotérmicos somente são utilizados para processos que ocorrem com transferência 

de energia por calor apenas. 

Experimento 2 – Acendendo o fogo 

 

 Reagentes e materiais necessários: 
 

● Comprimidos de permanganato de potássio; 

● Glicerina. 

● Folha de papel sulfite. 

 Procedimento: Triture alguns comprimidos de permanganato de potássio, 

coloque o comprimido triturado em uma folha de papel sulfite, adicione a glicerina e 

aguarde. Em alguns segundos o permanganato de potássio irá oxidar a glicerina 

provocando uma reação em que ocorre a liberação de energia por calor, portanto 

uma reação exotérmica, tão violenta que é capaz de incendiar. 

Mais informação visite: http://www.youtube.com/watch?v=YNSRLNeMFlA  

 

Experimento 3 – Super cola  

 
Reagentes e materiais necessários: 
 

●10 g de hidróxido de bário  

●10 g de tiocianato de amônio  

● Espátula 

● Erlenmeyer de 250 cm3. 

● Garrafa de esguicho. 

● Papel de filtro 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YNSRLNeMFlA


 

 

 

 Procedimento: Coloque um tabuleiro de madeira sobre a bancada de trabalho, 

cubra com papel de filtro sobre o tabuleiro e molhando-o com a garrafa de esguicho, 

em seguida introduza com uma espátula o hidróxido de bário num Erlenmeyer de 

250 cm3
,
 Coloque o Erlenmeyer sobre o papel de filtro, adicione o tiocianato de 

amônio mexendo rapidamente, logo após, apoie o Erlenmeyer sobre o papel de 

filtro. Ao fim de alguns segundos (30 a 60 segundos) levante o Erlenmeyer. Observe 

como está frio. 

 A reação química entre estes dois reagentes é uma reação endotérmica. 

Assim, a mistura esfria rapidamente e faz com que a água retida no papel de filtro 

congele. É o gelo que vai funcionar como cola entre o Erlenmeyer e o tabuleiro de 

madeira. 

(Leia mais: http://www.explicatorium.com/LAB-Uma-super-cola-instantanea. php). 

 

 
 
 
Atividades 
 
1) Dizemos que reações de combustão são exotérmicas porque:  
 
a) absorvem energia por calor.  

b) liberam energia por calor.  

c) perdem água.  

d) liberam oxigênio.  

e) absorve oxigênio.  

 

2) Éter é comumente utilizada  para aliviar dores ocasionadas por contusões sofridas 

por atletas, devido ao instantâneo resfriamento provocado, por esse líquido, sobre o 

local atingido. Esse rápido resfriamento ocorre porque:  

a) o éter é um liquido gelado.  

b) o éter, em contato com a pele, sofre evaporação, e este é um processo 

endotérmico.  

c) o éter reage endotermicamente com substâncias da pele.  

d) o éter sofre evaporação ao entrar em contato com a pele, e este é um processo 

exotérmico.  

e) o éter se sublima.  

 



 

 

 

3) Numa reação endotérmica, há [1] de energia por calor, a entalpia final (produtos) 

é [2] que a entalpia inicial (reagentes) e a variação de entalpia é [3] que zero. 

Completa-se corretamente essa frase substituindo-se [1], [2] e [3], respectivamente, 

por:  

a) liberação, maior, maior.  

b) absorção, maior, menor.  

c) absorção, maior, maior.  

d) absorção, menor, maior.  

e) liberação, maior, menor. 

 
(Atividades retiradas de: http://dc122.4shared.com/doc/5FoGO63M/preview.html) 

 
 
Experimento 4 - Transferência de Energia 
 
 O desenvolvimento desse um arranjo experimental que vai permitir medir a 

temperatura e a variação de volumes ocorridos em uma reação química, de forma a 

permitir os cálculos da energia transferida por calor e por trabalho. 

  
O arranjo consistirá nos seguintes reagentes e materiais: 
 
● 2 frascos de vidro com tampa; 

● Papel toalha; 

● Mangueira de nível; 

● Silicone; 

● Proveta; 

● Água; 

●Bicarbonato de sódio; 

●Vinagre. 

