
Plano de Ensino 

Componente Curricular: Química Geral Experimental 

Curso: Técnico em Química (Integrado) 

Período: 1º ano 

Carga Horária: 80 h/a – 67  h/r 

Docente: Marcelo Rodrigues do Nascimento 

Ementa 

Equipamentos básicos num laboratório de Química. Introdução ao trabalho em 
equipe num laboratório de Química. Regras de segurança no laboratório. 
Ambiente de trabalho do técnico em química: estocagem de reagentes e 
soluções. Planejamento, organização e operacionalização das práticas 
químicas. Identificação de vidrarias, de porcelanas, de metais, de plásticos e 
equipamentos básicos de laboratório. Técnicas de manuseio em separação de 
misturas heterogêneas e homogêneas. 
Pesagem: utilização e calibração da balança. Aquecimento: secagem e 
calcinação. Descarte de rejeitos (resíduos). Acidentes comuns em laboratórios 
e primeiros socorros. Tratamento matemático dos erros e das medidas. 
Algarismos significativos, conceitos e operações, Teoria dos erros, médias, 
desvio padrão. Traçado de curvas, leitura de gráficos. Normas de Segurança 
no Laboratório. Materiais de laboratório e equipamentos básicos. Técnicas 
experimentais básicas. Fenômenos físicos e químicos. Confecção de 
relatórios. 

 

Objetivos 



 

Geral     
Familiarizar os alunos com o cotidiano de um laboratório de Química. 
Apresentar regras de segurança, e simbologia pertinente. Trabalhar métodos 
de separação de misturas, assim com descartar de forma adequada os 
resíduos. Preparar relatórios. Laboratório de suporte às disciplinas de Química 
Geral e Físico-Química. Elucidar os alunos para ouso seguro das instalações 
dos laboratórios de ciências; conhecer e aplicar as principais normas de 
segurança, os equipamentos básicos e seus usos, assim como as principais 
operações realizadas em laboratório de Química. Conhecer os conceitos 
fundamentais de Química e aplica-los nas atividades experimentais; executar 
as principais técnicas de separação de substâncias. Relacionar as principais 
interações entre moléculas com o tipo de ligação entre os átomos; manusear 
os principais livros e manuais de laboratório de Química; tratar os dados de 
experimentos. 
 

Específicos 
 

 Aplicar as normas de segurança para o trabalho no laboratório. 

 Compreender a necessidade de tomar cuidados especiais na execução de 
tarefas no laboratório. 
 Saber como classificar as substancias e a correta maneira de armazena-las. 
 Saber tomar providencias rápidas quando ocorrer algum acidente no 
laboratório. 
 Redigir um relatório apresentando e discutindo resultados de forma clara e 
coerente.  
 Identificar o material de uso frequente no laboratório. 
 Manusear o material observando o correto emprego de cada um deles. 
 Escolher adequadamente o material a ser utilizado em um determinado 
experimento. 
 Saber utilizar-se dos equipamentos e materiais nos procedimentos de 
medição. 
 Aprimorar a técnica do manuseio de vidrarias volumétricas. 
 Executar tarefas básicas de laboratório com maior precisão. 
 Relacionar o tipo de processo de separação com as propriedades físicas 
dos materiais. 
 Associar alguns fenômenos do cotidiano a processos de separação. 
 Realizar e interpretar procedimentos simples de laboratório para separação 
de misturas, bem como identificar os equipamentos mais utilizados para tanto. 
 

Conteúdo Programático 

 
UNIDADE I 
 
Noções de Higiene e Segurança no Laboratório: usos de equipamentos 
individuais de segurança (EPI’s), Noções de primeiros socorros em casos de 
acidentes envolvendo produtos químicos; 

 Operações básicas de laboratório: planejamento, organização e 
operacionalização das práticas químicas; 



 Técnicas de lavagem de vidrarias, enxágue e secagem; 
 Leitura de rótulos de reagentes químicos e interpretação da simbologia 

química para a identificação da sua periculosidade; 
 Incompatibilidade de armazenamento de reagentes químicos; 
 Utensílios de laboratório: Identificação de vidrarias, de porcelanas, de 

metais, de plásticos e equipamentos básicos de laboratório; 
 Obtenção, organização e interpretação dos dados relevantes da prática para 

a elaboração do relatório; 
 Conceitos básicos sobre aplicações das propriedades físicas: densidade, 

solubilidade, viscosidade, condutividade e turbidez. 
 Técnicas de manuseio em separação de misturas heterogêneas e 

homogêneas (filtração, destilação, extração, cristalização, etc.); 
 Unidades de medidas/conversão de unidades; 

 
UNIDADE II 

 Técnicas de pesagem; 
 Medidas de volume; 
 Aplicação de balança e acessórios volumétricos na determinação de 

densidade de substâncias; 
 Tipos de água: potável, destilada, ultrapura e deionizada; 
 Identificação de substâncias polares e apolares e solubilidade das 

substâncias; 
 Refutação e validação de hipótese em estudo de análise química. 
 Utilização e calibragem de balança, em aquecimento: secagem e 

calcinação; 
 Tratamento de dados experimentais; 
 Regras de armazenagem/estocagem e organização de soluções 

 
UNIDADE III 
Noções de primeiros socorros em casos de acidentes envolvendo produtos 
químicos; 

 Operações básicas de laboratório: planejamento, organização e 
operacionalização das práticas químicas; 

 Leitura de rótulos de reagentes químicos e interpretação da simbologia 
química para a identificação da sua periculosidade; 

 Obtenção, organização e interpretação dos dados relevantes da prática para 
a elaboração do relatório; 
 
UNIDADE IV 

 Dispersões, coloides e soluções: Classificação; 
 Formas de estabelecer a concentração das soluções: Título, Concentração 

comum, Molaridade (quantidade de matéria), Fração Molar, Densidade, 
Normalidade, Molalidade, emprego das concentrações em ppm e ppb, e as 
relações existentes entre cada caso; 

 Preparo de soluções; 
 Mistura e diluição de soluções; 
 Conceitos básicos de titulação com uso de indicadores; 
 Tratamento de dados experimentais; 
 Regras de armazenagem e organização de soluções. 



 

Metodologia de Ensino 

Exposição dialogada com material auxiliar. 
Esquematização de Conteúdos. 
Aulas Experimentais. 
Aplicação, resolução e correção de questionários estruturados. 
Prática em audiovisual. 
Orientação e supervisão nos trabalhos de grupo. 
Abordagem cotidiana relacionando todos os fenômenos envolvidos; 
Estabelecer conversação por transposição para argumentos de outros 
conhecimentos em economia, geografia, história, biologia, filosofia, etc. 

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

A avaliação será processual, analisando o desenvolvimento de habilidades 
através dos seguintes instrumentos avaliativos: 
Trabalho em grupo. 
Resolução de listas de exercícios. 
Participação das atividades didáticas. 
Observações espontâneas e planejadas. 
Pesquisas e apresentações. 
Participação e assiduidade nas aulas de laboratórios. 
Apresentação de relatórios. 
Testes subjetivos e objetivos. 
Testes orais. 
Relatórios. 

Recursos Necessários 

Fotocópias de textos para pesquisas  
Instrumentos de laboratório e substância. 
Apostilas e livros didáticos. 
Quadro branco e pincel. 
Computador e Retroprojetor Multimídia. 
Modelos moleculares. 
Tabela periódica. 
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