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As Ciências Naturais e a Química:
A Biologia, a Física e a Química compõem a área de estudo denominada Ciências Naturais.
São ciências que têm como objetivo principal a investigação do mundo natural e das
técnicas (tecnologias) que tem transformado profundamente a nossa compreensão de
mundo e nosso meio de agir. Compartilham linguagens específicas para a representação e
sistematização do conhecimento de fenômenos ou processos naturais e tecnológicos. As
disciplinas dessa área compõem a cultura científica e tecnológica que, como toda cultura
humana, é resultado e instrumento da evolução social e econômica, na atualidade e ao
longo da história.

Objetivos Gerais:
● Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos para situações-problema, fenômenos ou
sistemas naturais ou tecnológicos.
● Compreender o conhecimento científico e 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:
● Compreender as propriedades do carbono que possibilita a formação dos compostos

de carbono, tendo em vista o seu uso na produção de polímeros, fármacos e outros
materiais sintéticos.

● Analisar a estrutura de moléculas que compõem drogas e fármacos diversos.
● Investigar como agem drogas e fármacos no organismo humano
● Analisar sobre como ocorre a produção e o consumo de energia térmica e elétrica

nas transformações químicas: entalpia de reação (balanço energético entre ruptura e
formação de novas ligações); reações de oxidorredução (eletroquímica) envolvidas
na produção e consumo de energia elétrica; potenciais de eletrodo; energia de
ligação.

● Analisar os fatores que interferem na rapidez das transformações no dia-a-dia:
variáveis que modificam a rapidez de uma transformação química; modelos
explicativos.

● Refletir acerca da extensão de uma reação química por meio do chamado estado de
equilíbrio químico: coexistência de reagentes e produtos; estado de equilíbrio e
extensão da transformação; variáveis que modificam o estado de equilíbrio;
previsões quantitativas, modelos explicativos.



Conteúdos e temas do 1º bimestre
Drogas e Fármacos
- Introdução à Química Orgânica
- Cadeias carbônicas
- Hidrocarbonetos: nomenclatura e classificação
- Funções oxigenadas e nitrogenadas

Conteúdos e temas do 2º bimestre
Química dos alimentos
- Química dos alimentos
- Isomeria plana e espacial
- Reações orgânicas
- Polímeros

Conteúdos e temas do 3º bimestre
Metalurgia e Combustíveis
- Oxirredução
- Eletroquímica
- Termoquímica

Conteúdos e temas do 4º bimestre
Química das águas
- Soluções
- Cinética Química
- Equilíbrio Químico

Critérios de avaliação
- Avaliações com questões discursivas e testes, com ou sem consulta;
- 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 a participação nas discussões.


