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2º Semestre letivo de 2019 
 

1 

 

Data Assunto Aula 

05/08 Apresentação da disciplina. Hidrogênio: ocorrência; isótopos do hidrogênio. 1 

07/08 Hidrogênio: obtenção; propriedades; compostos e usos. 2 

12/08 
Grupo 1: Configuração eletrônica; ocorrência e abundância; obtenção; aplicação na 
indústria química; importância biológica; propriedades físicas: raio atômico, raio iônico, 
energia de ionização, afinidade eletrônica, dureza e energia de coesão. 

3 

14/08 
Grupo 1: Teste de chama e espectros atômicos; propriedades magnéticas; solubilidade, 
condutividade  e hidratação; propriedades químicas: reações de oxirredução, formação 
de óxidos, peróxidos, superóxidos, hidróxidos, hidretos, nitretos e halogenetos. 

4 

19/08 

Grupo 2: Características; configuração eletrônica; abundância; obtenção; usos; 
propriedades físicas e químicas: tamanho dos átomos e íons, energia de ionização, 
afinidade eletrônica, eletronegatividade, teoria do orbital molecular das moléculas 
diatômicas, cor dos compostos, propriedades magnéticas, energia de hidratação, 
solubilidade e energia reticular. 

5 

21/08 
Grupo 2: Reações; dureza da água; comportamento anômalo do berílio; semelhanças 
diagonais entre o lítio e magnésio e entre o berílio e o alumínio. 

6 

28/08 

Propriedades dos sólidos metálicos; tipos de ligações químicas; estudo da ligação 
metálica usando o modelo do mar de elétrons; estrutura dos sólidos metálicos: 
empacotamentos cúbicos e arranjos compactos hexagonais; polimorfismo em metais; 
raios metálicos; pontos de fusão; magnetismo: ferromagnetismo, antiferromagnetismo, 
ferrimagnetismo. 

7 

28/08 
Ligas metálicas: liga substitucional, liga intersticial, compostos intermetálicos. Ligação 
metálica: teoria do orbital molecular; teoria de bandas e temperaturas de fusão, teoria 
de bandas e condutividade elétrica: isolantes, condutores e semicondutores. 

8 

02/09 

Redução e oxidação: potenciais-padrão de redução, E°, e as relações entre E°, ΔE° e 
K; aplicações dos potenciais redox; desproporcionamento. Diagramas de Latimer: 
interpretação; espontaneidade dos processos eletroquímicos. Diagramas de Frost 
(estados de oxidação). 

9 

04/09 Resolução de exercícios, esclarecimento de dúvidas relativas à primeira prova. 10 

09/09 Primeira prova  

11/09 
Elementos do bloco d: configuração eletrônica; elementos do bloco d versus metais de 
transição; estados de oxidação; tamanho dos átomos; contração lantanídica; 
densidade; entalpias de atomização; pontos de fusão e ebulição; cor dos compostos. 

11 

16/09 

Elementos do bloco d - complexos de coordenação: ácidos e bases de Lewis; cátions 
com água coordenada; complexos de coordenação; definições de ligantes mono, bi e 
polidentados, valências primária e secundária, íon complexo, estrutura, estados de 
oxidação, número de coordenação, ligantes mais comuns na química de coordenação. 

12 

18/09 
Elementos do bloco d: estados de oxidação e propriedades químicas das tríades dos 
grupos 3 a 12. 

13 

23/09 

Grupo 13: Constituintes; configurações eletrônicas; estados de oxidação e tipos de 
ligação; acidez dos íons hidratados; o efeito do par inerte; pontos de fusão, ebulição e 
estruturas; tamanho dos átomos e íons e eletronegatividade; potenciais padrão de 
redução; energias de ionização. 

14 

25/09 
Grupo 13: reações do boro; boranos: estrutura e síntese; haletos de boro: hibridação e 
estrutura, reações; ácido bórico; propriedades químicas do alumínio; haletos de 
alumínio. 

15 
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30/09 
Grupo 14: Constituintes; tendências do grupo; estados de oxidação; contrastes na 
química do C e Si; concatenação do carbono; alótropos do carbono: diamante, grafite, 
grafeno, fulerenos e nanotubos; carbono impuro: coque, negro de fumo, carvão ativado. 