●Termômetro 

  

 

Montados conforme a foto: 

 

 

 

 

http://dc122.4shared.com/doc/5FoGO63M/preview.html


 

 

 

Acompanhe o passo a passo para realizar a experiência 

- Coloque no primeiro frasco 50 mL de vinagre; 

- No segundo frasco coloque 100 mL de vinagre 

- Pese 4 amostras de 0,84 g de bicarbonato de sódio, separadamente em 4 pedaços 

de papel toalha de demissões 5 cm x 5 cm; 

- Faça trouxinhas com o papel toalha contendo bicarbonato que foi pesado e 

reserve; 

- Encaixe a trouxinha na tampa do primeiro frasco (para não reagir antes); 

- Posicione a proveta para receber o líquido, observando que, a mangueira que vai 

para a proveta deve estar acima do nível da água para evitar o efeito sifão e feche 

bem o 1º frasco; 

- Batendo suavemente o frasco faça com que a trouxinha caia sobre o vinagre. Agite 

até que complete toda a reação. 

 Quando o bicarbonato cair no vinagre do primeiro frasco, irá provocar uma 

reação liberando gás, esse gás provocará um aumento de volume no segundo 

frasco que consequentemente deslocará o líquido para a proveta. Observe o volume 

e anote o seu valor. 

 Repita o processo com as outras trouxinhas de bicarbonato, mas, não se 

esqueça de lavar o primeiro frasco todas as vezes que for repetir o procedimento. 

 Devemos medir a temperatura do vinagre que será utilizado na reação, antes 

e logo após realizarmos a experiência, para sabermos se houve absorção ou a 

liberação de calor, portanto, no primeiro frasco deve ser encaixado um termômetro 

para que seja observada a temperatura no sistema. 

 O interessante é que o aluno possa visualizar na prática a transferência de 

energia tanto por calor quanto por trabalho relacionados à reação química. 

 
(Notas de aulas do curso de química da turma 2013/2014 – PDE – UENP-CLM) 
 

 
Experimento 5 - Determinação da variação de entalpia e da entalpia molar de 

dissolução da ureia em água 

 
 Determinar experimentalmente a variação de entalpia e de entalpia molar de 

dissolução da ureia e demonstrar que a variação da entalpia é uma propriedade 

extensiva e a variação da entalpia molar é uma propriedade intensiva. 

 



 

 

 

Material e equipamentos 

● Garrafa térmica. 

● Proveta de 250 ml. 

● Termômetro (precisão 1oC). 

● Ureia, CO(NH2)2. 

● Balança semi-analítica (precisão 0,01 g). 

● Béquer de 250 ml. 

● Água deionizada 

 
Procedimento: 
 

- Transferir aproximadamente 100g de água à temperatura ambiente para a garrafa 

térmica. Anotar a temperatura (T1) e a massa da água. 

- Pesar 6,0 g de ureia e anotar a massa. Transferir a ureia para a água do 

calorímetro. Agitar, lentamente, com o termômetro até a dissolução. Acompanhar a 

variação da temperatura até a temperatura de equilíbrio térmico. Anotar a 

temperatura de equilíbrio térmico (T2). 

- Repetir os procedimentos anteriores para 12 e 18 g de ureia. 

- Calcular a variação de entalpia (H) de dissolução da ureia para 6,0, 12 e 18g de 

ureia. Calcular a entalpia molar (Hm) de dissolução da ureia para 6,0, 12 e 18g. 

Dado: capacidade calorífica específica da água (a pressão constante e 25 ºC) de 

4,18 J.oC-1.g-1.  

 

Grupos 
de aula 
prática 

Dados coletados no experimento C1 
Resultados (parciais) de 

C1 

Massa da 
água (g) 

Massa da 
ureia (g) 

T1 
 (ºC)  

T2 
 (ºC) 

H  
(kJ) 

Hm  
(kJ/mol) 

 

1  6,__ __     

2  6,__ __     

3  6,__ __     

4  6,__ __     
                                                                                                                                             

1  12,__ __     

2  12,__ __     
3  12,__ __     

4  12,__ __     

 

1  18,__ __     
2  18,__ __     

3  18,__ __     



 

 

 

4  18,__ __     
 
 

Resultados finais do experimento C1 

Média da massa da ureia  
desvio padrão (g) 

Média H    desvio padrão 
(kJ) 

Média Hm   desvio padrão 
(kJ/mol) 

 

6,__ __    

12,__ __    

18,__ __    

 
 
(Fonte: roteiro de aula prática sobre termoquímica - Juliane / Luís Guilherme Sachs - UENP-CLM) 
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Acendendo o fogo disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=YNSRLNeMFlA (acesso em 30/10/2013) 
 
Atividades disponível em: http://dc122.4shared.com/doc/5FoGO63M/preview.html 
(acesso em 28/10/2013). 
 
