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Qut
mica, disposto no Edital N
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Como orientao
m
o geral, a prova do conhecimento espect
fico de qut
mica pressuporique o candidato:
a) tenha conscir
ncia da vism
o orgk
nica entre os pontos;
b) tenha conscir
ncia da co-responsabilidade que o Colp
gio de Aplicao
m
o tem nas tarefas de
formao
m
o docente dos alunos dos cursos de licenciatura da UFRJ;
c) esteja atento j
s discuss}es contempork
neas da educao
m
o qut
mica e ciente de sua dimensm
o
histyrica, filosyfica, cultural, polt
tica, social e ambiental;
d) esteja apto a articular os conhecimentos espect
ficos de qut
mica nas relao
}es entre Cir
ncia,
Tecnologia e Sociedade e nos processos de mediao
m
o didi
tica desses conhecimentos para o
ensino fundamental e mp
dio.

Partindo destes pressupostos, a prova serielaborada com o objetivo de:
1. Exigir do candidato uma vism
o interpretativa e analt
tica da qut
mica, abordando os
conhecimentos qut
micos e suas interfaces com a histyria da qut
mica, a construo
m
o da
cidadania, o meio ambiente e o cotidiano;
2. Avaliar as habilidades e competr
ncias do candidato em mediar didaticamente os
conhecimentos qut
micos destinados ao ensino fundamental e mp
dio, contemplando em parte
ou no todo aquelas interfaces e suas relao
}es com o processo ensino-aprendizagem;
Os pontos elencados a seguir estm
o em estrita consonk
ncia com o Programa de Conte~do
Espect
fico de Qut
mica, jidivulgado anteriormente, no qual o candidato deveribusci
-los de forma
ampliada.

LISTA DE PONTOS
1. Estrutura da matp
ria e ligao
}es qut
micas: modelos e fundamentos teyricos; determinantes
estruturais, ponderais, cinp
ticos e termodinkmicos das transformao
}es qut
micas; equilt
brio
qut
mico e i{nico.
2. A qut
mica dos elementos: carbono, nitrogr
nio, enxofre, oxigr
nio, gases nobres e metais de
transio
mo de importkncia ambiental e bioqut
mica.
3. Acidez e basicidade de compostos orgknicos e inorgknicos e suas implicao
}es socioambientais:
fundamentos teyricos aplicados aos mecanismos de reao
mo; cariter anfotp
rico.
4. A qut
mica das soluo
}es e das dispers}es coloidais de interesse ambiental e bioqut
mico:
princt
pios de solubilidade, relao
}es de concentrao
mo e propriedades coligativas.
5. Processos qut
micos industriais inorgknicos e suas influr
ncias no meio socioambiental:
produo
mo de cloro, hidryxido de sydio, icido sulf~rico, amont
aco, e acido nt
trico.
6. Processos qut
micos industriais orgknicos e sua influr
ncia no meio socioambiental: produo
mo
de sab}es, ilcoois e bebidas alcoylicas, e macromolp
culas sintp
ticas.
7. Processos qut
micos extrativistas e sua influr
ncia no meio socioambiental: metalurgia e
petroqut
mica.
8. Qut
mica, sociedade e meio ambiente: poluio
mo atmosfp
rica, ht
drica e de solos; lixo e
reciclagem; processos corrosivos e sua preveno
mo.
9. Demandas energp
ticas das sociedades modernas e suas implicao
}es socioambientais: energia
elp
trica; energia nuclear e cinp
tica das emiss}es radioativas.
10. A qut
mica dos compostos orgknicos e sua relao
mo com sociedade e meio ambiente: ocorrr
ncia
natural, produo
mo, geometria e propriedades ft
sico-qut
micas; mecanismos de reao
}es
orgknicas.

