
 

 Dados da Componente Curricular 

COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA 

CURSO: TÉCNICO INTEGRADO EM CONTROLE AMBIENTAL 

SÉRIE: 1ª SÉRIE 

CARGA HORÁRIA: 67h 

DOCENTE RESPONSÁVEL : RUBENS TELES 

EMENTA 

 

OBJETIVOS 

 

Geral 
 

Compreender as transformações químicas que ocorrem no mundo físico de forma 
abrangente e integrada e assim possam julgar com fundamentos as informações 
advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola e tomar decisões 
autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos. 

 
Específicos: 

 

Se objetiva que com o desenvolvimento das atividades os estudantes tenham 
desenvolvidos as habilidades necessárias para: 

 Interpretar o mundo macroscópico que eles experenciam em termos de suas 
características submicroscópicas; 

 Caracterizar as substâncias por algumas de suas propriedades físicas; 

 Diferenciar substâncias e materiais; 

 Compreender os processos de separação de materiais, como filtração, 
decantação e destilação; 

 Compreender o conceito de densidade e solubilidade e a sua dependência com 
a temperatura e com a natureza do material; 

 Reconhecer que as aplicações tecnológicas das substâncias e materiais estão 
relacionadas às suas propriedades; 

 Reconhecer unidades de medida usadas para diferentes grandezas, como 
massa, volume, densidade; 

 Identificar as transformações químicas por meio das variações nas propriedades 
das substâncias; 

 Representar códigos, símbolos e expressões próprios da linguagem química, 
compreendendo seu significado em termos microscópicos; 

 Compreender o conceito de pH; 

 Reconhecer o modelo quântico do átomo como interpretação do comportamento 
das partículas atômicas a partir de leis da Física moderna ; 

 Identificar e compreender o significado de informações sobre os elementos na 
tabela periódica (grupo, família, classificação em metais, não-metais e gases 
nobres, número atômico, massa atômica, configuração eletrônica); 

 Interpretar a periodicidade de propriedades dos átomos e de substâncias em 
termos das configurações eletrônicas dos átomos dos elementos químicos; 

 Compreender a maior estabilidade de átomos de certos elementos químicos e a 



 

maior interatividade de outros, em função da configuração eletrônica; 

 Compreender as ligações químicas como resultantes das interações 
eletrostáticas que associam átomos e moléculas para dar às moléculas 
resultantes maior estabilidade; 

 Compreender diferentes modelos para explicar o comportamento ácido-base  
das substâncias. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

3. Matéria e suas propriedades 
- Matéria, corpo, objeto; 
- Substância, mistura heterogênea, mistura homogênea; 
- Estados físicos (sólido, líquido e gasoso), mudanças de estado físico; 
- Densidade, solubilidade, ponto de fusão e ponto de ebulição; 
- Misturas eutéticas e azeotrópicas; 
- Separação dos componentes de uma mistura. 

 

4. Composição química da matéria 
- Átomos, Elementos químicos; 
- Isotopia, isotonia, isobaria; 
- Substâncias simples e compostas, alotropia. 

 

5. Linguagem química 
- Símbolos e fórmulas químicas; 
- Introdução a tabela periódica; 
- Equações químicas. 

 

4. Propriedades das partículas 
- Evolução da teoria atômica; 
- Configuração eletrônica; 
- Propriedades periódicas (eletronegatividade, energia de ionização, raio atômico, 

densidade, ponto de ebulição); 
- Ligação química covalente, iônica e metálica; 
- Geometria molecular; 
- Polaridade; 
- Interações intermoleculares. 

 

5. Transformações da matéria 
- Reações químicas (combustão, neutralização, precipitação, oxidação); 
- Quantidade matéria; 
- Estequiometria. 

 

6. Classificação dos materiais 
- Ácidos, bases, sais e óxidos; 
- Potencial Hidrogeniônico; 
- Gases/Leis dos gases. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas. 
 Exercícios e pequenos trabalhos individuais e em grupo na sala de aula. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 

• Exercícios escritos; 
• Provas escritas. 



 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Prática constante de exercícios em sala da aula. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro, pincel, projetor de imagens. 

BIBLIOGRAFIA 

 

CANTO, E. L. PERUZZO F. M.. Química na abordagem do cotidiano v. 1, 2008. 

FELTRE, R. Química v. 1, 2008. 

BIANCHI J. C. et. al. Universo da Química volume único, 2008. 

MORTIMER, E. F., MACHADO, A. H. Química volume único, 2008. 

