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TURMAS INSTRUMENTOS DE
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Estrutura atômica: Realizar a distribuição eletrônica de átomos neutros e
de íons utilizando o diagrama de preenchimento dos orbitais (1s2 2s2 ...). 

Tabela Periódica:  Reconhecer os principais grupos da tabela periódica
(Metais alcalinos, (Grupo 1), Metais alcalinos terrosos (Grupo 2), Halogê-
nios (Grupo 17) e Gases Nobres (Grupo 18);  Relacionar a posição de
cada elemento com a sua distribuição eletrônica; Identificar as principais
propriedades periódicas (Raio atômico, Energia de Ionização e Eletrone-
gatividade) e relacionar tais propriedades às características dos elementos.

Ligações  Químicas  e  Interações  Intermoleculares:  Ligações  Iônicas:
construir as fórmulas mínimas dos compostos iônicos, reconhecer as suas
principais propriedades.  Escrever  as suas reações  de dissociação iônica
em água e  explicar  a  sua  condutividade elétrica;  Ligações  Covalentes:
Construir as fórmulas estruturais dos principais compostos moleculares e
relacionar com a geometria molecular; Polaridade de Moléculas: Classifi-
car um composto molecular em polar ou apolar através da análise da dife-
rença de eletronegatividade nas suas ligações; Interações Intermolecula-
res: Identificar onde ocorre os principais tipos de interação intermolecular
(Dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio e Dipolo induzido-Dipolo induzi-
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do). Relacionar a intensidade das interações intermoleculares com pontos
de fusão e ebulição e com a solubilidade dos compostos.

Funções Inorgânicas e suas reações:   Calcular o Número de Oxidação
(NOX); Nomenclatura, propriedade e reação dos principais Ácidos (H2-
SO4, HCl, HF, HNO3, HClO, H3PO4, H2CO3, H2S, HCN);  Nomenclatura,
propriedade e reação das principais Bases (Hidróxidos de metais alcali-
nos, hidróxidos metais alcalinos terrosos, Al(OH)3e NH4OH);  Equacionar
as reações de neutralizações totais entre ácidos e bases com formação de
sais; Equacionar as reações de simples troca (deslocamento) utilizando a
fila de reatividade que será fornecida ou construir uma fila de reatividade
a partir de informações sobre experimentos, conforme visto no laborató-
rio; Reconhecer e classificar as reações de (i) síntese ou adição, (ii)análise
ou decomposição, (iii)simples troca ou deslocamento e (iv)dupla troca.

Data: 09/12/19


