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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação profissional, que justificam o
desenvolvimento das competências previstas nesse componente curricular.

➢ • Elaborar registros e planilhas de acompanhamento e controle das atividades.

➢ • Executar, sob supervisão, análises e testes de natureza física, química e físico-química utilizando métodos adequados.

➢ • Organizar o trabalho, assim como o arranjo físico de laboratórios, utilizando padrões de higiene e segurança do trabalho.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: ANÁLISE QUÍMICA QUANTITATIVA - GRUPO A Série: 2ª SÉRIE

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Selecionar procedimentos de análises volumétricas e

gravimétricas.
1.1 Identificar técnicas de amostragem, preparo e manuseio

da amostra.
1. 1. Erros experimentais, tratamento e avaliação estatística

de dados

2. In terpretar  métodos na execução de Anál ises
Quantitativas.

1.2 Coletar amostras de matér ias-pr imas, produtos
intermediários e finais.

2. 2. Métodos volumétricos:

3. Avaliar os resultados das análises de controle de
qualidade e de sua repetibilidade.

1.3 Efetuar Análises Físicas e Químicas dos processos. 3. 2.1 Volumetria de neutralização;

4. Elaborar protocolos, procedimentos e metodologias de
análises instrumentais

1.4 Realizar cálculos para obtenção de resultados de análises. 4. 2.2 Volumetria de precipitação;

5. Identificar técnicas de inspeção de equipamentos,
instrumentos e acessórios.

1.5 Interpretar e construir gráficos de resultados e Análises de
Tendências.

5. 2.3 Volumetria de oxidorredução;

2.1 2.1. Caracterizar os procedimentos de preparação de
Análises Quantitativas.

6. 2.4 Volumetria de complexação

2.1 Caracterizar os procedimentos de preparação de Análises
Quantitativas.

7. 3. Método gravimétrico de análises

2.2 2.2. Calibrar aparelhos de análises de processo. 8. 4. Métodos de calibração

2.2 Calibrar aparelhos de análises de processo. 9. 5. Métodos eletroanalíticos:

2.3 2.3. Preparar corpos de prova, solução padrão e diluições
de solução em qualquer concentração necessária.

10. 5.1 Potenciometria;

2.3 Preparar corpos de prova, solução padrão e diluições de
solução em qualquer concentração necessária.

11. 5.2 Coulometria;

3.1 Identificar os equipamentos e dispositivos para coleta de
amostras.

12. 5.3 Voltametria;

3.2 Registrar parâmetros relativos às condições de coleta de
amostra.

13. 5.4 Condutimetria;

3.3 Expressar resultados das análises realizadas. 14. 5.5 Eletrogravimetria

3.4 Interpretar e construir gráficos de resultados e Análises de
Tendências.

15. 6. Espectroscopia:

4.1 Preparar amostras, instrumentos, reagentes e padrões
para Análises Instrumentais.

16. 6.1 Energia radiante;

4.2 Realizar procedimentos de Análises Instrumentais 17. 6.2 Espectro de emissão;

5.1 Observar, comunicar e registrar anormalidades do
funcionamento.

18. 6.3 Espectro de absorção;

5.2 Preparar equipamentos para a manutenção. 19. 6.4 Lei de Beer-Lambeer
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: ANÁLISE QUÍMICA QUANTITATIVA - GRUPO A Série: 2ª SÉRIE

Habilidades Bases Tecnológicas Bases Científicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e
Mês

➢ Apresentação dos professores, bases
tecnológicas, critérios de avaliação, plano
de ensino e demais informações. Revisão
dos conceitos adquiridos de TQE e APFQ
do ano anterior.

15/02 a 16/02

➢ Resolução de Problemas pelos alunos
e professor revisão de transformações de
medidas, cálculo mol/massa.

19/02 a 23/02

➢ 4.1 Preparar amostras, instrumentos,
reagentes e padrões para Análises
Instrumentais.

➢ 1. 1. Erros experimentais, tratamento e
avaliação estatística de dados

➢ Executar técnicas de limpeza de
vidrarias e equipamentos.

➢ Selecionar métodos para a preparação
e padronização de soluções de diferentes
concentrações.

➢ Interpretar fenômenos e estabelecer
relações nas operações físico-químicas.

➢ Prática de laboratório com técnicas de
análises volumétricas. Aplicação de teoria
sobre: Tratamento e avaliação estatística
de dados.

26/02 a 02/03

➢ 1.1 Identificar técnicas de amostragem,
preparo e manuseio da amostra.

➢ 1.3 Efetuar Análises Físicas e
Químicas dos processos.

➢ 1.4 Realizar cálculos para obtenção de
resultados de análises.

➢ 3.2 Registrar parâmetros relativos às
condições de coleta de amostra.

➢ 4.2 Realizar procedimentos de Análises
Instrumentais

➢ 5.1 Observar, comunicar e registrar
anormalidades do funcionamento.

➢ 1. 1. Erros experimentais, tratamento e
avaliação estatística de dados

➢ 2. 2. Métodos volumétricos:

➢ 3. 2.1 Volumetria de neutralização;

➢ Utilizar materiais de laboratório.