16 

02/10 

Grupo 14: isótopos do carbono; carbetos iônicos, covalentes e metálicos; monóxido e 
dióxido de carbono; carbonatos e hidrogenocarbonatos; silício: propriedades gerais; 
dióxido de silício; silicatos; silicones; estanho e chumbo: propriedades gerais, óxidos de 
estanho e chumbo. 

17 

07/10 Resolução de exercícios, esclarecimento de dúvidas relativas à primeira prova. 18 

09/10 Segunda prova  

14/10 

Grupo 15: Configurações eletrônicas e estados de oxidação; tendências do grupo; 
contrastes da química do N e do P; a estabilidade termodinâmica do N2; limitações das 
ligações do nitrogênio; a diferença de eletronegatividade do N e do P; visão geral da 
química do N: diagrama de Frost, hidretos de nitrogênio: amônia, hidrazina, azidas. 

19 

16/10 
Grupo 15: o íon amônio; óxidos de nitrogênio; haletos de nitrogênio; ácido nitroso e 
nitritos; ácido nítrico e nitratos. 

20 

21/10 
Grupo 15: visão geral da química do fósforo; alótropos do P; extração industrial do P; a 
fosfina; óxidos e haletos de P; oxiácidos de P e fosfatos; visão geral da química do As, 
Sb e Bi. 

21 

23/10 

Grupo 16: Propriedades gerais; contrastes entre a química do O e do S; dioxigênio 
tripleto e singletos; trioxigênio; óxidos: tipos de ligações, caráter ácido/base; óxidos 
metálicos mistos: espinélios, perovskitas; a água; peróxido de hidrogênio; superóxidos; 
hidróxidos, o radical hidroxila. 

22 

28/10 feriado  

30/10 
Grupo 16: visão geral da química do S; alótropos do S; extração industrial do S; o 
sulfeto de hidrogênio e outros sulfetos; dissulfetos; óxidos de enxofre; ácido sulfúrico; 
sulfatos e hidrogenossulfatos; tiossulfatos. 

23 

04/11 

Grupo 17: Propriedades gerais: configuração eletrônica e estados de oxidação, raios 
atômico e iônico, energia de ionização; afinidade eletrônica e eletronegatividade, 
entalpia de ligação; potencial de redução; diagrama de orbitais moleculares para as 
moléculas diatômicas homonucleares; cor dos compostos; pontos de fusão e ebulição; 
contrastes na química do F e do Cl – ligações iônica e covalente; fluoreto de hidrogênio 
e ácido fluorídrico. 

24 

06/11 
Grupo 17: visão geral da química do cloro; diagrama de Frost; propriedades; 
preparação; reações; ácido clorídrico; oxiácidos e oxiânios de cloro; haletos iônicos e 
covalentes. 

25 

11/11 

Grupo 18: Nome do grupo e configurações eletrônicas; o oganessônio; propriedades 
físicas: energia de ionização, entalpia de vaporização, pontos de fusão e ebulição, raio 
atômico e abundância; atomicidade; propriedades químicas: fluoretos e óxidos de 
xenônio; usos. 

26 

13/11 Resolução de exercícios, esclarecimento de dúvidas relativas à primeira prova. 27 

18/11 Terceira prova  

25/11 
Segunda Chamada 

(para aqueles que perderam UMA prova, matéria relativa à prova perdida) 
 

04/12 
Prova substitutiva da menor nota 

(matéria relativa à avaliação com menor nota) 
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Sobre as provas: 

As provas serão aplicadas no horário e local das aulas. 

Cada prova vale 100 pontos. Média aritmética, aprovação ≥ 60 pontos. 

Permitido o uso de calculadora, proibido o uso de celular. 

Prova 2ª chamada apenas para aqueles que perderam uma das provas. 

Prova substitutiva para substituir menor nota: 

- Matéria relativa apenas à prova de menor nota; 

- Substitui apenas se a nota da substitutiva for maior que a nota inicial. 

NÃO PRECISA DE INSCRIÇÃO PARA QUALQUER PROVA 
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1ª prova 09/09 

2ª prova 09/10 

3ª prova  18/11 

2ª chamada 25/11 

Substitutiva 04/12 


