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BIOLOGIA/CIÊNCIAS 
 
1. METODOLOGIA CIENTÍFICA 

1.1. Sua aplicação no estudo das ciências naturais e biologia. 
1.2. Grupos controle e experimental e situações problemas. 

2. ORIGEM DA VIDA E DAS CÉLULAS 
2.1. Teorias sobre a origem da vida. 
2.2. Evolução da célula: das moléculas aos primeiros organismos multicelulares. 

3.  EVOLUÇÃO 
3.1. Teorias evolucionistas: lamarquismo, darwinismo, teoria sintética da evolução. 
3.2. Mecanismos evolutivos: variação gênica, seleção natural, seleção artificial, 

raciação, especiação, convergência e irradiação adaptativas. 
3.3. Evidências da evolução. 
3.4. História geológica da Terra e da vida: eras, evolução dos seres vivos.  

4.  ECOLOGIA 
4.1. Conceito de ecologia e de ecossistema e de equilíbrio ecológico. 
4.2. Fatores bióticos e abióticos. 
4.3. Fluxo de energia e ciclo da matéria na biosfera, cadeias e teias alimentares 

nos ecossistemas, magnificação trófica. 
4.4. Relações ecológicas entre os seres vivos. 
4.5. Mimetismo e camuflagem, nicho e habitat ecológicos, estudo das populações 

e das comunidades, sucessão ecológica, biomas. 
4.6. Ciclos biogeoquímicos. 
4.7. Desequilíbrio ecológico urbano e na agricultura, adubação química. 
4.8. Disposição de resíduos sólidos e líquidos, eutrofização. 

5.  CITOLOGIA 
5.1. Características das células procarióticas e eucarióticas. 
5.2. Componentes químicos da célula. 
5.3. Membrana Plasmática: estrutura, receptores, mecanismos de transporte, 

especializações. 
5.4. Envoltórios celulares: composição, estrutura, função. 
5.5. Citoplasma: aspectos físico-químicos. 
5.6. Sistemas de endomembranas: estruturas celulares e funções. 
5.7. Transformação e aproveitamento de energia: fermentação; respiração aeróbia 

e anaeróbia, fotossíntese, quimiossíntese. 
5.8. Código genético: estrutura; função. 
5.9. Ciclo celular: intérfase; mitose; meiose. 

6. HISTOLOGIA VEGETAL E ANIMAL 
6.1. Características e funções dos tecidos vegetais. 
6.2. Origem, características e funções dos tecidos animais. 

7. SERES VIVOS  
7.1. Classificação biológica: categorias taxonômicas e regras de nomenclatura 

biológica, reinos e domínios. 
7.2. Características morfo-fisiológicas dos moneras, protoctistas e fungos. 

8. ANATOMIA E FISIOLOGIA VEGETAL COMPARADA 
8.1. Aspectos morfo-fisiológicos e evolutivos dos principais grupos dos vegetais. 
8.2. Nutrição, respiração, difusão e trocas gasosas com o ambiente. 
8.3. Estruturas vegetais primária e secundária. 
8.4. Mecanismo de absorção de água, de sais minerais e de transporte de seiva. 
8.5. Respostas a estímulos: germinação e dormência, fotoperiodismo, hormônios 

vegetais e suas funções. 
8.6. Reprodução nos diferentes grupos vegetais. 
8.7. Adaptações bioquímicas na fotossíntese. 



9.  ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA 
9.1. Aspectos morfo-fisiológicos e evolutivos das principais classes dos animais. 
9.2. Nutrição, digestão, respiração, circulação, excreção, reprodução, sistemas de 

proteção, de sustentação, de locomoção, de integração nos diferentes grupos 
de animais. 

9.3. Reprodução sexuada e assexuada. 
9.4. Reprodução na espécie humana e métodos contraceptivos. 

10.  GENÉTICA 
10.1. Conceitos básicos em genética: características hereditária, adquirida e 

congênita. 
10.2. As leis de Mendel. 
10.3. Polialelismo, pleitropia, interações gênicas diversas, genes letais. 
10.4. Cromossomos sexuais, formas de determinação do sexo, heranças ligadas, 

influenciadas e restritas ao sexo. 
10.5. Cariotipia, aberrações cromossômicas numéricas e estruturais. 
10.6. Mapeamento genético, “linkage” e “crossing-over”. 
10.7. Fontes de variabilidade genética: mutação e recombinação gênica. 
10.8. Genética de populações: o princípio de Hardy-Weinberg e os fatores que 

alteram a freqüência de genes nas populações (conseqüências evolutivas). 
10.9. Biotecnologia: clonagem, células-tronco, reação de polimerização em cadeia 