➢ Executar técnicas de limpeza de
vidrarias e equipamentos.

➢ Selecionar técnicas de uso e
manutenção dos instrumentos de
laboratório.

➢ Interpretar manuais de montagem de
sistemas de laboratório.

➢ Elaborar cálculos resultantes das
relações estequiométricas com as leis
ponderais e conservação da massa nas
reações químicas.

➢ Interpretar fenômenos e estabelecer
relações nas operações físico-químicas.

➢ Selecionar métodos para a preparação
e padronização de soluções de diferentes
concentrações.

➢ Volumetria de Neutralização com
preparação de ácido padrão (primário e
secundário). Aplicação de correção dos
conceitos teóricos aplicados a aula prática

05/03 a 09/03



➢ 1.1 Identificar técnicas de amostragem,
preparo e manuseio da amostra.

➢ 1.3 Efetuar Análises Físicas e
Químicas dos processos.

➢ 2.1 Caracterizar os procedimentos de
preparação de Análises Quantitativas.

➢ 3.4 Interpretar e construir gráficos de
resultados e Análises de Tendências.

➢ 4.2 Realizar procedimentos de Análises
Instrumentais

➢ 1. 1. Erros experimentais, tratamento e
avaliação estatística de dados

➢ 2. 2. Métodos volumétricos:

➢ 3. 2.1 Volumetria de neutralização;

➢ Interpretar manuais de montagem de
sistemas de laboratório.

➢ Elaborar cálculos resultantes das
relações estequiométricas com as leis
ponderais e conservação da massa nas
reações químicas.

➢ Selecionar métodos para a preparação
e padronização de

➢ soluções de diferentes concentrações.

➢ Volumetria de Neutralização com
preparação de hidróxido padrão (primário e
secundário). Resumo geral da aula e
esclarecimento de dúvidas.

12/03 a 16/03

➢ 1.1 Identificar técnicas de amostragem,
preparo e manuseio da amostra.

➢ 1.1 Identificar técnicas de amostragem,
preparo e manuseio da amostra.

➢ 1.2 Coletar amostras de matérias-
primas, produtos intermediários e finais.

➢ 1.3 Efetuar Análises Físicas e
Químicas dos processos.

➢ 2.1 2.1. Caracterizar os procedimentos
de preparação de Análises Quantitativas.

➢ 2.2 2.2. Calibrar aparelhos de análises
de processo.

➢ 1. 1. Erros experimentais, tratamento e
avaliação estatística de dados

➢ 2. 2. Métodos volumétricos:

➢ 3. 2.1 Volumetria de neutralização;

➢ Executar técnicas de limpeza de
vidrarias e equipamentos.

➢ Selecionar métodos para a preparação
e padronização de soluções de diferentes
concentrações.

➢ Conceitos sobre segurança e saúde
nos ensaios laboratoriais.

➢ Interpretar fenômenos e estabelecer
relações nas operações físico-químicas.

➢ Elaborar cálculos resultantes das
relações estequiométricas com as leis
ponderais e conservação da massa nas
reações químicas.

➢ Volumetria de Neutralização com
preparação de ácido padrão (primário e
secundário). Aplicação de correção dos
conceitos teóricos aplicados a aula prática

19/03 a 23/03

➢ Revisão geral sobre conteúdo aplicado
no bimestre.

26/03 a 29/03



➢ 1.2 Coletar amostras de matérias-
primas, produtos intermediários e finais.

➢ 1. 1. Erros experimentais, tratamento e
avaliação estatística de dados

➢ 2. 2. Métodos volumétricos:

➢ Utilizar materiais de laboratório.

➢ Executar técnicas de limpeza de
vidrarias e

➢ Selecionar técnicas de uso e
manutenção dos instrumentos de
laboratório.

➢ Interpretar manuais de montagem de
sistemas de laboratório.

➢ Elaborar cálculos resultantes das
relações estequiométricas com as leis
ponderais e conservação da massa nas
reações químicas.

➢ Interpretar fenômenos e estabelecer
relações nas operações físico-químicas.

➢ Selecionar métodos para a preparação
e padronização de

➢ soluções de diferentes concentrações.

➢ Conceitos sobre segurança e saúde
nos ensaios laboratoriais.

➢ Executar técnicas de limpeza de
vidrarias e equipamentos.

➢ Avaliação prática aplicada sobre os
conteúdos ministrados.

02/04 a 06/04

➢ Entrega das avaliações correções na
lousa, réplicas e tréplicas sobre as
questões aplicadas e ajuste de conceito
quando necessário

09/04 a 13/04

➢ 1.1 Identificar técnicas de amostragem,
preparo e manuseio da amostra.

➢ 1.2 Coletar amostras de matérias-
primas, produtos intermediários e finais.

➢ 1.4 Realizar cálculos para obtenção de
resultados de análises.

➢ 3.2 Registrar parâmetros relativos às
condições de coleta de amostra.

➢ 3.2 Registrar parâmetros relativos às
condições de coleta de amostra.

