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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Disciplina:
QUÍMICAL GERAL E APLICADA
Carga Horária
Semanal
Total

Teórica
60

Prática
30

Pré-Requisitos:

Código:
IEQ-102
Total
90

Nº de créditos:
4.2.2
Código:

Não Possui

Ementa:
Princípios elementares de química. Funções químicas inorgânicas e
orgânicas. Preparação de soluções tampões e titulação. Estudo dos colóides.
Propriedades coligativas das soluções. Analise espectrométrica de compostos.
Fundamentos de Química Biológica.

Cursos para os quais é oferecida:
Química

indicar se é OBR
OPT

OBR

- Obrigatória
- Optativa

1. Objtivos:
Promover o conhecimento básico e teórico, para dar suporte as disciplinas

•

posteriores correlatas e as futuras atividades técnicas.

2. Específicos:
•

Entender os princípios elementares da química

•

Definir os conceitos e nomenclaturas de ácidos, bases, sais, óxidos e peróxidos,
cálculos e preparações de soluções.
Entender os fundamentos das propriedades coligativas das soluções, métodos de

•

preparação e purificação dos colóides e analises espectrométricas de compostos.
Entender os fundamentos de química biológica.

•

Programa:
UNIDADE – 1 Principio Elementares de Química
• Matéria e Energia
• Estado físico da matéria
• Estrutura atômica tabela periódica.
• Ligações químicas e tipos de reações químicas
• Sistemas de medidas atômicas e moleculares
UNIDADE – 2 Funções Químicas
• Funções químicas inorgânicas
• Propriedades funcionais dos ácidos, bases, sais óxidos e peróxidos.
• Estudo das dispersões, soluções, colóides e suspensões.
• Aspectos Qualitativos das soluções, soluto, solvente e solubilidade.
• Interação entre soluto e solvente nos processos de solvataçao
• Aspectos quantitativos: concentração das soluções e diluições.
• Equilíbrio químico e equilíbrio iônico, calculo de pH, pKa, pKb e pH tampão
UNIDADE – 3 Propriedades coligativas das soluções
•
Crioscopia
•
Abaixamento da pressão de vapor
•
Elevação de ponto de ebulição
•
Osmose

UNIDADE – 4 Analises de alguns compostos
•
•

Fundamentos de espectrometria, UV, IV e Cromatografia.
Iniciação a pratica espectrométrica.

UNIDADE – 5 Fundamento de Química Biológica
• Revisão sobre funções orgânicas
• Carboidratos
• Aminoácidos, Proteínas e Enzimas.
• Lipídeos
• Conceito de biomoléculas
• Estrutura química dos ácidos nucléico DNA, RNA e Nucleotídeos.

