ANEXO I
PROGRAMAS
LÍNGUA PORTUGUESA – (Para todas as disciplinas, exceto Língua Portuguesa)
1. Interpretação de textos; 2. Morfologia; 3. Sintaxe; 4. Pontuação; 5. Ortografia; 6.
Semântica; 7. Acentuação; 8. concordância, regência e colocação; 9. Crase.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS – (Para todas as disciplinas, exceto
Disciplinas Pedagógicas)
1. Fundamentos da Educação; 2. Concepções e tendências pedagógicas
contemporâneas; 3. Relações sócio-econômicas e político-culturais da educação; 4.
Educação e Direitos Humanos, Democracia e Cidadania; 5. A função social da escola;
Inclusão educacional e respeito à diversidade; 6. Diretrizes Curriculares Nacional para
a Educação Básica; 7. Didática e organização do ensino; 8. Saberes Escolares,
processos metodológicos e avaliação da aprendizagem; 9. Novas tecnologias da
informação e comunicação e sua contribuição com a prática pedagógica; 10. Projeto
Político Pedagógico da escola e o compromisso com a qualidade social do ensino; 11.
Lei no 9394-1996 Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional; Lei no 8069-1990 Estatuto da Criança e do Adolescente; 12. Lei nº 10.639-2003 Historia e Cultura Afro
Brasileira e Africana; 13. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – 2007.
PARA A DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA
1. Concepções de língua-linguagem como discurso e processo de interação: conceitos
básicos de dialogismo, polifonia, discurso, enunciado, enunciação, texto, gêneros
discursivos; 2. Oralidade: concepção, gêneros orais, oralidade e ensino de língua,
particularidades do texto oral; 3. Leitura: concepção, gêneros, papel do leitor,
diferentes objetivos da leitura, formação do leitor crítico, intertextualidade, inferências,
literatura e ensino, análise da natureza estética do texto literário; 4. Escrita: produção
de texto na escola, papel do interlocutor, contexto de produção, gêneros da escrita,
fatores lingüísticos e discursivos da escrita, o trabalho da análise e revisão de reescrita
de textos; 5. Análise Lingüística: o texto (oral e escrito) como unidade privilegiada na
análise-reflexão da língua(gem), os efeitos do sentido provocados pelos elementos
lingüísticos, a norma padrão e as outras variedades lingüísticas.
PARA A DISCIPLINA DE MATEMÁTICA
1. ARITMÉTICA E CONJUNTOS: Os conjuntos numéricos (naturais, inteiros,
racionais, irracionais e reais); operações básicas, propriedades, divisibilidade,
contagem e princípio multiplicativo. Proporcionalidade. 2. ÁLGEBRA; Equações de 1º
e 2º graus; funções elementares, suas representações gráficas e aplicações: lineares,
quadráticas, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas; progressões aritméticas e
geométricas; polinômios; números complexos; matrizes, sistemas lineares e
aplicações na informática; fundamentos de matemática financeira. 3. ESPAÇO E
FORMA: Geometria plana, plantas e mapas; geometria espacial; geometria métrica;
geometria analítica. 4. TRATAMENTO DE DADOS: Fundamentos de estatística;
análise combinatória e probabilidade; análise e interpretação de informações
expressas em gráficos e tabelas. 5. MATEMÁTICA, SOCIEDADE E CURRÍCULO:
Currículos de Matemática e recentes movimentos de Reforma. Os objetivos da

Matemática na Educação Básica. Seleção e organização dos conteúdos para o Ensino
Fundamental e Médio. Tendências em Educação Matemática (resolução de
problemas, modelagem, etnomatemática, história da matemática e mídias
tecnológicas).
PARA A DISCIPLINA DE HISTÓRIA
1. Fundamentos teóricos do Pensamento Histórico; 2. Didática e prática dos
procedimentos de produção do conhecimento histórico; 3. Linguagem e ensino de
História; 4. Transversalidade, novas formas de abordagem e renovação do ensino de
Historia; 5. O ofício do historiador e a construção da História; 6. Natureza, Cultura e
História; 7. Passagens da Antiguidade para o Feudalismo; 8. Mundo Medieval; 9.
Expansão Européia do século XV; 10. Formação do Mundo Moderno; 11. Formação
do Mundo Contemporâneo; 12. Brasil – Sistema Colonial; 13. Brasil – Império; 14.
