
A tabela periódica  
é uma disposição sistemática dos elementos químicos ordenados por seus números 

atômicos, configuração eletrônica, e recorrência das propriedades periódicas.  

 

 

O químico Dmitri Mendeleev publicou em 1869 a primeira versão amplamente reconhecida 

da tabela.  

 

 

As linhas da tabela são denominadas períodos; as colunas são denominadas grupos. 

A eletronegatividade é a tendência que um átomo possui de atrair elétrons para perto 

de si, quando se encontra ligado a outro elemento químico diferente por meio de uma 

ligação covalente. 
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diagrama de Linus Pauling, é usado para determinar a configuração eletrônica de 

um átomo, molécula ou íon.  

 

 

QUESTÃO 
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Termoquímica (Conceitos, Variação de Entalpia e Análise gráfica) 

 

A termoquímica estuda a transferência de calor associada a reações químicas ou a mudanças no 

estado físico de uma substância.  

 

Calor de reação é o nome dado a quantidade de calor liberado ou absorvido em uma reação 

química. 



  

Diante de uma reação química ou mudança de estado físico, podemos ter processos que 

fornecem ou liberam calor.  

 

Entalpia (H) é o conteúdo energético de um sistema. 

 

Variação de Entalpia (H): é a medida de calor trocado com o meio ambiente. 

 

Em uma reação temos:   Reagentes    ➔     Produtos 

 

HR  ➔  Conteúdo energético dos reagentes  

HP  ➔  Conteúdo energético dos produtos 

 

H = HP  -  HR 
 

Processo exotérmico: o calor é cedido pela reação (reagentes) para o ambiente. 

 

como o sistema libera (perde) calor teremos HP < HR 

como  H = HP  -  HR    e    HP < HR  , então,  H < 0  

H possuirá sinal negativo 

H = - x calor 

Assim, queimar um pedaço e carvão é um processo exotérmico  

C(s)    +    O2(g)    ➔    CO2(g)   H = - x cal 

C(s)    +    O2(g)    ➔    CO2(g)  + calor 



 

 

Processo endotérmico: os reagentes absorvem calor do ambiente. 

como o sistema absorve (ganha) calor teremos HP > HR 

como  H = HP  -  HR    e    HP > HR  , então,  H > 0  

H possuirá sinal positivo 

H = + calor 

 

 

A fotossíntese é uma reação endotérmica  

6 CO2 + 6H2O + calor   ➔   C6H 12O6 + 6 O2  

6 CO2 + 6H2O   ➔   C6H 12O6 + 6 O2  H = + calor 

 

QUESTÃO  



 

 

 

 

ORGÂNICA  

 

 
 hibridização a união de orbitais atômicos incompletos. Um orbital é classificado como 

incompleto quando ele apresenta apenas um elétron em seu interior em vez de dois. 
 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/hibridizacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/eletrons.htm


A hibridização do Carbono permite que os átomos desse elemento sejam capazes de 
realizar quatro ligações químicas, ou seja, o carbono só realiza quatro ligações após 
sofrer o fenômeno da hibridização. 
Mas por que o carbono sofre hibridização e realiza quatro ligações? Para entender 
esse fenômeno, temos que conhecer a distribuição eletrônica desse elemento: 
 

  
 

 

 
 

Hidrocarbonetos são moléculas que contêm apenas carbono (C) e hidrogênio 

(H) em sua composição. São constituídos de um “esqueleto” de carbono no qual os 

átomos de hidrogênio se ligam. Constituem esta função os alcanos, alcenos, alcinos, 

alcadienos, cicloalcanos, cicloalcenos, moléculas aromáticas, etc. 

 



 
 

 

Funções Oxigenadas são um dos 4 grupos funcionais dos compostos orgânicos. 

Os compostos que pertencem a essa função são formados por oxigênio, sendo os 

Aldeídos, as Cetonas, os Ácidos carboxílicos, os Ésteres, os Éteres, os Fenóis e os 

Álcoois. 

 

Funções Nitrogenadas são um dos 4 grupos funcionais dos compostos orgânicos. Os 

compostos que pertencem a essa função são formados por nitrogênio, por isso são 

chamados de compostos nitrogenados. Os principais são as aminas, as amidas, as 

nitrilas e os nitrocompostos. 

 

 
 



 


