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A coleção Química, dos autores Usberco e Kaufmann traz os conceitos de 
química dentro de um contexto estreitamente ligado aos PCN. Buscando a 
interligação entre o cotidiano e os conceitos químicos ela passa pela contex-
tualização dos fenômenos. Nos boxes há sempre uma informação a mais 
além daquela fornecida pelo livro. As atividades surgem na seção Conexão 
levando o estudante a desenvolver um olhar mais completo, além disso, a 
seção Atividade prática trazem experimentos que tornam a teoria mais con-
creta. Completando, a seção Para ampliar seu conhecimento oferece muitas 
outras sugestões de ampliação do conhecimento. E no final de cada capítulo 
a seção Integrando conceitos reúne conceitos e ideias de outras áreas que 
permite a ponte entre o que já se sabe com os novos saberes

O capítulo 7 apresenta os hidrocarbonetos e suas classes, além das inúmeras 
aplicações como matéria prima para a indústria.

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
3 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Ao término da proposta espera-se que o estudante tenha com-

preendido os conceitos sobre reações químicas, suas aplica-
ções em uma sociedade tecnológica, científica e preocupada 
com o meio ambiente

 • Reconhecer e identificar as classes de hidrocarbonetos

 • Identificar as principais reações químicas dos hidrocarbonetos

 • Conceituar suas propriedades físicas

 • Conhecer e identificar polímeros

Química – Hidrocarbonetos
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PREPARAÇÃO

Aconselho para a preparação do professor:

Faça a leitura do capítulo, previamente. Em especial, as seções que promo-
vam a contextualização e interdisciplinaridade.

Apesar de privilegiar as aulas expositivas. Tente evitar a apresentação simples 
e pura das leis e suas aplicações, busque contextualizar ao máximo. Procure 
sempre se atualizar com exemplos cotidianos. 

Fazer sempre uma discussão prévia (atividade diagnóstica) dos conceitos a 
serem desenvolvidos durante a sequência didática. Assim os estudantes te-
rão uma atividade norteadora para a compreensão dos objetivos e conceitos 
a serem desenvolvidos. Esteja sempre atento ao manual do professor no final 
do volume. 

AULA 1

Inicie a aula com a leitura do texto introdutório da seção Conexão - Empreen-
dedorismo.

Em seguida dê prosseguimento dos alcanos.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
 • Identificar a produção de energia térmica e elétrica em diferen-

tes transformações químicas.

 • Identificar combustíveis e comburentes.

 • Aplicar ideias sobre arranjos atômicos e moleculares para en-
tender a formação de cadeias, ligações, funções orgânicas e 
isomeria.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz

 • lousa

 • materiais necessários para a realização da seção “Atividade 
prática”
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Os processos de ensino e aprendizagem podem ser avaliados a partir de:

Atividades, problemas e testes aplicados durante as aulas. 

Avaliação subjetiva baseada na participação do estudante durante as discus-
sões e atividades em grupos em sala de aula.

Aplicar como avaliação formal a entrega e correção dos exercícios das se-
ções “Atividades” e “Integrando conceitos”

Aplicar como avaliação formal uma prova com questões objetivas e dissertativas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

Dê a definição de hidrocarboneto, e suas características.

Faça a nomenclatura, ressaltando a terminação ANO.

Dê a fórmula geral dos alcanos e explique como funciona.

Ressalte o metano, sua origem e sua aplicação.

Faça uma exposição teórica a partir da leitura do texto do livro sobre o gás 
metano na página 70.

AULA 2
 

Fale do processo de biodigestão e sua aplicabilidade nos aterros sanitários.

Liste as propriedades dos alcanos. Chame a atenção para a temperatura de 
ebulição em função do número de carbonos na cadeia, e a relação com as 
forças de Van der Waals.

Defina isomeria e mostre a isomeria plana dos compostos.

Liste as propriedades químicas começando pela halogenação.

Faça o modelo de reação correspondente. 

AULA 3
 

Retome os conceitos da aula anterior sobre halogenação

Dê a nomenclatura.

Execute a reação de bromação para explicar a ordem de saída do hidrogênio.

Mostre o mecanismo de reação de sulfonação e a nomenclatura correspondente.

Finalize a aula com uma série de exercícios da seção Atividades.