➢ 3.4 Interpretar e construir gráficos de
resultados e Análises de Tendências.

➢ 1. 1. Erros experimentais, tratamento e
avaliação estatística de dados

➢ 4. 2.2 Volumetria de precipitação;

➢ Elaborar cálculos resultantes das
relações estequiométricas com as leis
ponderais e conservação da massa nas
reações químicas.

➢ Conceitos sobre segurança e saúde
nos ensaios laboratoriais.

➢ soluções de diferentes concentrações.

➢ Análise Química Quantitativa

➢ algarismos significativos.

➢ Prática de laboratório com análise por
volumetria de oxidorredução.

➢ Aplicação de conceitos básicos da
oxirredução. Revisão de conteúdos.

16/04 a 20/04



➢ 1.1 Identificar técnicas de amostragem,
preparo e manuseio da amostra.

➢ 1.3 Efetuar Análises Físicas e
Químicas dos processos.

➢ 1.4 Realizar cálculos para obtenção de
resultados de análises.

➢ 2.1 Caracterizar os procedimentos de
preparação de Análises Quantitativas.

➢ 3.2 Registrar parâmetros relativos às
condições de coleta de amostra.

➢ 1. 1. Erros experimentais, tratamento e
avaliação estatística de dados

➢ 4. 2.2 Volumetria de precipitação;

➢ Selecionar técnicas de uso e
manutenção dos instrumentos de
laboratório.

➢ Selecionar métodos para a preparação
e padronização de soluções de diferentes
concentrações.

➢ Executar técnicas de limpeza de
vidrarias e equipamentos.

➢ Elaborar cálculos resultantes das
relações estequiométricas com as leis
ponderais e conservação da massa nas
reações químicas.

➢ Interpretar manuais de montagem de
sistemas de laboratório.

➢ Conceitos sobre segurança e saúde
nos ensaios laboratoriais.

➢ Pratica de Laboratório com Volumetria
de Precipitação: Método de Mohr.

23/04 a 27/04

➢ 1.4 Realizar cálculos para obtenção de
resultados de análises.

➢ 1. 1. Erros experimentais, tratamento e
avaliação estatística de dados

➢ 2. 2. Métodos volumétricos:

➢ 4. 2.2 Volumetria de precipitação;

➢ Elaborar cálculos resultantes das
relações estequiométricas com as leis
ponderais e conservação da massa nas
reações químicas.

➢ Interpretar fenômenos e estabelecer
relações nas operações físico-químicas.

➢ Aula teórica com auxílio dos recurso de
informática para tratamento dos dados e
confecção dos relatórios.

02/05 a 05/05

➢ 1.3 Efetuar Análises Físicas e
Químicas dos processos.

➢ 1.4 Realizar cálculos para obtenção de
resultados de análises.

➢ 3.2 Registrar parâmetros relativos às
condições de coleta de amostra.

➢ 4.2 Realizar procedimentos de Análises
Instrumentais

➢ 1. 1. Erros experimentais, tratamento e
avaliação estatística de dados

➢ 2. 2. Métodos volumétricos:

➢ 4. 2.2 Volumetria de precipitação;

➢ Interpretar manuais de montagem de
sistemas de laboratório.

➢ Selecionar métodos para a preparação
e padronização de soluções de diferentes
concentrações.

➢ Executar técnicas de limpeza de
vidrarias e equipamentos.

➢ Interpretar fenômenos e estabelecer
relações nas operações físico-químicas.

➢ Aula prática de laboratório, volumetria
de preciptação por método de Fajans.

07/05 a 11/05

➢ 1.4 Realizar cálculos para obtenção de
resultados de análises.

➢ 2.1 Caracterizar os procedimentos de
preparação de Análises Quantitativas.

➢ 3.2 Registrar parâmetros relativos às
condições de coleta de amostra.

➢ 1. 1. Erros experimentais, tratamento e
avaliação estatística de dados

➢ 2. 2. Métodos volumétricos:

➢ 4. 2.2 Volumetria de precipitação;

➢ Interpretar manuais de montagem de
sistemas de laboratório.

➢ Selecionar métodos para a preparação
e padronização de soluções de diferentes
concentrações.

➢ Elaborar cálculos resultantes das
relações estequiométricas com as leis
ponderais e conservação da massa nas
reações químicas.

➢ Aula teórica com auxilío dos recursos
de informática para tratamento de dados e
confecções de relatórios.

14/05 a 18/05



➢ 1.3 Efetuar Análises Físicas e
Químicas dos processos.

➢ 1.4 Realizar cálculos para obtenção de
resultados de análises.

➢ 2.1 2.1. Caracterizar os procedimentos
de preparação de Análises Quantitativas.

➢ 3.1 Identificar os equipamentos e
dispositivos para coleta de amostras.

➢ 3.4 Interpretar e construir gráficos de
resultados e Análises de Tendências.

➢ 5.1 Observar, comunicar e registrar
anormalidades do funcionamento.

