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EMENTA 

 

 Sistemas químicos; 

 Funções químicas inorgânicas; 

 Reações químicas; 

 Normas de segurança em laboratório de química; 

 Vidrarias e equipamentos; 

 Soluções; 

 Ácidos e bases. Sistemas em equilíbrio químico aquoso. 

 

 

OBJETIVOS 

 
Geral 
 

 Aprender assuntos básicos da Química Geral que darão suporte à compreensão de fenômenos 

físico-químicos relacionados ao meio ambiente e, por meio das aulas experimentais, conceder 

formação básica para aqueles que irão exercer atividades laboratoriais em sua vida profissional, 

relacionado à análise de água e solo. 

 
Específicos 
 

 Compreender as transformações químicas numa visão macroscópica e microscópica; 

 Relacionar os fenômenos naturais com o seu meio; 

 Articular a relação teórica e prática, permitindo a ampliação no cotidiano e na demonstração dos 

conhecimentos básicos da Química; 

 Reconhecer e classificar ácidos, bases e sais, identificando suas principais propriedades; 

 Utilizar as regras de nomenclatura para ácidos, bases e sais; 

 Entender a dinâmica do laboratório, conhecendo as suas normas de segurança, bem como saber 

identificar as vidrarias e equipamentos e aprender a manuseá-los; 

 Aprender o procedimento de preparação, diluição e padronização de soluções; 

 Aprender a armazenar e identificar as soluções; 

 Entender o conceito de equilíbrio químico e principalmente o equilíbrio em meio aquoso; 

 Identificar os métodos de verificação de pH. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

 Sistemas químicos 

 Definição de química, conceitos de matéria, energia, sistemas, grandezas e unidades de medidas; 

 Massa, volume, temperatura;  

 Pressão, pressão atmosférica, densidade;  

 Estados físicos da matéria, mudanças de estado físico. 
 

 Funções químicas inorgânicas 
 
Ácidos 

 Teoria da dissociação e ionização. Definição de ácidos, nomenclatura;  
 Classificação quanto ao número de hidrogênios ionizáveis; 
 Grau de ionização e força dos ácidos; 
 Principais ácidos e suas aplicações. 

 
Bases 

 Definição, nomenclatura,classificação das bases quanto ao número de hidroxilas; 
 Solubilidade das bases em água, principais bases e suas aplicações. 

 
Sais 

 Definição, nomenclatura; 
 Classificação dos sais e solubilidade. Principais sais e suas aplicações. 

 
 Reações químicas 
 Fenômeno químico e físico; 
 Equações químicas e balanceamento; 
 Tipos e ocorrências das reações químicas. 

 
 Normas de segurança em laboratório de química 
 Normas de segurança em laboratório;  
 Boas práticas de laboratório;  
 Reagentes incompatíveis,  
 Simbologia e descarte de reagentes;  
 Incêndio em laboratório e métodos de combate ao incêndio. 
 Acidentes mais comuns em laboratório e primeiros socorros 

 
 Vidrarias e equipamentos 
 Materiais de vidro; 
 Materiais de porcelana; 
 Materiais metálicos; 
 Materiais de aquecimento; 
 Materiais diversos; 
 Utilização, conservação e limpeza. 

 
 Soluções 
 Definição, misturas homogêneas e heterogêneas; soluto e solvente; água e suas propriedades;  
 Classificação das soluções. Unidades de concentração; 
 Preparo, diluição e padronização de soluções. 

 
 Ácidos e bases. Sistemas em equilíbrio químico aquoso 
 Equilíbrio em meio aquoso. Definição de equilíbrio químico;  
 Equilíbrio iônico da água, pH e pOH; 
 Métodos de determinação de pH: soluções indicadoras,  papel indicador e medidor de pH. 

 

 
 



 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 
 Aulas expositivas e dialogadas, com observação da participação do aluno;  
 Aulas práticas em laboratório; 
 Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia e vídeos educativos; 
 Realização de experimentos em sala de aula de fácil execução. 

 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
 Prova, listas de exercício, relatório de aula prática, seminário, trabalhos, frequência e participação. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
 Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia e vídeos educativos. kits de modelos 

químicos, apostilas de aula.  
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