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CQ108 – Química Geral – 2013/2º

Prof. Dr. Flávio Massao Matsumoto (fmatsumo@ufpr.br, http://www.quimica.ufpr.br/fmatsumo)

Data e horário: quarta-feira, 15h30-18h30. Local: DQUI, sala PQ-17. 

Objetivos

• Ter noção da evolução dos modelos atômicos e a compreensão da estrutura eletrônica atômica através do conceito de
orbitais atômicos. 

• Saber avaliar os efeitos de calor de reações químicas através dos conceitos de energia interna e entalpia. 

• Dominar os critérios para avaliação da espontaneidade de processos químicos. 

• Calcular a composição de equilíbrio de misturas reacionais a partir de constantes de equilíbrio e variações de energia
livre. Prever o comportamento de sistemas em equilíbrio quanto sujeitos a perturbações.

Conteúdo programático

• Átomo: evolução histórica dos modelos atômicos, modelo quântico, orbitais atômicos e aplicações. 

• Cálculo  químico:  relação  entre  a  quantidade  de  matéria  e  outras  propriedades  da  matéria  (número  de  entidades
elementares, massa, volume, carga elétrica e energia). Notação química: símbolos químicos, grandezas SI e equações
químicas. 

• Termodinâmica  química: sistemas, estados e funções de estado. Trabalho e calor.  Primeira lei da termodinâmica,
termoquímica e entalpia. Segunda lei da termodinâmica,  entropia, espontaneidade de processos.  Função de Gibbs e
equilíbrio . 

• Equilíbrio químico: caracterização do estado de equilíbrio, quociente de reação e constante de equilíbrio. Equilíbrio
homogêneo e heterogêneo. Princípio de Le Chatelier. 

• Equilíbrio  iônico:  dissociação  eletrolítica.  Solubilidade  de  eletrólitos  pouco  solúveis  e produto  de  solubilidade.
Produto iônico da água, pH e pOH. Dissociação de ácidos e bases fracas, ácidos e bases conjugadas, solução tampão e
titulação ácido-base.

Avaliação

Composição da Média Parcial: MP = 0,2P1 + 0,2P2 + 0,2E + 0,3T + 0,1A 

Notas parciais: P1, P2=provas bimestrais, E=exercício-prova; T=trabalhos e exercícios; A=assiduidade (notas na escala 0-100).

Critérios de aprovação: segue a Res. 37/97-CEPE (http://www.ufpr.br/soc). Frequência inferior a 75% resulta em reprovação
do aluno independente da média. Se MP ≥ 70, o aluno é aprovado. Se MP < 40, o aluno é reprovado. Se 40 ≤ MP < 70 o aluno
deve submeter-se ao Exame Final (F) e se (0,5MP + 0,5F) ≥ 50, é aprovado. 

Segunda  chamada  de  prova  bimestral  deverá  ser  requerida  formalmente  ao  Departamento  de  Química  (regulamento  e
requerimento disponível em http://www.quimica.ufpr.br/novadqui/formularios.php).  

Cronograma

• Provas bimestrais: 16/Out e 11/Dez. Exercício-prova (entrega): 02/Out. 

• Exame final: 18/Dez

• Não haverá aula: 04/Set (concurso público), 09/Out (SIEPE) e 20/Nov (Consciência negra). 
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