➢ 1. 1. Erros experimentais, tratamento e
avaliação estatística de dados

➢ 2. 2. Métodos volumétricos:

➢ 4. 2.2 Volumetria de precipitação;

➢ Selecionar métodos para a preparação
e padronização de soluções de diferentes
concentrações.

➢ Executar técnicas de limpeza de
vidrarias e equipamentos.

➢ Interpretar fenômenos e estabelecer
relações nas operações físico-químicas.

➢ Elaborar cálculos resultantes das
relações estequiométricas com as leis
ponderais e conservação da massa nas
reações químicas.

➢ Interpretar manuais de montagem de
sistemas de laboratório.

➢ Aula prática de laboratório, volumetria
de preciptação por metodo de Volhard

21/05 a 25/05

➢ 2.1 Caracterizar os procedimentos de
preparação de Análises Quantitativas.

➢ 3.2 Registrar parâmetros relativos às
condições de coleta de amostra.

➢ 3.3 Expressar resultados das análises
realizadas.

➢ 1. 1. Erros experimentais, tratamento e
avaliação estatística de dados

➢ 2. 2. Métodos volumétricos:

➢ 4. 2.2 Volumetria de precipitação;

➢ Interpretar manuais de montagem de
sistemas de laboratório.

➢ Selecionar métodos para a preparação
e padronização de soluções de diferentes
concentrações.

➢ Elaborar cálculos resultantes das
relações estequiométricas com as leis
ponderais e conservação da massa nas
reações químicas.

➢ Aula teórica com auxilío dos recursos
de informática para tratamento de dados e
confecções de relatórios.

28/05 a 30/05

➢ 1.1 Identificar técnicas de amostragem,
preparo e manuseio da amostra.

➢ 1.4 Realizar cálculos para obtenção de
resultados de análises.

➢ 2.1 Caracterizar os procedimentos de
preparação de Análises Quantitativas.

➢ 1. 1. Erros experimentais, tratamento e
avaliação estatística de dados

➢ 2. 2. Métodos volumétricos:

➢ 5. 2.3 Volumetria de oxidorredução;

➢ Selecionar técnicas de uso e
manutenção dos instrumentos de
laboratório.

➢ Selecionar métodos para a preparação
e padronização de soluções de diferentes
concentrações.

➢ Elaborar cálculos resultantes das
relações estequiométricas com as leis
ponderais e conservação da massa nas
reações químicas.

➢ Aula expositiva de volumetria por
oxirredução. Introdução, conceitos teóricos
e revisão de estudo.

04/06 a 09/06

➢ 1.1 Identificar técnicas de amostragem,
preparo e manuseio da amostra.

➢ 1.4 Realizar cálculos para obtenção de
resultados de análises.

➢ 2.1 Caracterizar os procedimentos de
preparação de Análises Quantitativas.

➢ 5.1 Observar, comunicar e registrar
anormalidades do funcionamento.

➢ 1. 1. Erros experimentais, tratamento e
avaliação estatística de dados

➢ 2. 2. Métodos volumétricos:

➢ 5. 2.3 Volumetria de oxidorredução;

➢ Selecionar técnicas de uso e
manutenção dos instrumentos de
laboratório.

➢ Elaborar cálculos resultantes das
relações estequiométricas com as leis
ponderais e conservação da massa nas
reações químicas.

➢ Conceitos sobre segurança e saúde
nos ensaios laboratoriais.

➢ Interpretar fenômenos e estabelecer
relações nas operações físico-químicas.

➢ Selecionar métodos para a preparação
e padronização de soluções de diferentes
concentrações.

➢ Executar técnicas de limpeza de
vidrarias e equipamentos.

➢ Aula prática em laboratótio sobre
volumetria de oxirredução. Preparação,
padronização e determinação de
concentrações por permanganometria.

11/06 a 15/06



➢ 1.1 Identificar técnicas de amostragem,
preparo e manuseio da amostra.

➢ 1.4 Realizar cálculos para obtenção de
resultados de análises.

➢ 2.1 Caracterizar os procedimentos de
preparação de Análises Quantitativas.

➢ 1. 1. Erros experimentais, tratamento e
avaliação estatística de dados

➢ 2. 2. Métodos volumétricos:

➢ 5. 2.3 Volumetria de oxidorredução;

➢ Interpretar manuais de montagem de
sistemas de laboratório.

➢ Selecionar métodos para a preparação
e padronização de soluções de diferentes
concentrações.

➢ Elaborar cálculos resultantes das
relações estequiométricas com as leis
ponderais e conservação da massa nas
reações químicas.

➢ Aula teórica com auxilío dos recursos
de informática para tratamento de dados e
confecções de relatórios.

18/06 a 22/06

➢ Revisão geral dos conteúdos aplicados
no 2° bimestre.

25/06 a 29/06

➢ 1.4 Realizar cálculos para obtenção de
resultados de análises.

➢ 1. 1. Erros experimentais, tratamento e
avaliação estatística de dados

➢ 2. 2. Métodos volumétricos:

➢ 5. 2.3 Volumetria de oxidorredução;

➢ Elaborar cálculos resultantes das
relações estequiométricas com as leis
ponderais e conservação da massa nas
reações químicas.

