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PLANO DE ENSINO 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Técnico Integrado ao Ensino Médio      

NOME DA UNIDADE ACADÊMICA: Formação Geral e Licenciatura 

COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA II ANO/SÉRIE: 2ª 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 02 horas CARGA HORÁRIA TOTAL: 67 HORAS/AULA  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Anderson Simões, Andréa Lira, Roscellino Junior, Antônio Expedito, 
Ernane Gonzaga. 

 
EMENTA 

A Físico-Química é uma disciplina básica, que tem por objetivo, introduzir a dinâmica do tratamento 

teórico-prático na ciência química. Discutir questões relacionadas à natureza e espontaneidade das 

interações químicas na sua relação com a reatividade das substâncias. Discutir os conceitos de 

movimento, espaço e energia. Desenvolver e aplicar conceitos teóricos sobre a matéria que 

permitam os entendimentos de suas transformações nos aspectos quantitativo e qualitativo. A 

caracterização dos componentes inorgânicos de amostras naturais e artificiais e a determinação 

qualitativa dos componentes inorgânicos por meio do estudo dos vários tipos de equilíbrio químicos 

(ácido-base, complexometria, de oxido-redução e precipitação). 

OBJETIVOS 
 

Geral 
Aplicar os conceitos teóricos sobre a matéria que permita o entendimento de suas transformações 
nos aspectos quantitativo e qualitativo. Compreender que a observação empírica é insuficiente para 
a compreensão dos fenômenos. Conhecer os passos fundamentais do método científico. Identificar, 
reconhecer e balancear os quatro tipos de reações químicas e os correspondentes equilíbrios em 
solução aquosa envolvidos em Físico-Química. Compreender o princípio de identificação e 
separação de substâncias inorgânicas. Entender os conceitos básicos que fundamentam as 
metodologias de Físico-Química. Aplicar o conhecimento químico abordando o manuseio e o 
descarte de substâncias e resíduos químicos gerados no laboratório. Ser capaz de trabalhar em 
equipe fomentando atitudes cooperativas. 

Específicos 
• Interpretar gráficos de solubilidade. 

• Aplicar cálculos de concentração no preparo de soluções baseando-se nos conceitos de 
concentração comum, concentração em quantidade de matéria (molar), percentagens em 
massa, volume e massa-volume, fração em quantidade de matéria (fração molar) e 
concentração em mol por quilo (molalidade). 

• Realizar cálculos envolvendo diluição, mistura de soluções de mesmo soluto e mistura de 
soluções de solutos diferentes com e sem reação química. 

• Diferenciar as reações endotérmicas das exotérmicas através da análise de gráficos de entalpia 
versus caminho de reação. 

• Determinar o calor envolvido nas reações químicas e mudanças de estado físico. 

• Aplicar a Lei de Hess. 

• Identificar a variação de calor das substâncias. 

• Conhecer com que velocidade uma reação química se decompõe. 
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• Entender a importância das reações químicas de equilíbrio químico e iônico pH e POH das 
substâncias. 

• Conhecer os sais hidratado 

• Eletroquímica: células galvânicas, células eletrolíticas e corrosão. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1  SOLUÇÕES 
Definição, Classificação das soluções. 
Curvas de Solubilidade. 
Unidades de Concentração: Concentração Comum; Concentração em 
quantidade     de matéria; Título em massa; Percentagem em massa, 
Percentagem em volume e Percentagem massa/volume; Fração em quantidade 
de matéria ou Fração Molar; Concentração em mol por quilo ou molalidade. 
Diluição e Mistura de Soluções. 
 