Brasil - República
PARA A DISCIPLINA DE GEOGRAFIA
1. A evolução do pensamento geográfico e os novos paradigmas de ciência; 2. As
fontes e a evolução da concepção da natureza do homem e da economia na
geografia; 3. Abordagem dos conceitos da geografia de paisagem, espaço, sociedade,
região, território; 4. Geografia política e novas territorialidades; 5. Metodologia do
ensino e aprendizagem da geografia: os novos recursos didáticos; 6. As diferentes
propostas curriculares e o livro didático na geografia; 7. Ensino e pesquisa em
Geografia; 8. Alfabetização e linguagem cartográfica; 9. A cartografia nos diversos
níveis de ensino; 10. Orientação, localização e representação da Terra; 11. A divisão
política, administrativa e o planejamento do território brasileiro; 12. A divisão do
espaço brasileiro segundo o IBGE; 13. As regiões geoeconômicas brasileiras; 14.
Principais características econômicas e sociais das mesorregiões e microrregiões de
Pernambuco; a diversidade sócio-cultural de PE; 15. Conceitos demográficos
fundamentais; 16. Crescimento populacional; 17. Teorias demográficas e
desenvolvimento sócio-econômico; 18. Distribuição geográfica da população; 19.
Estrutura da população; 20. Migrações populacionais; 21. O processo de
industrialização e a urbanização brasileira e as conseqüências ambientais; 22.
Relação cidade e campo; 23. A geografia agrária e as transformações territoriais no
campo brasileiro; 24. Agricultura e meio ambiente; 25. Produção e organização do
espaço brasileiro e suas relações no mundo globalizado; 26. Organizações e blocos
econômicos; 27. Conflitos, problemas e propostas do mundo atual; 28. Quadro natural
(relevo vegetação, clima, solos e hidrografia) numa perspectiva global, nacional e
regional; clima e aquecimento global; 29. Conservação, preservação e degradação
ambiental no Brasil; 30. Políticas públicas e gestão ambiental no Brasil. 31.
Representações e práticas sociais em educação ambiental; 32. Espaço e turismo no
ensino da geografia.
PARA A DISCIPLINA DE CIÊNCIAS
1. Ar: 1.1. Composição; Propriedades e respectivas Aplicações. 1.2 Camadas da
Atmosfera. 1.3. Pressão Atmosférica (variações da pressão atmosférica, medida da
pressão atmosférica, formação de vento, as massas do ar). 1.4. Previsão do Tempo.
1.5. Ar e Saúde. 1.6. Preservação do ar. 2. Água: 2.1. Composição, 2.2. Propriedades;
2.3. Estados Físicos e as Mudanças de fase da Água. 2.4. O Ciclo e Formação da
Água na Natureza. 2.6. Água e Saúde. 2.7. Saneamento Básico. 3. Solo: 3.1. Como se
Formam os Solos (as Rochas); 3.2. Composição; 3.3. Tipos; 3.4. Função; 3.5. O Solo

e a nossa Saúde. 4. Vírus: 4.1. Estrutura; 4.2. Reprodução; 4.3. Importância do
Estudo. 5. Moneras, Protistas e Fungos: 5.1. Representantes; 5.2. Ecologia; 5.3.
Características da Célula; 5.4. Caracteres morfofisiológicos; 5.5. Importância do
estudo dos benefícios e malefícios para os seres humanos. 6. Evolução dos Seres
Vivos: 6.1. Fóssil e sua importância; 6.2. Seres vivos e adaptação; 6.3. Seleção
natural/Mutação; 6.4. categorias de Classificação; 6.5. Nomenclatura científica básica
de classificação dos seres vivos. 7. Animais: 7.1. Ordenação evolutiva da filogenia dos
principais grupos do reino animal com seus respectivos representantes. 7.2. Estudo
dos Prolíferos e Celenterados (ecologia, principais caracteres morfofisiológicos,
reprodução e importância do estudo); 7.3. Estudo dos Platelmintos, Nematelmitos e
Anelídeos (ecologia, principais caracteres diferenciais morfofisiológicos, reprodução e
importância do estudo). 7.4. Estudo dos Moluscos (classificação dos principais
representantes, ecologia, caracteres básicos morfofisiológicos, reprodução e
importância do estudo). 7.5. Estudo dos Vertebrados Superiores (peixes, anfíbios,
répteis, aves e mamíferos): classificação, ecologia, caracteres básicos
morfofisiológicos, reprodução e importância do estudo. 8. Vegetais: 8.1. Os grandes
grupos de vegetais (ordenação evolutiva com seus respectivos representantes e
características da célula vegetal); 8.2. Algas Pluricelulares (características, ecologia,
classificação e importância); 8.3. Briófitas e Pteridófitas (caracteres morfofisiológicos
básicos diferenciais, ecologia, reprodução e utilidade); 8.4. Gimnospermas:
representantes, reprodução e importância; 8.5. Angiosperma: classificação e
representantes, caracteres estruturais, fisiológicos e importância (raiz, caule, folha,
flor, fruto e semente). 9. Corpo Humano: 9.1. Célula (características da célula animal,
partes com seus respectivos componentes e função); 9.2. Tecido: conceito, tipos
(classificação) e função; 9.3. Sistemas Digestivo, Respiratório, Circulatório, Nervoso e
Reprodutor: composição (órgão) e principais considerações funcionais destes
sistemas; 9.4. Educação Sexual; 9.5. Drogas (fumo, álcool e estimulantes) e seus
efeitos. 10. Matéria: 10.1. Conceito; 10.2. Tipos; 10.3. Propriedade (gerais e
específicas) 10.4. Energia (modalidade, transformações e unidade de mediada); 10.5.