➢ Selecionar métodos para a preparação
e padronização de soluções de diferentes
concentrações.

➢ Interpretar manuais de montagem de
sistemas de laboratório.

➢ Avaliação prática e ou escrita

02/07 a 06/07

➢ Entrega das avaliações correções na
lousa, réplicas e tréplicas sobre as
questões aplicadas e ajuste de conceito
quando necessário

30/07 a 03/08

➢ 1.1 Identificar técnicas de amostragem,
preparo e manuseio da amostra.

➢ 1.4 Realizar cálculos para obtenção de
resultados de análises.

➢ 2.1 Caracterizar os procedimentos de
preparação de Análises Quantitativas.

➢ 5.1 Observar, comunicar e registrar
anormalidades do funcionamento.

➢ 1. 1. Erros experimentais, tratamento e
avaliação estatística de dados

➢ 2. 2. Métodos volumétricos:

➢ 5. 2.3 Volumetria de oxidorredução;

➢ Selecionar métodos para a preparação
e padronização de soluções de diferentes
concentrações.

➢ Elaborar cálculos resultantes das
relações estequiométricas com as leis
ponderais e conservação da massa nas
reações químicas.

➢ Conceitos sobre segurança e saúde
nos ensaios laboratoriais.

➢ Interpretar manuais de montagem de
sistemas de laboratório.

➢ Executar técnicas de limpeza de
vidrarias e equipamentos.

➢ volumetria de oxirredução. Preparação,
padronização e determinação de
concentrações por iodometria.

06/08 a 10/08

➢ 1.1 Identificar técnicas de amostragem,
preparo e manuseio da amostra.

➢ 1.4 Realizar cálculos para obtenção de
resultados de análises.

➢ 2.1 Caracterizar os procedimentos de
preparação de Análises Quantitativas.

➢ 1. 1. Erros experimentais, tratamento e
avaliação estatística de dados

➢ 2. 2. Métodos volumétricos:

➢ 5. 2.3 Volumetria de oxidorredução;

➢ Interpretar fenômenos e estabelecer
relações nas operações físico-químicas.

➢ Selecionar métodos para a preparação
e padronização de soluções de diferentes
concentrações.

➢ Elaborar cálculos resultantes das
relações estequiométricas com as leis
ponderais e conservação da massa nas
reações químicas.

➢ Aula teórica com auxilío dos recursos
de informática para tratamento de dados e
confecções de relatórios.

13/08 a 17/08



➢ 3. 2.1 Volumetria de neutralização;

➢ 4. 2.2 Volumetria de precipitação;

➢ 5. 2.3 Volumetria de oxidorredução;

➢ Utilizar materiais de laboratório.

➢ Interpretar manuais de montagem de
sistemas de laboratório.

➢ Conceitos sobre segurança e saúde
nos ensaios laboratoriais.

➢ Aula prática para tratemento de resíduo
gerado no ano, nas aulas de análise
química quantitativa do etim química.

20/08 a 24/08

➢ 3. 2.1 Volumetria de neutralização;

➢ 5. 2.3 Volumetria de oxidorredução;

➢ 6. 2.4 Volumetria de complexação

➢ Interpretar manuais de montagem de
sistemas de laboratório.

➢ Selecionar técnicas de uso e
manutenção dos instrumentos de
laboratório.

➢ Conceitos sobre segurança e saúde
nos ensaios laboratoriais.

➢ Aula prática para tratemento de resíduo
gerado no ano, nas aulas de análise
química quantitativa do etim química.

27/08 a 31/08

➢ 1.3 Efetuar Análises Físicas e
Químicas dos processos.

➢ 2.1 2.1. Caracterizar os procedimentos
de preparação de Análises Quantitativas.

➢ 3.1 Identificar os equipamentos e
dispositivos para coleta de amostras.

➢ 1. 1. Erros experimentais, tratamento e
avaliação estatística de dados

➢ 2. 2. Métodos volumétricos:

➢ 6. 2.4 Volumetria de complexação

➢ Selecionar técnicas de uso e
manutenção dos instrumentos de
laboratório.

➢ Interpretar manuais de montagem de
sistemas de laboratório.

➢ Conceitos sobre segurança e saúde
nos ensaios laboratoriais.

➢ Elaborar cálculos resultantes das
relações estequiométricas com as leis
ponderais e conservação da massa nas
reações químicas.

➢ Aula prática e teórica sobre preparação
e padronização de permanganato de
potássio. Correção dos relatórios das aulas
anteriores e resolução de dúvidas sobre o
conteúdo aplicado

03/09 a 06/09

➢ 1.3 Efetuar Análises Físicas e
Químicas dos processos.

➢ 1.4 Realizar cálculos para obtenção de
resultados de análises.

➢ 3.3 Expressar resultados das análises
realizadas.

➢ 3.4 Interpretar e construir gráficos de
resultados e Análises de Tendências.

