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O estudo das temáticas e dos conceitos.

No 2º ano, começaremos nossos estudos com a temática “Química e Arte”. Os chamados
fenômenos químicos possuem um potencial visual enorme e, apesar de serem estudados
pelas ciências químicas, não precisam ser olhados exclusivamente pelo olhar racional,
lógico e matemático; os fenômenos químicos também podem ser vistos com um olhar
artístico. No geral as pessoas são apresentados apenas para o lado racional da química,
então, neste bimestre teremos o prazer de acessar uma lado inédito deste conhecimento.
No segundo bimestre, estudaremos o tema Água. Os sistemas aquosos são muito
importantes para o nosso ecossistema e a preservação dos corpos d’água são uma
preocupação constante de nossa sociedade. Conhecer a sua qualidade é uma importante
tarefa da ciência química: salinidade, pH, concentração da matéria inorgânica como nitratos
e fosfatos, concentração de óleos, coliformes, concentração de oxigênio, são alguns dos
principais parâmetros a serem determinados nesse sentido. Nosso principal objetivo é o de
ser capaz de compreender como se dá uma solução aquosa e realizar testes quantitativos
para determinar os parâmetros citados anteriormente.
A temática de combustíveis será abordada na sequência. A humanidade depende de fontes
energéticas diversas, entre elas, o uso de materiais que ao sofrerem combustão liberam
grande quantidade de energia. Diversos tipos de combustíveis têm sido utilizados e
desenvolvidos. Sua extração, produção e uso estão relacionados com problemáticas
socioambientais contemporâneas muito relevantes. Trabalharemos essa questão
conjuntamente com o conceito de termoquímica.
Por último, abordaremos o estudo dos processos químicos industriais, conjuntamente aos
conceitos de cinética e equilíbrio químico. A sociedade moderna depende dos processos
industriais para a obtenção de produtos que, direta ou indiretamente, possuem relação com
a nossa alimentação, meios de transporte, vestuário, higiene pessoal, entre muitos outros.
Aperfeiçoar tais processos de modo que sejam mais eficientes e limpos é essencial para o
nosso futuro.

Os conceitos químicos estão relacionados com questões muito relevantes em relação ao
nosso modo de vida contemporâneo. Estudá-los conjuntamente a essas temáticas permite
uma melhor visão de mundo e um melhor aprendizado.



Objetivos Gerais:
● Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos para situações-problema,
fenômenos ou sistemas naturais ou tecnológicos.
● Compreender o conhecimento científico e o tecnológico como resultados de uma
construção humana, inseridos em um processo histórico e social.
● Compreender a ciência e a tecnologia como partes integrantes da cultura humana
contemporânea.
● Reconhecer e avaliar o caráter ético do conhecimento científico e tecnológico e
utilizar esses conhecimentos no exercício da cidadania.

Objetivos Específicos:
● Conhecer parâmetros relacionados à qualidade da água: pH, oxigênio dissolvido,

salinidade, microrganismos.
● Determinar a variação de entalpia em processos químicos
● Relacionar energia de ligação e variação de entalpia
● Conhecer os principais combustíveis utilizados e em desenvolvimento e suas

implicações socioambientais
● Compreender os conceitos de cinética química e equilíbrio química
● Compreender a natureza da ciência
● Conhecer fenômenos naturais diversos relacionados à compreensão da matéria em

nível atômico, tais como reação química, radioatividade, ionização e ligações
químicas

Conteúdos e temas do 1º bimestre

- Modelagem da estrutura da matéria a partir das contribuições de Thomson, Marie
Curie, Rutherford e Bohr

- O trabalho do cientista
- Radioatividade
- Propriedades periódicas.
- Características dos elementos metálicos, não-metálicos e gases nobres.

Conteúdos e temas do 2º bimestre

- Ligações Químicas
- Geometria molecular
- Forças intermoleculares
- Propriedades das substâncias iônicas e moleculares
- Dissolução de compostos iônicos e moleculares

Conteúdos e temas do 3º bimestre

- Ácidos e Bases
- Escala de pH
- Indicadores ácido-base



- Reações de neutralização

Conteúdos e temas do 4º bimestre

- Soluções
- Concentração comum
- Concentração molar
- Termoquímica
- Energia de ligação
- Tipos de combustíveis
- Impactos socioambientais de produção e uso de combustíveis

Critérios de avaliação
- Avaliações com questões discursivas e testes.
- Trabalhos em grupo ou individual;
- Relatórios das aulas práticas em laboratório;
- Lição de casa;
- Aspectos procedimentais e atitudinais, como desenvolvimento das técnicas de
laboratório, registros, postura em sala de aula em relação à participação nas discussões.