(PCR), transgênicos, projeto genoma, bioética. 
11.  SAÚDE, HIGIENE E SANEAMENTO BÁSICO 

11.1. Conceito e princípios básicos de saúde, higiene e saneamento. 
11.2. Principais doenças do ser humano e prevenções: doenças carenciais, 

degenerativas, infectocontagiosas e parasitárias. 
11.3. Principais endemias do Brasil. 
11.4. As defesas do organismo, soros e vacinas. 
11.5. Vírus: caracterização e principais doenças. 
11.6. Partículas infectantes: príons. 

12. A TERRA E O AMBIENTE 
12.1. Solo: componentes orgânicos e inorgânicos, tipos, erosão e preservação. 
12.2. Ar: composição, propriedades, poluição, pressão atmosférica: evidências, 

medidas e influência sobre o organismo humano. 
12.3. Água: composição química, propriedades, estados físicos e mudanças de 

estado, pressão, importância para os seres vivos e para a saúde. 
12.4. Água potável: tratamento doméstico e estações de tratamento da água. 
12.5. Vasos comunicantes. 

13. NOÇÕES DE FÍSICA E QUÍMICA 
13.1. Fenômenos físicos e químicos. 
13.2. Matéria e energia: Conceito e propriedades. 
13.3. Átomos e moléculas. 
13.4. O emprego da energia atômica na Biologia e Medicina. 
13.5. Substâncias simples e compostas. 
13.6. Misturas e combinações.  
13.7. Tipos de energia e suas transformações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 

 

1 – CONCEITOS DE SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO 

História e Evolução da Computação. Dispositivos primitivos de cálculo. Evolução da 

computação até os dias atuais; Tendências.  

Organização de Computadores. Álgebra booleana. Sistemas de numeração e 

representação de dados. Aritmética computacional. Máquina de Von Neumann. 

Componentes de um processador. Microprocessadores. Dispositivos periféricos. 

Conceitos de interrupções. Estruturas de endereçamento. Compiladores. Ligadores 

("link-editores"). Interpretadores.  

Sistemas Operacionais. Conceitos Básicos. Gerenciamento de Processos. 

Gerenciamento de memória (memória virtual, paginação e segmentação). Sistemas de 

Arquivos. Gerenciamento de Dispositivos. Concorrência (esquemas de sincronização, 

deadlock). Software Livre. DOS. Windows. Linux, Unix e similares. Linguagens “script” 

e de controle.  

Redes de Computadores. Conceitos Básicos. Comunicação de dados. Meios de 

transmissão. Serviços de comunicação. Redes locais e de longa distância. Arquitetura 

OSI da ISSO. TCP/IP. Topologias. Protocolos. Segurança. Windows 20003/XP.  

 

2 – HARDWARE  

Características Básicas. Conceitos e descrição. Processadores. Velocidade do 

processador, Clock interno e externo. Placas mãe. Acesso à Memória, Memória 

Principal: RAM, ROM e Cache. Memória Secundária: Disco Rígido, outras. 

Barramentos. Interface IDE. BIOS. Setor de Boot. Slots. Placas. Scanners. Vídeo 

primário e secundário. Outros periféricos. Gabinetes. 

Hardware de Rede. Hub, Switch, Roteador.  

Montagem e manutenção. Configuração do hardware.  

 

3 – ANÁLISE DE SISTEMAS  

Análise. Análise e projeto estruturado de sistemas. Modelagem funcional. Modelagem 

dinâmica. Modelagem de dados. Análise e projeto orientado a objetos com notação 

UML: conceitos gerais e diagramas.  

Projeto. Projeto de interfaces. Padrões de Projetos (design patterns).  

 

4 – BANCO DE DADOS  

Conceitos. Administração de dados. Sistemas de gerência de banco de dados 

(SGBD). Independência de dados. Linguagem de definição de dados e linguagem de 

manipulação de dados. Dicionário de dados. Níveis da Arquitetura de banco de dados. 



Bancos de dados relacionais. Banco de dados distribuídos. Conceitos de bancos de 

dados orientados a objeto.  

Modelagem de Dados. Modelo entidade-relacionamento. Mapeamento do modelo 

entidade-relacionamento para o modelo relacional. Modelo relacional. Álgebra 

relacional. Normalização.  

Ambiente Operacional. Segurança. Conceito de transação. Concorrência. 