➢ 1. 1. Erros experimentais, tratamento e
avaliação estatística de dados

➢ 2. 2. Métodos volumétricos:

➢ 5. 2.3 Volumetria de oxidorredução;

➢ Executar técnicas de limpeza de
vidrarias e

➢ Utilizar materiais de laboratório.

➢ Elaborar cálculos resultantes das
relações estequiométricas com as leis
ponderais e conservação da massa nas
reações químicas.

➢ Conceitos sobre segurança e saúde
nos ensaios laboratoriais.

➢ Prática de laboratório com aplicação de
técnica de permanganometria: Pureza da
água oxigenada.

10/09 a 14/09

➢ 1.1 Identificar técnicas de amostragem,
preparo e manuseio da amostra.

➢ 1.4 Realizar cálculos para obtenção de
resultados de análises.

➢ 3.2 Registrar parâmetros relativos às
condições de coleta de amostra.

➢ 3.3 Expressar resultados das análises
realizadas.

➢ 1. 1. Erros experimentais, tratamento e
avaliação estatística de dados

➢ 2. 2. Métodos volumétricos:

➢ 6. 2.4 Volumetria de complexação

➢ Interpretar manuais de montagem de
sistemas de laboratório.

➢ Elaborar cálculos resultantes das
relações estequiométricas com as leis
ponderais e conservação da massa nas
reações químicas.

➢ Interpretar fenômenos e estabelecer
relações nas operações físico-químicas.

➢ Selecionar métodos para a preparação
e padronização de soluções de diferentes
concentrações.

➢ Conceitos sobre segurança e saúde
nos ensaios laboratoriais.

➢ Determinação de sulfatos e íon ferroso.

17/09 a 21/09



➢ 1.3 Efetuar Análises Físicas e
Químicas dos processos.

➢ 1.4 Realizar cálculos para obtenção de
resultados de análises.

➢ 2.1 Caracterizar os procedimentos de
preparação de Análises Quantitativas.

➢ 3.3 Expressar resultados das análises
realizadas.

➢ 1. 1. Erros experimentais, tratamento e
avaliação estatística de dados

➢ 2. 2. Métodos volumétricos:

➢ 6. 2.4 Volumetria de complexação

➢ Utilizar materiais de laboratório.

➢ Executar técnicas de limpeza de
vidrarias e

➢ Interpretar manuais de montagem de
sistemas de laboratório.

➢ Elaborar cálculos resultantes das
relações estequiométricas com as leis
ponderais e conservação da massa nas
reações químicas.

➢ Interpretar fenômenos e estabelecer
relações nas operações físico-químicas.

➢ Selecionar métodos para a preparação
e padronização de soluções de diferentes
concentrações.

➢ Executar técnicas de limpeza de
vidrarias e equipamentos.

➢ Determinação do teor de hidróxido de
magnésio em amostras de leite de
magnésia.

24/09 a 28/09

➢ 2.1 2.1. Caracterizar os procedimentos
de preparação de Análises Quantitativas.

➢ 3.2 Registrar parâmetros relativos às
condições de coleta de amostra.

➢ 5.1 Observar, comunicar e registrar
anormalidades do funcionamento.

➢ 2. 2. Métodos volumétricos:

➢ 6. 2.4 Volumetria de complexação

➢ Utilizar materiais de laboratório.

➢ Interpretar manuais de montagem de
sistemas de laboratório.

➢ Conceitos sobre segurança e saúde
nos ensaios laboratoriais.

➢ Aula prática para tratemento de resíduo
gerado no ano, nas aulas de análise
química quantitativa do etim química.

01/10 a 05/10

➢ 1.1 Identificar técnicas de amostragem,
preparo e manuseio da amostra.

➢ 1.2 Coletar amostras de matérias-
primas, produtos intermediários e finais.

➢ 1.3 Efetuar Análises Físicas e
Químicas dos processos.

➢ 1.4 Realizar cálculos para obtenção de
resultados de análises.

➢ 2.1 Caracterizar os procedimentos de
preparação de Análises Quantitativas.

➢ 4.2 Realizar procedimentos de Análises
Instrumentais

➢ 7. 3. Método gravimétrico de análises ➢ Utilizar materiais de laboratório.

➢ Executar técnicas de limpeza de
vidrarias e equipamentos.

➢ Conceitos sobre segurança e saúde
nos ensaios laboratoriais.

➢ Elaborar cálculos resultantes das
relações estequiométricas com as leis
ponderais e conservação da massa nas
reações químicas.

➢ Interpretar manuais de montagem de
sistemas de laboratório.

➢ Determinação do teor de umidade em
amostras de solo.

08/10 a 11/10

➢ 1.4 Realizar cálculos para obtenção de
resultados de análises.

➢ 3.3 Expressar resultados das análises
realizadas.

➢ 3.4 Interpretar e construir gráficos de
resultados e Análises de Tendências.

➢ 7. 3. Método gravimétrico de análises ➢ Selecionar técnicas de uso e
manutenção dos instrumentos de
laboratório.

➢ Interpretar manuais de montagem de
sistemas de laboratório.