Diferenças entre fenômenos químicos e físicos; 10.6. Substâncias: simples,
compostas/uso das substâncias na indústria; 10.7. Funções Químicas: ácidos, bases,
sais e óxidos (diferenças e aplicabilidades); 10.8. Características diferenciais das
misturas e das combinações; 10.8.1. misturas e seus processos de fracionamento;
10.8.2. combinações ou reações químicas – tipos e fatores que a influenciam; 10.9.
Movimento: conceito, tipos e seus fatores; 10.11. Massa, força e aceleração.
PARA A DISCIPLINA DE LÍNGUA INGLESA
GRAMÁTICA: 1. Fonética e fonologia. 2. Ortografia. 3. Morfologia. 4. Sintaxe. 5.
Vocabulário. 6. Compreensão e produção de gêneros textuais diversos. PRÁTICA
PEDAGÓGICA DO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA: 1. Abordagem comunicativa. 2.
Abordagem lexical. 3. Abordagem reflexiva. 4. Interculturalidade e interdisciplinaridade
no ensino de inglês. 5. Competências para ensinar e aprender língua inglesa. 6.
Avaliação do processo ensino-aprendizagem e de seus atores. 7. Interação em sala de
aula e valorização do conhecimento prévio e de mundo do aluno.
PARA A DISCIPLINA DE ARTES
1. Conhecer a história da Arte Educação e suas determinantes sócio-culturais. 2.
Tendências Pedagógicas da Arte na Educação. 3. Relação ensino / escola /
legislação. 4. A teoria versus prática em Arte na escola. 5. Metodologias e concepções
do ensino de Arte. 6. Tendências Pedagógicas da Arte na Educação. 7. Metodologias

do ensino de Arte. 8. Contribuições da história da arte nas diferentes linguagens para
o ensino da arte. 9. História da arte universal 10. História da arte do Brasil. 11. Refletir
sobre a prática da Arte/Educação buscando a transformação do pensar/fazer
pedagógico na sua área de atuação. 12. Reconhecer os códigos estéticos e artísticos
de diferentes culturas. 13 Identificar as linguagens artísticas por meio de suas
gramáticas. 14. Artes visuais. 15. Teatro. 16. Dança. 17. Música. 18. Diálogo da arte
brasileira com a arte internacional - Museus, teatros, espaços expositivos. 19.
Pluralidade cultural: códigos estéticos e artísticos de diferentes culturas. 20.
Interculturalidade: a questão da diversidade cultural no ensino de arte. 21.
Contribuições da Arte na formação do ser humano. 22. Os PCNs no ensino de Artes.
23. Objetivos gerais no ensino de arte nas diversas linguagens: conteúdos; produção;
apreciação; dimensões sociais. 24. Avaliação em Arte/Educação.
PARA A DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
1. Educação Física frente à LDB 9.394/96: 1.1. Lei 10.793/03. 2. Educação Física e os
Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica. 3. Educação Física na Área
de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 4. Educação Física como componente
curricular na Educação Básica. 4.1. Função social. 4.2. Objetivos; 4.3. Características;
4.4. Conteúdos. 5. Educação Física e suas Abordagens: intenção, fundamentos,
objetos de estudo e função na educação física escolar; 6. Planejamento e Avaliação
em Educação Física Escolar. 7. Esporte Escolar: O processo de EnsinoAprendizagem-Treinamento Esportivo no contexto escolar.
PARA A DISCIPLINA DE FÍSICA
1. A construção de competências e habilidades no ensino-aprendizagem da Física. 2.
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: Física. 3. Mecânica: 3.1.
Dinâmica da partícula; 3.2. Dinâmica do corpo rígido; 3.3. Leis de conservação; 3.4.
Momento linear, momento angular e energia; 3.5. Trabalho e energia; 3.6. Oscilações:
movimento harmônico simples e amortecido; 3.7. Oscilações forçadas e ressonância;
3.8. Ondas: princípio de superposição; 3.9. Ondas estacionárias; 3.10. Ressonância;
3.11. Estática e dinâmica dos fluidos; 3.12. Gravitação. 4. Termodinâmica: 4.1. Calor,
trabalho e 1a Lei da Termodinâmica: teoria cinética dos gases; 4.2. Entropia e 2ª Lei
da Termodinâmica; 4.3. Transformações reversíveis e irreversíveis; 4.4. Máquinas
térmicas; 4.5. O ciclo de Carnot. 5. Eletricidade: 5.1. Campo Elétrico; 5.2. Lei de
Gauss; 5.3. Potencial elétrico; 5.4. Corrente elétrica; 5.5. Campo magnético; 5.6. Fluxo
de campo magnético; 5.7. Campo magnético produzido por correntes; 5.8. Força de
Lorentz; 5.9. A lei de Biot-Savart; 5.10. Lei de Ampere; 5.11. Lei de Faraday; 5.12.