Recuperação. Integridade. Procedimentos (Stored Procedures). Visões (views). 

Gatilhos (Triggers). Índices e otimização de acesso. Tunning. Transações distribuídas. 

ODBC.  

SQL (ANSI). Conceitos gerais. Principais instruções de manipulação de dados. Uso do 

Join. Subconsultas (subqueries). Elaboração de consultas SQL que retornem a 

informação desejada a partir de um modelo de dados pré-estabelecido (tradução de 

consultas em português corrente para SQL).  

Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados. Oracle: arquitetura e estruturas de 

dados. Recursos de segurança. Gerenciamento de transações. MS-SQLServer: 

arquitetura e estruturas de dados. Recursos de segurança. Gerenciamento de 

transações.  

 

5 – ENGENHARIA DE SOFTWARE  

Princípios de Engenharia de Software. Conceitos e fundamentos.  

Processos de Software. Engenharia de sistemas e da informação. Modelos de ciclo de 

vida (cascata, prototipação, desenvolvimento rápido de aplicações – RAD, modelo 

evolutivo, modelo incremental, modelo espiral, modelo orientado a reuso).Processo de 

desenvolvimento de software unificado – Unified Process.  

 

6 – TÉCNICAS E LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO  

Lógica. Lógica formal: Símbolos para conjunção. Disjunção e negação. Enunciados 

condicionais e implicação material. Formas de enunciado, de raciocínio e de 

argumentos. Algoritmos e estrutura de dados. Noções de complexidade de algoritmo.  

Estrutura de Dados. Tipos abstratos de dados. Listas encadeadas. Pilhas. Vetores e 

Matrizes. Estruturas em Árvores. Árvores balanceadas. Listas invertidas. Métodos de 

acesso. Métodos de ordenação, pesquisa e hashing.  

Programação. Programação estruturada. Modularização (acoplamento entre módulos 

e coesão de módulos). Sub-rotinas (passagem de parâmetros por endereço, referência 

e valor). Escopo de Variáveis. Tipos de dados (vinculação; verificação de tipos; 

tipificação forte). Programação orientada a objetos (conceitos de orientação por 

objetos, herança, polimorfismo, propriedades, métodos). Programação por eventos.  



Linguagens. Pascal, Delphi, Visual Basic, VBA, Java, JavaScript, HTML, DOT NET, 

ASP.NET.  

 

7 – MICROINFORMÁTICA E APLICATIVOS  

Windows 2003/XP. DOS. Linux. Microsoft Office. Navegadores de Internet  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESENHO 
 
 
I – DESENHO GEOMÉTRICO 
 

1. Triângulos: propriedades – construção – linhas e pontos notáveis; 
2. Quadriláteros: elementos – propriedades – construção; 
3. Círculo: divisão em arcos congruentes – retificação – problemas diretos e 

inversos; 
4. Tangência: entre reta e círculo / entre círculos; 
5. Polígonos: construção de polígonos inscritos e circunscritos – polígonos e 

figuras estreladas; 
6. Lugares Geométricos: Círculo – Mediatriz – Paralelas – Bissetrizes – Arcos 

Capazes; 
7. Concordância: construções e suas aplicações; 
8. Segmentos Proporcionais: construção da terceira e quarta proporcionais e da 

média geométrica. Divisão em média e extrema razão; 
9. Equivalência – Semelhança – Homotetia; 
10. Escalas: Numérica e Gráfica; 
11. Curvas Cônicas: elementos – construções; 
12. Transformações Pontuais. 

 
 
II – DESENHO PROJETIVO 
 

1. Geometria Descritiva – Método de Monge; 
2. Perspectiva; 
3. Desenho Técnico. 

 
 
III – TENDÊNCIAS ATUAIS PARA O ENSINO NOS NÍVEIS FU NDAMENTAL E 
MÉDIO 
 

· Legislação LDB – 9394/96 – Parâmetros Curriculares Nacionais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEOGRAFIA 

PARTE I – INSTRUMENTAL TEÓRICO-CONCEITUAL E METODOL ÓGICO 

- História do pensamento geográfico e as grandes correntes teóricas da geografia. 
- O espaço geográfico como produto histórico e social.. 
- Conceitos de território, territorialidade, paisagem, região, lugar, rede geográfica e escala 

geográfica. 
- Conceitos da área das ciências humanas que dão suporte à reflexão geográfica: 

Estado Nacional, soberania, nacionalismo, identidade, cultura e ideologia. 
- Os fundamentos da cartografia como instrumento de representação do espaço geográfico. 
 