➢ Interpretar fenômenos e estabelecer
relações nas operações físico-químicas.

➢ Conceitos sobre segurança e saúde
nos ensaios laboratoriais.

➢ Aula teórica com auxilío dos recursos
de informática para tratamento de dados e
confecções de relatórios.

16/10 a 19/10



➢ 2.2 2.2. Calibrar aparelhos de análises
de processo.

➢ 3.1 Identificar os equipamentos e
dispositivos para coleta de amostras.

➢ 3.4 Interpretar e construir gráficos de
resultados e Análises de Tendências.

➢ 4.2 Realizar procedimentos de Análises
Instrumentais

➢ 8. 4. Métodos de calibração ➢ Utilizar materiais de laboratório.

➢ Interpretar manuais de montagem de
sistemas de laboratório.

➢ Selecionar técnicas de uso e
manutenção dos instrumentos de
laboratório.

➢ Conceitos teóricos e práticos na
calibração e aferição dos pHmetros,
condutivímetro e refratômetro do
laboratório de química.

22/10 a 26/10

➢ 2.1 2.1. Caracterizar os procedimentos
de preparação de Análises Quantitativas.

➢ 2.2 2.2. Calibrar aparelhos de análises
de processo.

➢ 3.2 Registrar parâmetros relativos às
condições de coleta de amostra.

➢ 5.1 Observar, comunicar e registrar
anormalidades do funcionamento.

➢ 8. 4. Métodos de calibração ➢ Utilizar materiais de laboratório.

➢ Interpretar fenômenos e estabelecer
relações nas operações físico-químicas.

➢ Selecionar métodos para a preparação
e padronização de soluções de diferentes
concentrações.

➢ Conceitos sobre segurança e saúde
nos ensaios laboratoriais.

➢ Selecionar métodos para a preparação
e padronização de

➢ Conceitos teóricos e práticos na
calibração e aferição dos pHmetros,
condutivímetro e refratômetro do
laboratório de química.

29/10 a 01/11

➢ 1.4 Realizar cálculos para obtenção de
resultados de análises.

➢ 3.2 Registrar parâmetros relativos às
condições de coleta de amostra.

➢ 3.3 Expressar resultados das análises
realizadas.

➢ 9. 5. Métodos eletroanalíticos:

➢ 10. 5.1 Potenciometria;

➢ Elaborar cálculos resultantes das
relações estequiométricas com as leis
ponderais e conservação da massa nas
reações químicas.

➢ Aplicação de conceitos básicos de
eletroanalítica - potenciometria. Aplicação
prática. Exercícios e correção

05/11 a 09/11

➢ 1.4 Realizar cálculos para obtenção de
resultados de análises.

➢ 3.2 Registrar parâmetros relativos às
condições de coleta de amostra.

➢ 3.3 Expressar resultados das análises
realizadas.

➢ 9. 5. Métodos eletroanalíticos:

➢ 11. 5.2 Coulometria;

➢ 12. 5.3 Voltametria;

➢ Elaborar cálculos resultantes das
relações estequiométricas com as leis
ponderais e conservação da massa nas
reações químicas.

➢ Aplicação de conceitos básicos de
eletroanalítica sobre Coloumetria e
voltametria. Aplicações práticas. solicitação
de exercícios e correção. 12/11 a 14/11

➢ 1.4 Realizar cálculos para obtenção de
resultados de análises.

➢ 3.2 Registrar parâmetros relativos às
condições de coleta de amostra.

➢ 3.3 Expressar resultados das análises
realizadas.

➢ 9. 5. Métodos eletroanalíticos:

➢ 13. 5.4 Condutimetria;

➢ 14. 5.5 Eletrogravimetria

➢ Elaborar cálculos resultantes das
relações estequiométricas com as leis
ponderais e conservação da massa nas
reações químicas.

➢ Aplicação de conceitos básicos de
eletroanalítica sobre Condutimetria e
eletrogalvametria. Aplicações práticas.
Solicitação de exercícios e correção. 21/11 a 24/11

➢ 1.4 Realizar cálculos para obtenção de
resultados de análises.

➢ 3.2 Registrar parâmetros relativos às
condições de coleta de amostra.

➢ 3.3 Expressar resultados das análises
realizadas.

➢ 15. 6. Espectroscopia:

➢ 16. 6.1 Energia radiante;

➢ 17. 6.2 Espectro de emissão;

➢ 18. 6.3 Espectro de absorção;

➢ 19. 6.4 Lei de Beer-Lambeer

➢ Elaborar cálculos resultantes das
relações estequiométricas com as leis
ponderais e conservação da massa nas
reações químicas.

➢ Aplicação de conceitos básicos de
eletroanalítica sobre Espectroscopia:
energia radiante, espectro de emissão,
espectro de absorção e lei de Beer-
Lambeer. Aplicações práticas. Solicitação
de exercícios e correção.

26/11 a 01/12



➢ 3.3 Expressar resultados das análises
realizadas.