 8 h  

2  PROPRIEDADES COLIGATIVAS 
Tonoscopia 
Ebulioscopia 
Crioscopia 
Osmose e pressão osmótica 
 

 8 h 

3  TERMOQUÍMICA 
Definição. Entalpia e Variação de Entalpia ou Calor de reação. 
Reações Exotérmicas e Endotérmicas 
Gráfico de entalpia versus caminho da reação 
Fatores que influenciam nos Calores de Reação: Quantidade de reagentes e 
produtos; Estado alotrópico; Estado físico; Temperatura. 
Calor ou entalpia padrão de reação. 
Estado Padrão. Equação Termoquímica 
Calores ou Entalpias Especiais de Reação: Calor de Formação; Calor de 
Combustão; Calor de Dissolução; Calor de Ligação; Calor de Neutralização. 
Lei de Hess 

8 h 

4  CINÉTICA QUÍMICA  
Velocidade das reações: Introdução 
Conceito de velocidade média de uma reação química 
Velocidade das reações químicas X Estequiometria das reações químicas. 
Conceito de velocidade instantânea. 
Teoria das colisões 
Fatores que influenciam nas reações químicas (temperatura, eletricidade, luz, 
concentração, catalisador) 

 8 h 

5 EQUILÍBRIO QUÍMICO  
Estudo Geral dos Equilíbrios Químicos 
Conceito de reações reversíveis 
Conceito de equilíbrio químico 
Equilíbrio homogêneo e equilíbrio heterogêneo 
Grau de Equilíbrio 
Constante de equilíbrio 
Constante de equilíbrio em termos de pressões parciais. 

8 h 
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Deslocamento de Equilíbrio 
Lei de diluição de Ostwald 
Efeito do íon comum 
Efeito de íons não comuns 

6 EQUILÍBRIO IÔNICO NA ÁGUA/ PH E POH 
Introdução. Equilíbrio Iônico na Água/ Produto Iônico da Água 
Conceitos de pH e pOH 
Solução Tampão 
Hidrólise de Sais 
Aplicação da lei da ação das massas aos equilíbrios heterogêneos 
Deslocamento do equilíbrio heterogêneo 
Influência da temperatura 
Influência da pressão total sobre o sistema 
Influência da adição ou retirada de um participante do equilíbrio. 
O Produto de Solubilidade. O conceito do produto de solubilidade 
Previsão de reações de precipitação. Efeito do Íon Comum 

8 h 

7 ELETROQUÍMICA - PILHAS 
Pilha de Daniell 
Força Eletromotriz das Pilhas 
Eletrodo Padrão do Hidrogênio 
Tabela dos potenciais-padrão de eletrodo 
Cálculo da Força Eletromotriz das Pilhas 
Previsão da Espontaneidade das Reações Redox 
Corrosão 

10 h 

8 ELETROQUÍMICA - ELETRÓLISE 
Eletrólise 
Eletrólise Ígnea 
Eletrólise em solução aquosa com eletrodos inertes 
Eletrólise com eletrodos reativos ou ativos 
Pilha x Eletrólise 
Aplicação da Eletrólise 
Estequiometria das pilhas e da eletrólise. 

9 h 

 
 

AÇÕES INTEGRADORAS 
 
 As ações Integradoras se apresentam como oportunidade para o desenvolvimento de 
práticas integradoras entre disciplinas e cursos, fortalecendo a concepção de currículo integrado 
que visa à formação humana integral dos sujeitos. Relações entre saberes podem assumir os níveis 
da interdisciplinaridade, da pluridisciplinaridade ou da transdisciplinaridade consolidando sua 
epistemologia sobre a produção do conhecimento sistêmico ou em rede. A realização das reflexões 
em foco se justifica porque há carência da socialização das experiências pedagógicas capazes de 
promoverem a integração entre conceitos, disciplinas, cursos e áreas de conhecimento. Sendo 
assim, a química indica como necessidade básica para as ações integradoras, reuniões semanais 
nos cursos em que atua, no sentido de alinhamento das bases, conteúdos e ações. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

• Aulas expositivas dialogadas e ilustradas com recurso audio 

• Projeto interdisciplinar 
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• Ensino por analogias 

• Mudança conceitual 

• Ensino por modelagem 

• Práticas em laboratório 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Quadro branco 
Computador e datashow 
Livro didático 
Lista de exercícios 
Laboratório de química experimental  
Aulas no horário oposto para acompanhamento em suas necessidades sobre o conteúdo 
ministrado. (núcleo de aprendizagem). 

  
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão aplicadas, no mínimo, duas avaliações bimestrais. O processo será contínuo, considerando 
o desempenho do discente em sala de aula, por meio de provas teóricas, relatórios de atividades 
práticas, seminários. 
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OBSERVAÇÕES 

 

 


