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Apresentação 

 

Estamos iniciando uma disciplina do seu Curso de Graduação, LABORATÓRIO 
DE QUÍMICA. Esta disciplina é oferecida para vários Cursos da área de Exatas,              
1º período, e tem por objetivo realizar investigações experimentais envolvendo 
conteúdos desenvolvidos na disciplina teórica de Química Fundamental.  
 

Para cada aula/tema foi elaborada uma auto avaliação com o objetivo de levar 
você estudante a avaliar seu progresso, auxiliando-o no desenvolvimento da sua 
autonomia, da sua responsabilidade com o estudo e da sua independência intelectual. 
Espera-se que você adquira as competências e habilidades indicadas nos objetivos 
propostos para cada atividade. Se elas não forem alcançadas você deverá estudar com 
mais empenho o tema proposto e reorientar seus estudos, buscando ajuda com o 
professor, visando atingir a aprendizagem. 
 

Para atingir a aprendizagem você deve REALIZAR todos os experimentos com 
bastante atenção, respeitando os procedimentos indicados nesta apostila, anotando 
todas as alterações observadas, ANALISAR os resultados de forma crítica, buscando 
relacioná-los com a teoria que o fundamenta, CONCEITUAR o tema que está sendo 
desenvolvido e EXEMPLIFICAR com fatos e coisas que possam mostrar sua aplicação, 
identificando, portanto, a importância do estudo de cada tema. 
 

Por ser uma disciplina realizada em um laboratório de química todas as normas 
de segurança e recomendações devem ser seguidas para evitar ou minimizar riscos. 
Não pode haver bom resultado onde a dedicação não acompanha a execução. Procure 
ser cauteloso e agir com responsabilidade no laboratório, seja qual for a atividade que 
você estiver executando. 
 

O seu sucesso dependerá muito da sua dedicação aos estudos. 
 
O roteiro de cada aula foi elaborado de forma a apresentar os OBJETIVOS que 

se pretende alcançar em cada experimento, uma INTRODUÇÃO de forma simplificada 
ou agregada a alguma questão prática que correlacione a importância dos temas, 
PARTE EXPERIMENTAL com detalhamento das experiências a serem realizadas, com 
espaço para apresentação dos RESULTADOS, BIBLIOGRAFIA e algumas 
QUESTÕES (auto avaliação) para verificação do conhecimento adquirido.  
 
 A referência bibliográfica básica para acompanhamento desta disciplina será: 
 
Theodore L. Brow, H. Eugene LeMay, Jr., Bruce E. Bursten, Química – A Ciência 
Central, Volume único, 13ª Edição, Editora Pearson, 2016. (ISBN 978-85-430-0565-2).  
 
 
 

Os autores – setor de Química Inorgânica 

 

 
QUI125 

Química Fundamental 
 

Ementa: 

►Estrutura Atômica 

►Classificação Periódica 

► Ligações Químicas  

►Interações intermoleculares 

► Equilíbrio Químico 

► Ácidos e Bases 

►Eletroquímica 

 
 

 
 
 

QUI126 
Laboratório de Química 

 

Ementa: 

► Segurança química 

► Vidrarias, equipamentos e 

técnicas básicas  

► Soluções: preparo e diluição 

► Representação e interpretação 

de resultados experimentais 

►Modelo Atômico de Bohr 

► Propriedades físicas das 

substâncias 

► Condutividade elétrica 

► Equilíbrio químico 

►Ácidos e bases: pH e 

indicadores  

►Eletroquímica  