➢ 8. 4. Métodos de calibração

➢ 9. 5. Métodos eletroanalíticos:

➢ Análise Química Quantitativa ➢ Revisão geral sobre conteúdo aplicado
no bimestre.

➢ Avaliação dos conteúdos estudados no
bimestre.

03/12 a 07/12

➢ 3.3 Expressar resultados das análises
realizadas.

➢ 3.4 Interpretar e construir gráficos de
resultados e Análises de Tendências.

➢ 8. 4. Métodos de calibração

➢ 9. 5. Métodos eletroanalíticos:

➢ Análise Química Quantitativa ➢ Entrega das avaliações correções na
lousa, réplicas e tréplicas sobre as
questões aplicadas e ajuste de conceito
quando necessário

10/12 a 14/12



Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec
 

IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: ANÁLISE QUÍMICA QUANTITATIVA - GRUPO A Série: 2ª SÉRIE

Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

➢ 1. Selecionar procedimentos de análises
volumétricas e gravimétricas.

➢  •Relatór ios de prát icas /  ensaios /
experimentos

➢ -Linguagem clara e consisa.

➢ -Trabalho em grupo

➢ Discurso coeso e bem estruturado

➢ -Domínio da escrita e linguagem técnico-
científica.

➢ 2. Interpretar métodos na execução de
Análises Quantitativas.

➢  •Relatór ios de prát icas /  ensaios /
experimentos

➢ -Trabalhos de acordo com as regras de
segurança e técnicas gerais de laboratório.

➢ Análise correta dos resultados obtidos com
apresentação correta das conclusões obtidas.

➢ Uso adequado dos termos técnicos e
químicos.

➢ Correlação entre os fenômenos e os
conceitos e sua apresentação em linguagem
matemática.

➢ Correlação entre os fenômenos e os
conceitos e sua apresentação em linguagem
matemática.

➢ -Domínio da escrita e linguagem técnico-
científica.

➢ •Pesquisa e apresentação escrita e oral.
➢ -Pontualidade, assiduidade,

➢ -Acertos
➢ -Frequência em sala de aula.

➢  •Re la tór ios  de prá t icas ,  ensa ios  e
experimentos.

➢ -Pontualidade, assiduidade,

➢ - Pró-atividade

➢ -Trabalho em grupo

➢ -Coerência no relacionamento de idéias

➢ -Frequência em sala de aula.

➢ •Relatório de trabalho de campo e de visitas
técnicas. ➢ •Avaliação escrita individual ➢ -Sintaxe dos trabalhos escritos.

➢ •Avaliação escrita individual

➢ -Coerência no relacionamento de idéias

➢ -Acertos

➢ -Linguagem clara e consisa.

➢ -Domínio da escrita e linguagem técnico-
científica.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: ANÁLISE QUÍMICA QUANTITATIVA - GRUPO A Série: 2ª SÉRIE

Atividades Previstas Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção de
avaliações Preparo de material didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou

previstas em Calendário
Escolar

FEVEREIRO Organização das palestras com
ex-alunos, recepção aos alunos

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem.

R e u n i ã o  P e d a g ó g i c a  .
Planejamento

MARÇO
Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

ABRIL

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas.

Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas. Reunião de Curso

MAIO
Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem.

Conselho de Classe reposição
do dia 30/04 Conselho de
Classe 07/05 Letivo.

JUNHO Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas Reunião de Curso

JULHO
Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem.

Reunião Pedagógica. Conselho
d e  C l a s s e .  R e u n i ã o  d e
Planejamento

AGOSTO
Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

Reunião de Curso

SETEMBRO Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas.

OUTUBRO Semana Tecnológica

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

Coonselho de Classe. Reunião
de curso. Reunião Pedagógica

NOVEMBRO

S e m a n a  T e c n o l ó g i c a
Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas.
Reunião Pedagógica.

Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas. Reunião Pedagógica.

DEZEMBRO

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas.

Planejamento. Conselho de
Classe.
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
1.Apostilas, apresentações de slides, listas de exercícios fornecidos pelos professores responsáveis.

2. N. Baccan, O.E.S. Godinho, L.M. Aleixo e S. Stein, Introdução à Semimicroanálise Qualitativa - Ed. da UNICAMP, 1988 (Livro
texto).

3.A. I. Vogel, Análise Química Quantitativa. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC-Livros Técnicos e Científicos, 2002. 462 p.

4.D. C. Harris, Análise Química Quantitativa. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC-Livros Técnicos e Científicos, 2001. 862 p.

5.D.A. Skoog, D. N. West, Fundamentos de Química Analítica. Trad. F. B. Martinez. Editorial Reverte S.A., Barcelona, 1981.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Desenvolvimento de TCC's

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Comunicação em seus e-mails corporativos e de forma individual. Atividades de recuperação, desempenhos em laboratório, trabalhos
de pesquisa extraclasse e sinopses de consultas bibliográficas. Todos serão realizados individualmente e com avaliações
específicas.

IX – Identificação:
Nome do Professor: CALIXTO FERNANDES FILHO

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

PTD EM ANÁLISE

Nome do Coordenador: LEANDRO LUIZ DA SILVA

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


