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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA 

CURSO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

SÉRIE: 3ºANO 

CARGA HORÁRIA: 67 h.r 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

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 de Ensino 

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. 

Conteúdo Programático 

1. Cinética Química 

1. Conceito de velocidade 

2. Colisão entre moléculas e energia de ativação 

3. Fatores que influenciam na velocidade das reações 

4. Lei de velocidade 

2. Equilíbrio Químico e Iônico 

1. Conceito de equilíbrio 

2. Constante de equilíbrio 

3. Sistemas heterogêneos e homogêneos 

4. Constante de equilíbrio em termos de pressão parcial 

5. Deslocamento do equilíbrio 
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6. pH e pOH 

7. Solução tampão 

3. Química Orgânica 

1. Histórico da química orgânica 

2. Propriedades do carbono 

3. Classificação de cadeias carbônicas 

4. Funções orgânicas e nomenclatura 

5. Isomeria 

6. Reações orgânicas . 

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 

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 Didáticos Necessários 

Quadro branco, marcador de quadro, TV, data show, livros e retroprojetor. 

Bibliografia 

Básica 
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. 

 

  