- PARTE II - O ESPAÇO MUNDIAL  

- O processo de globalização/fragmentação e a lógica neoliberal: origens, dimensões e 
conseqüências sócio-econômicas. 

- A geopolítica mundial: construção de uma nova (des)ordem política e econômica mundial, o 
terrorismo e suas implicações geopolíticas, o papel das grandes instituições político-
econômicas internacionais, conflitos recentes e a questão das nacionalidades. 

- Os grandes conjuntos sócio-econômicos do mundo, os mega blocos de poder e seu papel 
no contexto atual. 

- As formas de organização do trabalho e o acirramento de sociedades desiguais: do 
fordismo ao pós-fordismo, as estratégias de produção e consumo na atualidade, o 
desemprego e a tendência à informalidade. 

- O espaço da produção industrial: processo de industrialização, os modelos produtivos e as 
revoluções técnico-científicas, concentração e dispersão da atividade industrial. 

- A produção e domínio das tecnologias como mecanismo de poder no cenário mundial: os 
impactos e a defasagem entre países ricos e pobres. 

- As redes de circulação mundial de informação, capital, bens e serviços. 
- O espaço urbano: caracterização e diferenciação no mundo, processo de urbanização e 

problemas urbanos. 
- O espaço agrário: caracterização e diferenciação no mundo, a relação com a atividade 

industrial, a revolução biotecnológica e o comércio mundial. 
- A população mundial: reordenação espacial da mobilidade dos grupos humanos e as 

implicações sócio-econômicas, crescimento e estrutura da população mundial. 
- O espaço da natureza, a questão ambiental e as políticas de conservação do meio ambiente. 
 
 
PARTE III – O ESPAÇO BRASILEIRO 

 
- O Brasil e a economia global: as dificuldades, o embate entre as posições científicas e 

políticas sobre a forma de inserção do país no processo de globalização e o aprofundamento 
das desigualdades sociais. 

- A organização do espaço industrial no Brasil: histórico do processo de industrialização, 
a estrutura industrial, concentração espacial e financeira e o processo de dispersão espacial. 

- A urbanização brasileira: características e problemas, o processo de 
metropolização/desmetropolização - sua configuração, desafios e tendências atuais. 

- Meio técnico-científíco e informacional e o espaço geográfico no Brasil: os sistemas de 
comunicação e informação, os sistemas de transportes, o sistema energético, as 
privatizações e desnacionalizações das infra-estruturas e conseqüências decorrentes. 

- Dinâmica da população brasileira: reordenação, crescimento, estrutura e migrações ao longo 
do processo histórico e tendências atuais. 



- A organização do espaço agrário brasileiro: a estrutura fundiária, os conflitos no campo e a 
modernização da agricultura. 

- A dinâmica da natureza e a questão ambiental no Brasil: os elementos da natureza e sua 
interdependência, o aproveitamento econômico dos recursos naturais e a biodiversidade, 
problemas decorrentes dos impactos provenientes da ação humana e estratégias para uso e 
conservação do meio ambiente. 

- As questões regionais no Brasil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATEMÁTICA 
 

1. Lógica. 
 
2. Teoria dos Conjuntos. 
 
3. Relações de Equivalência e de Ordem; Congruências. 
 
4. Conjuntos Numéricos:  
       N (Naturais), Z (Inteiros), Q (Racionais), R (Reais) e C (Complexos). 
 
5. Princípio da Indução Finita. 
 
6. Aritmética dos Números Inteiros. 
 
7. Equações e Inequações. 
 
8. Estudo Geral das Funções. 
 
9. Sucessões numéricas. 
 
10. Matemática Financeira: Juros Simples e Compostos. 
 
11. Análise  Combinatória e Binômio de Newton. 
 
12. Probabilidades. 
 
13. Estatística: Medidas de Tendência Central e de Dispersão. 
 
14. Geometria Plana. 
 
15. Geometria Espacial. 
 
16. Trigonometria Plana. 
 
17. Teoria dos Polinômios e Equações Algébricas. 
 
18. Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares. 
 
19. Geometria Analítica no Plano e no Espaço. 
 
20. Espaços Vetoriais e Transformações no Plano.  e no Espaço. 
 
21. Cálculo Diferencial e Integral de Funções Reais de uma Variável Real.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMEIRO SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

1. PROGRAMA DE PORTUGUÊS 

   1.1. CONTEÚDOS 

1.1.1   ORALIDADE E ESCRITA 

1.1.1.1 Leitura e produção de textos verbais e não-verbais, de textos orais e 
escritos. 

1.1.1.2 Texto literário e não-literário: elementos ficcionais e não-ficcionais; 
linguagens denotativa e conotativa; pressuposições implícitas e 
explicitas; intertextualidade (paráfrase e paródia). 