SANTOS, W. L. P., MÓL, G. S., et al., Química e Sociedade volume único, 2008. 

 

 

DADOS DA COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA 

CURSO: TÉCNICO INTEGRADO EM CONTROLE AMBIENTAL 

SÉRIE: 2ª SÉRIE 

CARGA HORÁRIA: 67h 

DOCENTE RESPONSÁVEL:RUBENS TELES 

EMENTA 

 

OBJETIVOS 

Geral 

 
Compreender as transformações químicas que ocorrem no mundo físico de forma 
abrangente e integrada e assim possam julgar com fundamentos as informações 
advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola e tomar decisões 
autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos. 



 

Específicos 
 

Se objetiva que com o desenvolvimento das atividades os estudantes tenham 
desenvolvidos as habilidades necessárias para: 

 Compreender o significado matemático da composição de materiais e da 
concentração em massa e em quantidade de matéria de soluções; 

 Reconhecer unidades de medida usadas para diferentes grandezas, como 
massa, energia, tempo, volume, densidade, concentração de soluções; 

 Calcular concentrações em massa de soluções preparadas a partir da massa de 
um soluto e da diluição de soluções; 

 Identificar as formas de variação de energia nas transformações químicas; 

 Identificar a produção de energia térmica e elétrica em transformações químicas 
e nucleares (fissão e fusão); 

 Compreender o conceito de calor e sua relação com as transformações químicas 
e com a massa dos reagentes e dos produtos; 

 Compreender o significado das aplicações das primeira e segunda leis da 
termodinâmica no estudo das transformações químicas; 

 Compreender qualitativamente o conceito de entalpia, entropia e potenciais- 
padrões de eletrodo; 

 Prever a variação de energia térmica e elétrica nas reações químicas; 

 Reconhecer e identificar as transformações químicas que ocorrem em diferentes 
intervalos de tempo; 

 Identificar variáveis que podem modificar a rapidez de uma transformação 
química (concentração, temperatura, pressão, estado de agregação, catalisador); 

 Reconhecer de que, em certas transformações químicas, há coexistência de 
reagentes e produtos (estado de equilíbrio químico, extensão da transformação); 

 Identificar variáveis que perturbam o estado de equilíbrio químico; 

 Identificar a natureza das radiações alfa, beta e gama; 

 Propor modelos explicativos para compreender o equilíbrio químico; 

 Propor e utilizar modelos explicativos para compreender a rapidez das 
transformações químicas; 

 Compreender a relação entre energia elétrica produzida e consumida na 
transformação química e os processos de oxidação e redução. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 



 

6. Comportamento das misturas de materiais 
- Solução, colóide e agregado; 
- Solução insaturada, solução saturada e supersaturada; 
- Concentração comum, concentração em quantidade de matéria, concentração 
molal, título em massa, título em volume, fração em quantidade de matéria; 
- Preparação de soluções, diluição e mistura de soluções diferentes. 

 

7. Propriedades coligativas das soluções 
- Pressão máxima de vapor, tonoscopia; 
- Ebulioscopia, crioscopia; 
- Lei de Raoult; 
- Osmose. 

 

8. Energia nas reações químicas 
- Variações de calor e trabalho em processos químicos; 
- Calorimetria; 
- Variação de Energia Interna; 
- Variação de entalpia; 
- Lei de Hess; 
- Variação de entropia; 
- Energia Livre de Gibbs. 

 

4. Cinética das transformações químicas 
- Velocidade média e instantânea de uma reação química; 
- Fatores que influenciam a velocidade das reações químicas (temperatura, estado 

de agregação dos reagentes, superfície de contato, concentração e catalisador); 
- Lei de taxa, mecanismos das reações química; 
- Modelo cinético-molecular. 

 

5. Equilíbrio dos processos químicos 
- Reversibilidade e equilíbrio das reações químicas; 
- Constante de equilíbrio; 
- Fatores que afetam o equilíbrio químico (temperatura, pressão total, concentração 

e catalisador); 
- Equilíbrios iônicos, efeito do íon-comum, solução tampão, hidrólise; 
- Equilíbrios heterogêneos, produto de solubilidade. 

 
 

6. Eletroquímica 
- Reações de oxi-redução, agente oxidante, agente redutor, número de oxidação; 
- Balanceamento das reações de oxi-redução; 
- Pilhas e eletrólise. 

 

7. Radioatividade 
- Emissões radiativas; 
- Fusão nuclear, fissão nuclear. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas. 
 Exercícios e pequenos trabalhos individuais e em grupo na sala de aula. 



