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1. OBJETIVOS

Geral:

• Conhecer as propriedades �sicas e químicas principais dos elementos da tabela periódica; acompanhar
e compreender os avanços cien�ficos e tecnológicos na área de química inorgânica;

• Conhecer noções de classificação e composição de minerais;

• Iden�ficar e fazer busca nas fontes de informação relevantes para a química, inclusive as disponíveis
nas modalidades eletrônicas e remota;

• Saber comunicar corretamente os projetos e resultados de pesquisa na linguagem cien�fica, oral e
escrita em idioma pátrio.

Específicos:

• Estudar os elementos da tabela periódica sob o aspecto das propriedades comuns às famílias e aos
grupos de elementos;

• Estudar as propriedades �sicas e químicas, aspectos estruturais, ligações, reações e usos obtenções e
aplicações.

 

2. EMENTA

1.   Introdução

2.   Grupo dos metais alcalinos

3.   Grupo dos metais alcalinos terrosos

4.   Hidrogênio.

5.   A família do Boro

6.   Grupo IV - C ao Pb

7.   Grupo V - Grupo de Nitrogênio

8.   Grupo VI - Grupo do Oxigênio

9.   Grupo VII - Grupo dos Halogênios

10. Gases Nobres
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11.       Noções da química descri�va dos elementos do bloco d. Noções da química descri�va dos
elementos do bloco f.

 

3. PROGRAMA

1.   Introdução: Disposição dos elementos na Tabela Periódica. Metais frente à não-metais

2.   Grupo dos Metais Alcalinos: Propriedades �sicas e químicas. Principais compostos formados: haletos,
óxidos, hidróxidos e sais de metais alcalinos com oxoácidos. Relacionar as principais propriedades �sicas,
principais reações, seus usos e aplicações.

3.   Grupo dos Metais Alcalinos Terrosos (Idem ao item 2).

4.   Hidrogênio: Propriedades �sicas e químicas. Compostos formados (hidretos). Estrutura da água
(ligações de hidrogênio), propriedades �sicas e reações químicas.

5.   A família do Alumínio: Propriedades �sicas e químicas. Relação entre as principais propriedades
�sicas, principais reações, usos e aplicações dos compostos: hidretos, haletos, óxidos e oxoácidos de
boro; hidretos, trihaletos, hidróxidos e óxidos de Alumínio.

6.   Grupo IV – C ao Pb: Propriedades �sicas e químicas. Relacionar as principais propriedades �sicas, as
principais reações, usos e aplicações dos principais compostos formados no grupo: haletos e óxidos, de
carbono, ácido carbônico e carbonatos, peroxocarbonatos; hidretos, haletos e óxidos de silício e silicatos.

7.   Grupo V - Grupo de Nitrogênio: Propriedades �sicas e químicas. Relacionar as propriedades �sicas, as
principais reações, usos e aplicações dos principais compostos formados: amônia e suas a�vidades,
oxihaletos, óxidos e oxoácidos de nitrogênio; hidretos, haletos, óxidos e oxoácidos de fósforo.

8.   Grupo VI – Grupo do Oxigênio: Propriedades �sicas e químicas. Relacionar as propriedades �sicas, as
principais reações, usos e aplicações dos principais compostos formados: peróxido de hidrogênio;
sulfatos, óxidos e oxoácidos de enxôfre.

9.   Grupo VII – Grupo dos Halogênios: Propriedades �sicas e químicas. Relação entre as propriedades
�sicas, as principais reações, usos e aplicações dos principais compostos formados: compostos
interhalogenados, haletos de hidrogênio, compostos binários dos halogênios com oxigênio e oxoácidos
dos halogênios. Gases Nobres: Propriedades �sicas e químicas. Relação entre as propriedades �sicas, as
principais reações, usos e aplicações.

10. Noções da química descri�va dos elementos do bloco d: Propriedades �sicas e químicas. Compostos
organometálicos. As principais reações, usos e aplicações.

11.       Noções da química descri�va dos elementos do bloco f: Propriedades �sicas e químicas. As
principais reações, usos e aplicações.
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