1.1.1.3 Tipologia textual e gêneros de circulação social: estrutura e 
superestrutura; objetivos discursivos do texto; aspectos lingüístico-
gramaticais. 

1.1.1.4 Mecanismos construtores da coesão do texto: aspectos gramaticais 
(seqüenciação por conectivos e marcadores discursivos, 
referenciação, substituição, concordância, pontuação) e aspectos 
semânticos (relações de tempo, causa e conseqüência, conclusão, 
explicação, etc.). 

1.1.1.5 Mecanismos construtores da coerência do texto: organização dos 
enunciados e das partes do texto (de acordo com seus objetivos 
discursivos e com seu contexto). 

1.1.1.6 Variabilidade lingüística: norma culta e variedades regionais e 
sociais; registros formal e informal do uso da língua. 

1.1.1.7 Argumentação: fato e opinião; fundamentação do argumento; 
pertinência; suficiência; reescritura. 

1.1.2 ANÁLISE LINGÜÍSTICA 

1.1.2.1 Fonética e Fonologia: fonema e letra; sílaba, encontros vocálicos e 
consonantais, dígrafos; ortografia; acentuação tônica e gráfica. 

1.1.2.2 Morfologia: o vocábulo – estrutura, formação, classificação e flexão. 
1.1.2.3 Sintaxe: frase, oração e período; coordenação e subordinação; 

termos da oração; regência nominal e verbal; concordância nominal 
e verbal; sintaxe do texto. 

1.1.2.4 Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, 
polissemia. 

   1.2. METODOLOGIA 

1.2.1 A oralidade e a escrita. 
1.2.2 O texto como elemento essencial no desenvolvimento da ação 

didática. 
1.2.3 A exploração de gêneros textuais variados na sala de aula. 
1.2.4 O desenvolvimento dos aspectos lingüístico-gramaticais como 

instrumentos para a leitura e a produção de textos. 
1.2.5 Os procedimentos de revisão textual e de reescritura. 
1.2.6 Alfabetização e letramento. 

2. PROGRAMA DE MATEMÁTICA 

   2.1. CONTEÚDOS 
2.1.1. Números naturais: significados, comparação, ordenação e 

representação (Sistema de Numeração) 
2.1.2. Números Racionais (na forma fracionária e decimal): significado, 

equivalência, comparação, ordenação, representação e localização 
na reta numérica. 



2.1.3. Operação com números naturais e racionais: significados, 
propriedades e procedimentos de cálculo das operações de adição, 
subtração, multiplicação e divisão. 

2.1.4. Múltiplos e divisores.  Divisibilidade.  Números primos. 
2.1.5. Combinatória.  Razões e Proporções. Porcentagem. 
2.1.6. Espaço e forma: descrição, interpretação e representação da 

localização e movimentação de pessoas e objetos. Figuras 
geométricas espaciais e planas: características, propriedades, 
elementos constituintes, composição, decomposição, ampliação, 
redução e representação. 

2.1.7. Medidas: procedimentos e instrumentos de medida; sistemas de 
medida decimais (comprimento, superfície, volume, capacidade, 
massa e temperatura) e conversões; medidas de tempo e conversões; 
sistema monetário brasileiro; cálculo e comparação de perímetro e 
área; aplicações geométricas. 

2.1.8. Tratamento da informação: leitura, interpretação e construção de 
tabelas e gráficos.  Média aritmética.  Probabilidade. 

   2.2. METODOLOGIA 

2.2.1 A resolução de problemas como forma de aplicação de 
conhecimentos e como caminho para o ensino da Matemática. 

2.2.2 A aquisição de conceitos matemáticos e o desenvolvimento de 
procedimentos, valores e atitudes como fatores facilitadores da 
construção e do exercício da cidadania. 

2.2.3 O papel da interação entre sujeitos na construção do 
conhecimento. 

3. PROGRAMA DE CIÊNCIAS 

3.1. CONTEÚDOS 

3.1.1 Ambiente e Seres Vivos: o ar atmosférico (composição e 
propriedades); a água (composição, propriedades, ciclo da água na 
natureza); o solo (componentes, erosão e preservação do solo); seres 
vivos (caracterização geral e classificação); os diferentes 
ecossistemas terrestres (componentes e características); 
interdependência entre os elementos do meio ambiente; o 
desequilíbrio ecológico, suas causas e conseqüências. 