 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

• Exercícios escritos; 
• Provas escritas. 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Prática constante de exercícios em sala da aula. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro, pincel, projetor de imagens. 

BIBLIOGRAFIA 

CANTO, E. L. PERUZZO F. M.. Química na abordagem do cotidiano v. 2, 2008. 

FELTRE, R. Química v. 2, 2008. 

BIANCHI J. C. et. al. Universo da Química volume único, 2008. 

MORTIMER, E. F., MACHADO, A. H. Química volume único, 2008. 

SANTOS, W. L. P., MÓL, G. S., et al., Química e Sociedade volume único, 2008. 

 

 

 

 

Dados da Componente Curricular 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA 

CURSO: TÉCNICO EM CONTROLE AMBIENTAL 

SÉRIE: 3º ANO 

CARGA HORÁRIA: 67h 

DOCENTE RESPONSÁVEL:RUBENS TELES 

EMENTA 

 

Facilitar o processo de ensino - aprendizagem dos conteúdos referentes ao curso de 
Química III, destacando a importância da assimilação dos assuntos relacionando-os 
com situações do dia-dia 

OBJETIVOS 

Geral 
- Contribuir na formação global do discente facilitando a aprendizagem dos conteúdos 
de química de relevância em sua vida pessoal e iniciação cientifica. 

Específicos 
 

Estudar a velocidade das reações, em termos qualitativos e quantitativos, e determinar 
os fatores que influenciam nesta velocidade. 
Interpretar a definição de equilíbrio no contexto químico. 
Aplicar a constante de equilíbrio em diversas situações. 
Determinar o pH de sistemas aquosos 
Classificar os compostos do carbono e compreender as suas propriedades químicas e 
físicas 



 

Prever os produtos obtidos durante reações orgânicas. 
Dar continuidade as práticas científicas, por meio de experimentos práticos que 
deverão auxiliá-los na compreensão dos conteúdos ministrados em sala 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Cinética Química 
1.1 Conceito de velocidade 

 

1.2 Colisão entre moléculas e energia de ativação 

1.3 Fatores que influenciam na velocidade das reações 

1.4 Lei de velocidade 

 
2. Equilíbrio Químico e Iônico 
2.1 Conceito de equilíbrio 
2.2 Constante de equilíbrio 
2.3 Sistemas heterogêneos e homogêneos 
2.4 Constante de equilíbrio em termos de pressão parcial 
2.5 Deslocamento do equilíbrio 

2.6 pH e pOH 
2.7 Solução tampão . 

 

3. Química Orgânica 
3.1 Histórico da química orgânica 
3.2 Propriedades do carbono 
3.3 Classificação de cadeias carbônicas 
3.4 Funções orgânicas e nomenclatura 
3.5 Isomeria 
3.5 Reações orgânicas 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva-dialogada com apoio de diferentes tecnologias educacionais; 
atividades envolvendo dinâmicas e discussão em grupo; desenvolvimento e supervisão 
de atividades no ambiente escolar. Aulas práticas relacionadas aos conteúdos 
ministrados em aula. 
. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Os discentes serão avaliados através de provas, listas de exercícios e seminários. 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá, nos Núcleos de 
Aprendizagem, por meio de atividades que possibilitem ao estudante a apreensão 
efetiva dos conteúdos, de acordo com o previsto na LDB e nas Normas Didáticas dos 
Cursos Técnicos Integrado ao Médio do IFPB (item 2.3, artigos 28 a 30). 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro, pincel, data show, xérox, material básico de laboratório, DVD 

BIBLIOGRAFIA 

 

SANTOS, W., MÓL G., Química cidadã, volume 3 São Paulo; nova geração, 2010 



 

FELTRE, R., Química, volume 1. São Paulo: Moderna, 2009. 

USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química: volume 1. São Paulo: Saraiva, 2000. 

REIS, M,, Interatividade Química: volume único. São Paulo: FTD, 2003. 

SARDELLA, A., FALCONE, M., Química: volume único. São Paulo: Ática, 2004. 

 

 

Dados da Componente Curricular 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA 

CURSO: TÉCNICO EM CONTROLE AMBIENTAL 

SÉRIE: 1º ANO 

CARGA HORÁRIA: 100h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

 

Introdução ao estudo da Física, aos conceitos fundamentais da mecânica (cinemática e 
dinâmica). Trabalho e energia, gravitação universal e hidrostática. 

OBJETIVOS 

Geral 
Possibilitar o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos da referida disciplina. 

