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EMENTA 
Química geral e inorgânica: neste universo sobre química geral e inorgânica têm-se a visão do que a                 
natureza oferece ao homem, os recursos naturais, com a evolução do desenvolvimento tecnológico             
surgiram os recursos sintéticos e emergiu o desequilíbrio ambiental, nesse sentido é necessário que se               
tenha conhecimento da evolução histórica da química, iniciando com matéria e as transformações físicas e               
químicas, fenômenos físicos e químicos, substâncias simples e compostas, evolução dos modelos            
atômicos, caracterização dos elementos químicos, classificação periódica, ligações químicas, geometria          
molecular, funções inorgânicas, reações químicas, estequiometria das reações e cálculos químicos. 

OBJETIVOS 
 

Geral 
Compreender a Química na abordagem do cotidiano; abrangendo os conceitos fundamentais da estrutura             
atômica; tabela periódica; ligações químicas; funções químicas inorgânicas como também as reações            
químicas naturais e sintéticas realizando práticas simples em laboratório para fins de cálculos qualitativos e               
quantitativos preservando o meio ambiente. 

 
Específicos 

● Identificar a presença da química na vida cotidiana. 
● Conhecer os métodos de obter substâncias puras de misturas. 
● Diferenciar transformações físicas e químicas. 
● Conhecer as vidrarias mais comuns utilizadas em laboratório. 
● Exercer a cidadania com consciência sobre a poluição do ar, da água e do solo. 
● Distinguir as reações químicas naturais e sintéticas 
● Saber que os elementos químicos são de natureza elétrica e molecular. 
● Classificar as funções inorgânicas. 

.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1  PRINCÍPIOS ELEMENTARES DA QUÍMICA 

Ciência e química: importância e atividades. 
Matéria e energia 

 8 h  
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Propriedades da matéria: propriedades gerais (massa, extensão, inércia,        
impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade etc); propriedades     
funcionais (óxidos, ácidos, bases, sais e hidretos); propriedades específicas:         
químicas, organolépticas (cor, brilho, estados de agregação, odor e sabor),          
físicas (ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade absoluta, coeficiente ou           
grau de solubilidade, calor específico). 
Fenômenos físicos e químicos. 
Substâncias puras: simples e compostas; alotropia. 
Misturas homogêneas e heterogêneas. Misturas eutéticas e azeotrópicas. 
Estados físicos da matéria e gráficos de mudanças de estado. 
Processos de separação de misturas: processos mecânicos (catação,        
ventilação, levigação, filtração, centrifugação, imantação ou separação       
magnética). processos físicos (destilação simples, destilação fracionada,       
cristalização, extração por solvente). 
Reconhecimento de materiais básicos de laboratório. 

2  TEORIA ATÔMICA DA MATÉRIA. 
Evolução dos modelos atômicos: Dalton, Thomson, Rutherford,       
Rutherford-Bohr. 
Partículas atômicas fundamentais: prótons, nêutrons e elétrons. 
Número atômico e número de massa. 
Isotopia, isobaria e isotonia. 
Princípios da teoria quântica moderna: princípio da dualidade de Louis de           
Broglie. 
Números quânticos e orbitais atômicos. 
Princípio da incerteza de Heisenberg, princípio da exclusão de Pauli, regra de            
Hund. Configuração eletrônica. Íons. 

 8 h 

3  CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS QUÍMICOS. 
Histórico da tabela periódica 
Lei de periodicidade de mendeleev 
Lei de periodicidade atual 
Tabela periódica atual. Relação entre a estrutura atômica dos elementos e a            
sua posição na tabela periódica. 
Família e período. 
Classificação geral dos elementos: metais, semi-metais, não-metais e gases         
nobres. 
Propriedades aperiódicas (número de massa e calor específico) e periódicas          
(raio atômico ou tamanho do átomo, potencial de ionização, afinidade eletrônica,           
eletronegatividade, reatividade química, densidade absoluta, ponto de fusão e         
ebulição).  

8 h 

4  LIGAÇÕES QUÍMICAS. 
Ligação iônica: conceito e propriedades. 
Ligação covalente: conceito e propriedades. 
Polaridade das moléculas.  
Ligação coordenada ou dativa: conceito e propriedade. 
Hibridização: conceito e propriedades. 
Geometria molecular. 

 8 h 
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Forças intermoleculares: dipolo permanente-dipolo permanente, ligações de       
hidrogênio, dipolo instantâneo ou forças de Van Der Waals. 
Ligações metálicas. 
Número de oxidação. 

5 FUNÇÕES INORGÂNICAS 
Óxidos, ácidos, bases, sais e hidretos: conceitos, propriedades, nomenclatura, 
formulação e classificação. 
Conceitos de Arrhenius, Brönsted-Lowry e Lewis para ácidos e bases. 
Forças de ácidos e bases 

8 h 

6 REAÇÕES QUÍMICAS 
Definição de reação 
Equação química  
Classificação das reações químicas  
Balanceamento de equações químicas: método das tentativas, método 
algébrico e método redox 

8 h 

7 CÁLCULOS QUÍMICOS E ESTEQUIOMETRIA 
Massas atômicas e moleculares. 
Constante de Avogadro. 
Fórmulas químicas: fórmula molecular; fórmula estrutural; fórmula mínima; 
fórmula percentual. 
Leis ponderais aplicadas às reações químicas  
Cálculos estequiométricos: envolvendo pureza, rendimento, reagente em 
excesso e limitante, reações sucessivas, ligas, misturas de substâncias e 
combustão. 

10 h 

8 GASES 
Propriedades dos Gases. 
Leis das Transformações Gasosas (Modelo de Gás Ideal). 
Equação Geral do Gás Ideal. 
Equação de estado de um Gás ou Equação de Clapayron. 
Densidade Absoluta.  
Densidade Relativa. 
Hipótese de Avogadro. 
Difusão e Efusão Gasosa. 

oria Cinética dos Gases. 

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            
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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 
● 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 
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