3.1.2 Ser Humano e Saúde: noções elementares de anatomia e 
fisiologia humana (o corpo humano como um todo integrado – 
relações entre os diferentes sistemas); princípios básicos de saúde; 
doenças infecto-contagiosas; aspectos biológicos, afetivos e culturais 
da sexualidade nas diferentes fases da vida humana; métodos 
anticoncepcionais. 

3.1.3 Recursos Tecnológicos: conceitos de energia e suas 
transformações; estruturas e propriedades da matéria; recursos 
naturais; processos e etapas de transformação de materiais da 
natureza para a obtenção dos recursos tecnológicos; a produção e o 
tratamento dos resíduos (lixo, esgoto, gases poluentes); ética 
(ecológica, social e cultural) na obtenção dos recursos tecnológicos. 

   3.2. METODOLOGIA 

 A problematização no ensino de Ciências.  
3.2.1 A busca de informações (observação, experimentação e leitura 

de textos informativos) . 
3.2.2 O tratamento das informações (comparação, registro e 

comunicação). 



4. PROGRAMA DE ESTUDOS SOCIAIS 

   4.1 CONTEÚDOS 

4.1.1 História: fontes históricas, periodização, elementos históricos 
(homem, cultura, espaço e tempo). 

4.1.2 Formação da sociedade brasileira – os elementos formadores 
do povo brasileiro: os indígenas, os portugueses, os africanos, os 
imigrantes.  As diferentes manifestações culturais e os conflitos. 

4.1.3 Acontecimentos políticos, econômicos e sócio-culturais que 
marcaram os diferentes períodos da História do Brasil (colonial, 
imperial e republicano) e a ligação destes aos acontecimentos 
mundiais. 

4.1.4 História da Cidade do Rio de Janeiro (do século XVI aos dias 
atuais) e sua ligação com os acontecimentos do Brasil e do mundo. 

4.1.5 Localização espacial: círculos terrestres, coordenadas 
geográficas, projeções cartográficas, fusos horários, pontos cardeais 
e colaterais. 

4.1.6 Representação do espaço e linguagem dos mapas: escalas, 
plantas, convenções cartográficas, representação gráfica de relevo. 

4.1.7 Natureza, seus elementos (relevo, solo, hidrografia, clima, 
vegetação) e transformações (naturais e humanas). 

4.1.8 Espaço brasileiro: população, urbanização, grandes divisões do 
espaço e relações inter e intra-regionais, recursos naturais, questão 
agrária, industrialização. 

4.1.9 Espaço mundial: divisão internacional do trabalho, globalização 
e questão ambiental. 

4.2 METODOLOGIA 

4.2.1 Discussão, reflexão e posicionamento crítico como prática 
relevante para o desenvolvimento da cidadania. 

4.2.2 Construção dos conceitos de tempo (duração, simultaneidade, 
posterioridade, anterioridade), de espaço (relações topológicas, 
projetivas e euclidianas) e de grupos sociais. 

4.2.3 Atividades de pesquisa e atividades em grupo na aprendizagem 
em Estudos Sociais. 

5. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

5.1 Educação: principais definições e conceitos, seus fins e papel que 
representa na sociedade ocidental contemporânea.  Principais aspectos 
históricos da Educação Brasileira e suas relações com a crise atual do Sistema 
Educacional.  A legislação atual; as Diretrizes Curriculares Nacionais e suas 
implicações na prática pedagógica. 

5.2 Estatuto da Criança e do Adolescente. 
5.3 Função histórico-social da escola: a escola como campo de relações 

(espaço de diferenças, contradições e conflitos), como espaço para o exercício 
e a formação da cidadania, como espaço de difusão, inclusão e construção do 
conhecimento. 

5.4 A educação em sua dimensão teórico-filosófica: filosofias tradicionais 
da Educação e teorias educacionais contemporâneas. As concepções de 
aprendizagem/ aluno/ ensino/ professor nessas abordagens teóricas. 

5.5 Teorias mais recentes sobre o desenvolvimento infantil e seus reflexos 
na educação nas últimas décadas. 

5.6 O currículo (organização e dinâmica); conteúdos curriculares e 
aprendizagem significativa; o espaço da sala de aula como ambiente interativo; 
a atuação do professor mediador; a atuação do aluno como sujeito na 



construção do conhecimento; a avaliação como processo contínuo, 
investigativo e inclusivo. 

 