Específicos 
 

Mostrar a Física quanto Ciência que estuda os fenômenos que ocorrem na natureza; 
Estimular o espírito científico dos alunos; 
Ampliar os conceitos de Ciência, Física e Tecnologia e evidenciar sua importância no 
desenvolvimento da sociedade; 
Relacionar os conteúdos da referida disciplina com fatos que ocorrem na vida cotidiana 
das pessoas e principalmente na vida dos alunos (na escola, em casa ou dentro de sala 
de aula); 
Compreender de forma mais eficaz os conceitos e princípios básicos da disciplina 
através da montagem/criação de experimentos didáticos e ou alternativos com material 
do laboratório de Física ou reciclável/baixo custo. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Introdução ao estudo da Física 



 

Ciência e tecnologia no mundo em que vivemos; Ciência e sociedade; Física: áreas de 
atuação; Importância das medidas; Sistema internacional de medidas. 

 

 Cinemática 
Estudo dos vetores 
Estudo do movimento 
Movimentos retilíneos 
Movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV) 
Movimento sob a ação da gravidade 
Movimento circular uniforme 

 

 Dinâmica 
Força e suas características 
Peso e equilíbrio estático: Massa e peso; estática de um ponto material. 

 

 Trabalho e Potência 
Conceitos; Potência e velocidade; Rendimento. 

 

 Energia 
Trabalho e energia; Energia cinética; Energia potencial; Conservação da energia 
mecânica. 

 

 Gravitação Universal 
Sistemas planetários; Leis de Kepler; Lei da Gravitação Universal; Terceira Lei de 
Kepler e velocidade orbital. 

 

 Hidrostática 
Conceitos de densidade, pressão; Pressão no interior de um líquido em repouso; 
Pressãototal em um líquido em repouso; Princípio de Pascal; Princípio de Arquimedes; 
Peso aparente e flutuação dos corpos. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas e dialogadas 
Utilização de recursos audiovisuais 
Atividades que incluem: pesquisas, trabalhos individuais e em grupo, seminários e 
experimentos. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

A verificação da aprendizagem será realizada de modo continuado, por instrumentos 
diversificados (seja em atividades individuais ou coletivas): participação em sala de 
aula, debates, discussão e avaliação final. Sempre ao final das aulas é perguntado aos 
alunos o que aprenderam como forma de avaliar se os objetivos foram atingidos. O 
professor fará sua auto-avaliação para saber se esta conseguindo fazer com que os 
(as) estudantes se expressem, se o que estão aprendendo tem efetiva relação com o 
cotidiano deles (através dos questionamentos em sala de aula ou em textos). 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá, nos Núcleos de 
Aprendizagem, por meio de atividades que possibilitem ao estudante a apreensão 
efetiva dos conteúdos, de acordo com o previsto na LDB e nas Normas Didáticas dos 
Cursos Técnicos Integrado ao Médio do IFPB (item 2.3, artigos 28 a 30). 
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RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro; 

 Pincel; 

 Data-show; 

 Xérox; 

 Matéria para a montagem dos experimentos. 

BIBLIOGRAFIA 

ALVARENGA, B. Alvares e MÁXIMO, A. R. da Luz. Física: Volume Único para o 
Ensino 
Médio. Editora Scipione: São Paulo, 2003 (Coleção de olho no mundo do trabalho). 
GASPAR, Alberto. Física: Mecânica volume 1. 1ª ed. – São Paulo/SP: Editora Ática. 
2001. 
GREF, Grupo de Reelaboração do Ensino de Física. Física 1: Mecância / GREF. – 3ª 
ed. – São Paulo/SP: Editora da Universidade de São Paulo (edusp). 1998. 
PARANÁ, Djalma Nunes Silva. Série Novo Ensino Médio : Física volume único. – 6ª 
ed.- São Paulo/SP: Editora Ática, 2003. 

 

RAMALHO Francisco Junior, NICOLAU Gilberto Ferraro E TOLETO Paulo Antônio 
Soares. Os fundamentos da Física 1:Mecânica. 9ª ed. rev. e ampl. – São Paulo: 
Moderna, 2007. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA. 

 

Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio: ciências da natureza, 
matemática e suas tecnologias. Brasília: Ministério da Educação/Secretaria da 
Educação Média e Tecnológica, 1999. 

 

VALADARES, Eduardo de Campos. Física mais que divertida: inventos eletrizantes 
baseados em materiais reciclados e de baixo custo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 
2002. 

 


