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TEMAS ESSENCIAS – QUÍMICA 

2EM - Setor A 

1O TRIMESTRE 

 Compreender a grandeza quantidade de matéria, sua unidade e as relações de 

número de partículas, massa e volume. 

 Compreender o significado da composição de materiais (concentração em 

quantidade de matéria, percentagem e partes por milhão), relacionando com 

interpretação de rótulos de produtos comerciais. 

 Compreender o conceito de calor e sua relação com transformações químicas e 

com a massa de reagentes e produtos. 

 Compreender a entalpia de reação como resultante do balanço energético 

advindo de formação e ruptura de ligação química. 

2O TRIMESTRE 

 Compreender qualitativamente o conceito de entalpia 

 Compreender a entalpia de reação como resultante do balanço energético 

advindo de formação e ruptura de ligação química. 

 Reconhecer e identificar transformações químicas que ocorrem em diferentes 

intervalos de tempo. 

 Estabelecer relações proporcionais entre concentração e tempo de uma reação 

química, reconhecendo como um reagente pode influenciar a velocidade da 

reação. 

 Identificar os fatores que influenciam a rapidez de uma reação química. 

 

Orientação de estudo: 

Para o primeiro trimestre, como tratamos de relações entre diferentes grandezas, 

a melhor maneira de fixar o conteúdo é fazendo os exercícios tanto da tarefa quanto das 

listas extras que mandei. Para o estudo de concentração e titulação os exercícios da 

tarefa são suficientes e muito completos. Utilize o Apprendi sempre que possível. 

Para o segundo trimestre que começa com diluição, mistura de soluções sem e 

com reação química, é essencial saber com clareza o conteúdo do primeiro trimestre 

que é pré-requisito. A aula de titulação é mais complexa e foi assunto da AMD. Os 

exercícios das tarefas mínima e principalmente complementar são uma boa maneira de 

fixar o conteúdo. Este trimestre também conta com outro assunto que é termoquímica e 

como já fizeram a lista de exercícios recomendo que façam os exercícios da tarefa 

complementar do Apprendi 