Exercício 18 disponível em: 
http://projetomedicina.com.br/site/attachments/article/470/quimica_termoquimica_exe
rcicios.pdf (acesso em 30/11/2013) 
 
Exercício 19 e 20 disponível em: 
http://bioquimica.ufcspa.edu.br/pg2/pgs/quimica/termoquimica.pdf  (acesso em 

http://www.youtube.com/watch?v=YNSRLNeMFlA
http://dc122.4shared.com/doc/5FoGO63M/preview.html
http://projetomedicina.com.br/site/attachments/article/470/quimica_termoquimica_exercicios.pdf
http://projetomedicina.com.br/site/attachments/article/470/quimica_termoquimica_exercicios.pdf
http://bioquimica.ufcspa.edu.br/pg2/pgs/quimica/termoquimica.pdf


 

 

 

30/11/2013) 
 
Exercício 21 disponível em: http://quimica10.com.br/10/wp-
content/uploads/2009/01/28-e28093-termoquimica-e28093-ii.pdf (acesso em 
02/12/2013) 
 
Exercício 22 disponível em: 
http://www.escolainterativa.com.br/canais/21_vestib_simulado/EM_VS_2009/VS2/VS
2_PROVA4_2SERIE.pdf Adaptada (acesso em 02/12/2013). 
 
Exercícios 16 e 17 disponíveis em: 
http://www.joaopaulo.g12.br/13/materiais/2011_jph-jpn_em_1-2_exerc_qui_2.pdf 
(acesso em 29/11/2013) 
 
Porque não estudar entalpia no ensino médio disponível em: 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc22/a04.pdf (acesso em 28/11/2013) 
 
Reações Químicas disponível em: 
http://www.alunosonline.com.br/quimica/conversao-energia-as-reacoes-
quimicas.html (acesso em 15/10/2013). 
 
Super cola disponível em: http://www.explicatorium.com/LAB-Uma-super-cola-
instantanea.php (acesso em 30/10/2013). 
 
Violeta que desaparece disponível em: http://www.megacurioso.com.br/fisica-e-
quimica/37428-7-reacoes-quimicas-que-voce-nao-pode-deixar-de-ver.htm (acesso 
em 15/10/2013) 
 

 
 
 
 
Anexo 1.       APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES PROPOSTAS 
 

REGISTRO DAS AÇÕES PREVISTAS 

Nº PERÍODO / 
DATA 

CARGA 
HORÁRIA 

AÇÃO OBSERVAÇÕES 
E RUBRICAS DA 

EQUIPE 
PEDAGÓGICA 

OBSERVAÇÕES 
E RUBRICAS 

DO 
PROFESSOR 
ORIENTADOR 

1ª  4 ●Avaliação 
Diagnóstica 

  

2ª  2 
 
 
 
2 

●Fazer uma 
explanação a fim de 
verificar o 
conhecimento prévio 
que o aluno possui a 
respeito de Energia. 
●Mostrar a importância 
da energia e sua 
utilização, bem como 
as formas pelas quais 
ela pode ser 
transformada. 

  

http://quimica10.com.br/10/wp-content/uploads/2009/01/28-e28093-termoquimica-e28093-ii.pdf
http://quimica10.com.br/10/wp-content/uploads/2009/01/28-e28093-termoquimica-e28093-ii.pdf
http://www.escolainterativa.com.br/canais/21_vestib_simulado/EM_VS_2009/VS2/VS2_PROVA4_2SERIE.pdf
http://www.escolainterativa.com.br/canais/21_vestib_simulado/EM_VS_2009/VS2/VS2_PROVA4_2SERIE.pdf
http://www.joaopaulo.g12.br/13/materiais/2011_jph-jpn_em_1-2_exerc_qui_2.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc22/a04.pdf
http://www.alunosonline.com.br/quimica/conversao-energia-as-reacoes-quimicas.html
http://www.alunosonline.com.br/quimica/conversao-energia-as-reacoes-quimicas.html
http://www.explicatorium.com/LAB-Uma-super-cola-instantanea.php%20(acesso%20em
http://www.explicatorium.com/LAB-Uma-super-cola-instantanea.php%20(acesso%20em
http://www.megacurioso.com.br/fisica-e-quimica/37428-7-reacoes-quimicas-que-voce-nao-pode-deixar-de-ver.htm
http://www.megacurioso.com.br/fisica-e-quimica/37428-7-reacoes-quimicas-que-voce-nao-pode-deixar-de-ver.htm


 

 

 

3ª  4 
 

●Falar sobre reações 
químicas e trabalhar 
experimentos que 
evidenciam a 
ocorrência de reações. 

