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TEMAS 

 

 

 

Arte  
a) Arte Contemporânea.  

b) Dança nas aulas de arte.  

c) O audiovisual nas aulas de arte.  

d) Teatro nas aulas de arte.  

e) Música nas aulas de arte.  
 
Biologia  
a) Classificação dos seres vivos: critérios taxionômicos e filogenéticos.  

b) Teorias sobre a origem da vida e a evolução das espécies.  

c) Interferência humana na Terra: questões ambientais, vida social e saúde humana.  

d) Hereditariedade, reprodução e desenvolvimento embriológico da espécie humana.  

e) Biotecnologia, bioética e manipulação da vida.  
 
Ciências  
a) Astronomia: da origem e evolução do universo aos movimentos terrestres e celestes.  

b) Do átomo ao universo: constituição, propriedades e ciclo da matéria.  

c) A conservação da energia e o ambiente: dos recursos à conversão e eficiência energética.  

d) Níveis de organização da vida: relações emergentes entre mecanismos celulares, 
organismos e biodiversidade.  

e) Diversidade de espécies na biosfera: ecossistemas, interações ecológicas, dinâmica de 
populações e teorias evolutivas.  
 
Educação Física  
a) O esporte como um fenômeno social.  

b) Jogos e brincadeiras.  

c) Atividade física e saúde.  

d) Lutas.  

e) Danças.  
 
Filosofia  
a) Filosofia: origem e conceitos. 

b) A política em Platão e Aristóteles. 

c) A questão do conhecimento em Descartes. 

d) O conceito de esclarecimento em Adorno e Horkheimer. 

e) Epistemologias contemporâneas. 
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Física  
a) Mecânica newtoniana.  

b) Eletricidade.  

c) Eletromagnetismo.  

d) Termodinâmica.  

e) Física Moderna e Contemporânea.  
 
Geografia  
a) População brasileira: suas manifestações socioespaciais e sua diversidade cultural.  

b) Formação e crescimento das cidades, a dinâmica dos espaços urbanos e a urbanização.  

 

c) O Espaço rural brasileiro e suas contradições.  

d) A dinâmica da natureza e sua alteração pelo emprego de tecnologias da exploração e 
produção.  

e) Espaço em rede: produção, transporte e comunicação na atual configuração territorial.  
 
História  
a) O mundo feudal europeu dos séculos XI ao XIV.  

b) O sistema escravista na América portuguesa e Brasil imperial: a relação Brasil, Portugal e 
África.  

c) A formação do trabalho assalariado urbanização e industrialização na Europa e no Brasil nos 
séculos XVIII a XX.  
d) A formação dos Estados nacionais: as revoluções políticas e sociais nos séculos XIX e XX.  

e) Os movimentos sociais no Brasil no século XX: a resistência contra a Ditadura civil-militar 
brasileira e a luta pela redemocratização.  
 
LEM Espanhol  
a) Variação Linguística na Língua Espanhola.  

b) Gêneros Textuais em língua espanhola: as características da situação de produção, a 
construção composicional do gênero e os fatores linguístico-discursivos.  

c) Os tempos verbais em língua espanhola, contextualizados sob a perspectiva discursiva da 
língua.  

d) Coesão e coerência textuais: os marcadores de discurso em língua espanhola.  

e) A diversidade linguística e cultural a partir da língua espanhola.  
 
LEM Inglês  
a) Os gêneros discursivos, seus elementos composicionais e suas esferas de circulação.  

b) Funções das classes gramaticais contextualizadas nos textos sob a perspectiva discursiva da 
língua.  

c) A Língua Inglesa e o léxico: escolhas lexicais adequadas à construção do sentido dos 
enunciados e ao gênero selecionado.  

d) Coesão e coerência textuais: marcadores de discurso.  

e) A diversidade linguística e cultural.  
 
Língua Portuguesa  
a) Leitura: exploração das possibilidades didáticas para a leitura de um ou mais textos.  
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b) Escrita: proposição de produção textual de determinado gênero, de forma que abranja seu 
tema, estilo e forma composicional.  

c) Oralidade: exploração das marcas linguísticas próprias de determinado gênero oral, 
considerando-se a situação de comunicação e os interlocutores.  

d) Literatura: exploração de um gênero literário (conto, romance, poema etc.), tendo como 
pressuposto teórico a Estética da Recepção.  

e) Análise linguística: exploração de determinado(s) elemento(s) linguístico(s) de um gênero 
textual/discursivo.  
 
Matemática  
a) Números e álgebra.  

b) Geometrias.  

c) Funções.  

d) Grandezas e medidas.  

e) Tratamento da informação.  
 
Química  
a) Matéria.  

b) Ligação química.  

 

c) Funções químicas.  

d) Velocidade das reações.  

e) Equilíbrio químico.  
 
Sociologia  
a) Contexto do surgimento do pensamento social e o objeto de estudo da Sociologia.  

b) Indústria Cultural e Cultura de Massa e as influências nas relações sociais.  

c) O mundo do trabalho e suas contradições na sociedade capitalista.  
d) Processo de formação do Estado Moderno e relações de poder a partir das teorias clássicas.  
e) Princípios norteadores dos Movimentos Sociais Contemporâneos no Brasil.  
 
Pedagogia  
a) Organização e elementos do Plano de Trabalho Docente (PTD).  

b) O Papel dos colegiados escolares: conselho escolar.  

c) O papel dos colegiados escolares: conselho de classe.  

d) Avaliação escolar.  

e) A concepção disciplinar do currículo.  


