
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Ciências da Saúde de Juiz De Fora 
CURSO: Biomedicina Período: 1o  
DISCIPLINA: Química Geral e Inorgânica Ano: 2015/2 
CARGA HORÁRIA: 80 H  

PRÉ-REQUISITO:       - SEMANAL: 02 T; 02 P TOTAL : 04  aulas 
 

EMENTA 
Teoria atômica e estrutura. Teoria quântica do átomo. Substâncias. Periodicidade química. 
Introdução ao estudo das reações químicas. Ligação química. Geometria das moléculas e teoria 
da ligação química. Equilíbrio químico. Ácidos e bases. Eletroquímica. 

 
OBJETIVOS 

Adquirir habilidade e competências para manusear reagentes e vidrarias de laboratórios; aprender 
a estrutura de funcionamentos de laboratórios; aprender técnicas básicas de biossegurança para 
o bom trabalho no laboratório; utilizar a consulta bibliográfica bem como o trabalho em equipe e 
solucionar problemas práticos de ordem profissional. Entender a construção da tabela periódica 
dos elementos; estudar detalhadamente as famílias que compõem a tabela periódica dos 
elementos; relacionar as características químicas e físicas dos elementos com a composição e 
características da matéria; estudar as teorias envolvidas na formação das ligações químicas, bem 
como a influência das mesmas na origem e nas características dos compostos; aprofundar os 
conhecimentos acerca das funções inorgânicas e das reações químicas. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1: Teoria atômica e estrutura: o átomo divisível; peso atômico; elétrons nos átomos. 
Unidade 2:  Teoria quântica do átomo / Substâncias: o modelo da mecânica quântica; ondas 
estacionárias unidimensionais; ondas estacionárias bidimensionais; elétrons: ondas 
tridimensionais; números quânticos. 
Unidade 3:  Periodicidade química: a descoberta da lei periódica; a lei periódica; relações nas 
propriedades atômicas; relações entre propriedades físicas; relações nas propriedades químicas. 
Unidade 4:  Introdução ao estudo das reações químicas: reações ácido-base; reações de 
precipitação e complexação; equações simplificadas para reações em solução aquosa; reações 
com transferência de elétrons; estequiometria de solução. 
Unidade 5:  Ligação química: ligação iônica; ligação covalente; eletronegatividade; balanço de 
cargas. 
Unidade 6:  Geometria das moléculas e teoria da ligação química: repulsão dos pares eletrônicos 
e geometria molecular; a teoria de ligação pela valência e a sobreposição de orbitais; orbitais 
híbridos; o modelo orbital molecular. 
Unidade 7:  Equilíbrio químico: equilíbrio químico homogêneo; lei do equilíbrio químico; cálculos 
de equilíbrio. 
Unidade 8:  Ácidos e bases: equilíbrios ácido-base; equilíbrios envolvendo sais pouco solúveis e 
íons complexos. 
Unidade 9:  Eletroquímica: células galvânicas; células eletrolíticas; potenciais-padrão de eletrodo; 
energia livre, tensão de célula e equilíbrio; a medida eletroquímica do pH; pilhas comerciais. 
Unidades Práticas: 
Prática 1: Segurança no laboratório de química. 
Prática 2: Vidrarias de laboratório. 
Prática 3: Aferição de balões, buretas e pipetas volumétricas. 
Prática 4: Determinação da densidade de líquidos. 
Prática 5: Determinação da densidade de sólidos. 
Prática 6: Determinação de volume. 
Prática 7: Determinação de peso. 



 

 

Prática 8: Determinação de teor alcoólico. 
Prática 9: Solubilidade. 
Prática 10: Determinação de pH. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva dialogada;  
Seminários;  
Atividades de pesquisa;  
Aula prática de laboratório;  
Trabalho em grupo;  
Produção e estudo de texto;  
Atividades de extensão;  
Aula prática. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Audiovisual;  
Material impresso;  
Recursos de computação;  
Material de laboratório;  
Livros;  
Periódicos;  
Revistas e jornais. 

 
ATIVIDADES DISCENTES 

Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos individuais; Relatórios de aulas 
práticas ou atividades simuladas. 

 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  

1ª Avaliação – 30 pts distribuídos em 1 avaliação de 25 pts e 05 pts Exercícios. 
2ª Avaliação – 30 pts distribuídos em 1 avaliação de 25 pts e 05 pts Exercícios. 
3ª Avaliação – 40 pts distribuídos em 1 avaliação de 20 pts e 20 pts Avaliação Desempenho 
Acadêmico (ADA). 
Avaliação Suplementar – 40 pts.  

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

1) RUSSEL, J.B. Química Geral . Volume 1 e 2 . Editora Makron Books, 1994. 
2) LEE, D.J. Química inorgânica não tão concisa . São Paulo: Editora Edgard BlucherLtda, 
1999. 
3) MAHAN, B.H.; MYERS, R. J. Química, Um Curso Universitário . São Paulo: Editora Edgard 
BlucherLtda, 2000. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

1) MORITA, T.; ASSUMPÇÃO, R.M.V. Manual de soluções, reagentes e solventes: 
padronização, preparação, purificação . São Paulo: Edgard Blücher, 2001. 
2) SHRIVER, D. F.; ATKINS, P. W. Química inorgânica. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2003. 816 
p. , il.  
3) ATKINS, Peter Willian; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna 
e o meio ambiente. Tradução de: Ignez Caracelli et al. Porto Alegre, RS: Bookman, 2001. 914 p. , 
il.  
 