  

4ª  4 ●Explorar textos que 
apresentam os 
conceitos fundamentais 
da termodinâmica. 

  

5ª  4 ●Utilizar um arranjo 
experimental que vai 
permitir medir a 
variação de 
temperatura e volume, 
realizando cálculos da 
energia transferida por 
calor e por trabalho. 

  

6ª  2 ●Definir os conceitos 
de reações que 
envolvem troca de 
energia por calor entre 
os meios (exotérmicas 
e endotérmicas). 

  

7ª          2 ●Realizar 
experimentos 
envolvendo reações 
exotérmicas e 
endotérmicas. 

  

8ª  4 ●Resolver atividades 
sobre reações 
exotérmicas e 
endotérmicas. 
●Pesquisar os livros 
didáticos, observando 
se os mesmos trazem 
de forma correta os 
conceitos de energia, 
calor e trabalho, 
reescrevendo as 
formas que não estão 
adequadas.  

  

9ª  4 ●Retornar às 
atividades utilizadas na 
avaliação diagnóstica 
para verificar se houve 
assimilação dos 
conteúdos. 

  

Serão utilizados os seguintes recursos: Caderno, caneta, texto e atividades impressas, materiais 
de laboratório e reagentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anexo 2 
 
2. INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 
 
 Será aplicado um questionário contendo perguntas objetivas e subjetivas para 

verificar o conhecimento prévio que o aluno tem a respeito do assunto, o 

questionário é o mesmo que será utilizado após a implementação do projeto. 

 

Questionário 

 

1) Por que ocorrem as reações químicas? 

 

2) Que evidências mostram que houve uma reação química?   

 

3) Assinale a alternativa correta. Em uma reação química quais são as formas 

comuns que ocorrem a transferências de energia? 

(   ) por calor apenas. 

(   ) por trabalho apenas. 

(   ) por temperatura apenas. 

(   ) por calor, por trabalho e por temperatura. 

(   ) por calor e por trabalho. 

 

4) O que você entende por energia? 

 

5) Quais as formas de energia que você conhece? 

 

6) O que você entende por calor? 

 

7) O que você entende por trabalho? 

 

8) O que você entende por temperatura? 

 

9) De que maneira um combustível como o etanol, a gasolina, ou o óleo diesel pode 

transferir energia? 



 

 

 

10) O que você entende por entalpia? 

 

11) Faça uma diferenciação entre os termos no uso cotidiano e científico: 

 

 

   Calor                     energia                    trabalho                 temperatura 

 

 

12) Qual a relação existente entre reações químicas e energia? 

 

13) Como podemos distinguir calor de  trabalho? 

 

14) Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das afirmativas. Justifique a(s) 

que estiver (em) escrita(s) de forma(s) anadequada(s).   

(    ) É impossível transferir energia por calor de um reservatório térmico à baixa 

temperatura para outro com temperatura mais alta. 

(   ) É impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, 

transforme em trabalho toda a energia a ela fornecida por calor. 

(    ) Quando há troca de energia entre sistemas, acompanhada de variação de 

temperatura, chamamos essa energia de calor ou energia térmica. 

(      ) Calor é uma forma de energia que se transfere de um sistema a outro quando 

esses sistemas estão em diferentes temperaturas. 

A sequência correta é: 
 

a) F - V - F - F. 

b) F - V - V - F.  

c) F - F - V - V.  

d) V - V - F - F. 

e) V - F - V - F. 

 

15) Podemos observar dois processos que estão ocorrendo em uma cozinha: 

I.  Queima de gás em uma das bocas do fogão e 

II. Fervura de água em uma panela que se encontra sobre essa boca do fogão. 

 



 

 

 

Com relação a esses processos, pode-se afirmar que: 

a) I e II são liberam energia; 

b) I libera energia e II absorve energia; 

c) I absorve energia e II libera energia; 

d) I e II é absorvem energia; 

e) I e II apresentam a mesma temperatura. 

 

16) Do ponto de vista científico, quando se coloca um cubo de gelo num copo de 

água à temperatura ambiente, há resfriamento do sistema com derretimento do gelo 

por que: 

a) o sistema perde energia para o meio; 

b) o gelo se funde num processo exotérmico; 

c) a energia do gelo é transferida para a água em estado líquido; 

d) a transferência de energia por calor ocorre da água líquida para o gelo. 

Fonte: http://www.joaopaulo.g12.br/13/materiais/2011_jph-jpn_em_1-2_exerc_qui_2.pdf (Adaptado) 

 

 

17) Em nosso cotidiano, ocorrem processos que podem ser endotérmicos ou 

exotérmicos. Assinale a alternativa que contém apenas processos exotérmicos. 

A) Formação de nuvens; secagem de roupas; queima de carvão. 

B) Formação de geada; combustão em motores de automóveis; evaporação da água 

dos lagos. 

C) Evaporação da água dos lagos; secagem de roupas; explosão de fogos de 

artifício. 

D) Queima de carvão; formação de geada; derretimento do gelo. 

E) Combustão em motores de automóveis; explosão de fogos de artifício; formação 

de geada. 

 

Fonte: http://www.joaopaulo.g12.br/13/materiais/2011_jph-jpn_em_1-2_exerc_qui_2.pdf 

 

18) (Ufpe adaptado) 

) Identifique cada afirmativa como verdadeira ou falsa: 

(     ) A energia interna de um sistema isolado não pode variar. 

(     ) Num processo endotérmico a energia por meio do processo  calor é transferida 

http://www.joaopaulo.g12.br/13/materiais/2011_jph-jpn_em_1-2_exerc_qui_2.pdf


 

 

 

para o meio ambiente. 

(     ) Processos com variação de entalpia positiva não podem ocorrer. 

(     ) Uma transformação líquido ë vapor é um processo endotérmico. 

(     ) Um processo exotérmico é aquele que ocorre a temperatura constante. 

Fonte:http://projetomedicina.com.br/site/attachments/article/470/quimica_termoquimica_exercicios.pdf 

 

19) O movimento da água do solo através do tronco para os galhos mais altos de 

uma árvore é um importante processo biológico. 

 

a) Que parte do sistema, se houver, sofre uma variação na energia potencial? 

b) Há trabalho realizado no processo? 

 

20) Os gases hidrogênio e oxigênio são queimados em um cilindro. Enquanto a 

reação ocorre, o sistema perde 1150 J de energia por calor para a vizinhança. A 

reação faz também com que o êmbolo suba à medida que os gases quentes se 

expandem. O gás em expansão transfere 480 J de energia por trabalho à vizinhança 

à medida que pressiona a atmosfera. Qual é a mudança de energia interna do 

sistema? 

Fonte: http://bioquimica.ufcspa.edu.br/pg2/pgs/quimica/termoquimica.pdf 

 

21) (UFSM 2002) Cerca de 80% da energia consumida no mundo deriva da queima 

de petróleo, carvão ou gás natural, que são fontes energéticas não renováveis e irão 

se esgotar a médio ou longo prazo. Uma das alternativas, para resolver o problema, 

é o uso da biomassa, matéria orgânica que, quando fermenta, produz o biogás, cujo 

principal componente é o metano. 

 

A queima do metano se dá pela equação 

 

CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l)         Δ H = - 888 kJ/mol 

 

Em relação a essa equação, analise as afirmativas a seguir e assinale verdadeira 

(V) ou falsa (F) em cada uma delas. 

 

(      ) A reação de combustão do metano é exotérmica. 



 

 

 

(      ) A entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos. 

(    ) A variação de entalpia, nesse caso, indica que a quantidade de energia 

absorvida por  calor  é de 888 kJ/mol. 

Fonte: http://quimica10.com.br/10/wp-content/uploads/2009/01/28-e28093-termoquimica-e28093-ii.pdf  

 

22) (UNIOESTE 1999 - Adaptado) A termoquímica estuda as trocas de energia, por 

de calor, envolvidas nas reações químicas e nas mudanças de estado físico das 

substâncias. Com base nesses estudos, é correto afirmar que: 

(01) a reação N2 + O2 → 2NO, com ΔH = + 43,2 kcal, é uma reação endotérmica. 

(02) o ΔH (variação de entalpia) de um sistema depende dos estágios intermediários 

do sistema. 

(04) na reação exotérmica, a entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes. 

(08) reações exotérmicas são aquelas que liberam energia por calor. 

(16) a solidificação da água à temperatura constante é um processo endotérmico. 

(32) considerando a reação H4(g) +1/2O2(g) → H2O(l) ΔH = -68,3 kcal, pode-se afirmar, 

em relação à formação de 1 mol de água, que há liberação de 68,3 kcal e a reação é 

exotérmica. 

 
SOMA     
 
Fonte: 
http://www.escolainterativa.com.br/canais/21_vestib_simulado/EM_VS_2009/VS2/VS2_PROVA4_2S
ERIE.pdf  
 
 

http://quimica10.com.br/10/wp-content/uploads/2009/01/28-e28093-termoquimica-e28093-ii.pdf
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