Ondas eletromagnéticas. 6. Óptica - a natureza da luz: 6.1. Modelo corpuscular e
ondulatório; 6.2. A luz e as demais radiações; 6.3. Processos luminosos de interação
luz-matéria: reflexão, refração, absorção, difração, interferência e polarização da luz;
6.4. Óptica da visão. 7. Física moderna - o nascimento da teoria quântica: 7.1.
Quantização e constante de Planck; 7.2. Dualidade onda-partícula; 7.3. A natureza
ondulatória da matéria.
PARA A DISCIPLINA DE CULTURA /CIDADANIA E SOCIOLOGIA
1. Condições históricas do desenvolvimento do pensamento sociológico nos séculos
XVIII e XIX. 2. Durkheim e as regras do método sociológico. 3. Weber e a Teoria da
Ação Social. 4. A sociologia e a concepção materialista da História. 5. Condições de
classes sociais e posições sociais: as relações de poder na sociedade
contemporânea.
6.
Movimentos
sociais.
7.
Movimentos
culturais
na

contemporaneidade. 8. Modernidade, Pós-Modernidade e a Sociologia. 9. Movimentos
sociais e Educação. 10. Estado, Neoliberalismo e suas implicações na consolidação
dos novos valores sociais.
PARA A DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO E FILOSOFIA
1. A contribuição própria do Ensino Religioso na formação integral do(a) cidadão(ã), no
âmbito da educação. 2. As razões do Ensino Religioso no contexto escolar; 3. Religião
e problemas contemporâneos: ecologia, drogas, corrupção, consumismo, sonhos
juvenis, etc; 4.. Religião, adolescência e amor: como lidar com esses assuntos na
escola; 5. Religião x família x ambiente social: a responsabilidade social do Ensino
Religioso; 6. Fundamentação teórico-metodológica do Ensino Religioso; 7. Religião x
história: papel das religiões nos acontecimentos históricos com ênfase nos fatos
contemporâneos; 8. história das religiões vivenciadas atualmente, no Brasil e no
mundo. 9. A Filosofia e suas origens na Grécia Antiga: o surgimento do pensamento
filosófico, mito e logos, Filosofia e a polis, as condições históricas e as relações com a
filosofia nascente. 10. As origens Modernas da filosofia: o iluminismo e o romantismo.
11. Crítica ao Discurso Moderno da filosofia da subjetividade (Darwin, Marx, Nietzsche,
Freud e Wittgenstein). 12. Temas e áreas da Filosofia: Metafísica, Ética, Política,
Epistemologia, Teoria do Conhecimento, Lógica e Estética - os conceitos e
delimitações das respectivas áreas. 13. Características do pensamento filosófico e sua
relação com as ciências. A temática da razão: semelhanças e diferenças entre a
Filosofia e a Ciência. A sistematização do conhecimento filosófico. As atitudes que
despertam para o filosofar. A especificidade da reflexão filosófica. 14. A Filosofia como
um instrumento básico do homem para se chegar ao conhecimento, e à felicidade,
bem supremo a ser alcançado. 15. O ensino de Filosofia e suas indagações na
atualidade: a tradução do saber filosófico para o aluno; as estratégias didáticas; a
seleção de conteúdos; os objetivos da Filosofia no ensino médio; a contribuição das
aulas de Filosofia para o desenvolvimento do senso crítico. 16. O Ensino de Filosofia e
as condições atuais da escola. 17. A Filosofia como componente da área de Ciências
Humanas no currículo do ensino médio. 18. Função social do Filósofo na atualidade.
PARA A DISCIPLINA DE QUÍMICA
Propriedades gerais e específicas da matéria. Estados da matéria e mudanças de
estado. Misturas: tipos e métodos de separação. Substâncias Químicas: classificação.
Leis ponderais e volumétricas. Fórmulas químicas: mínima, centesimal e molecular.
Hipótese de Avogrado: estudo físico dos gases. Cálculo estequiométrico. Modelos
Atômicos. Estrutura Atômica. Evolução dos modelos atômicos. Estrutura eletrônica e
Tabela periódica: propriedades periódicas e aperiódicas. Ligações químicas e
estrutura molecular. Polaridade das ligações. Interações Intermoleculares. Compostos
inorgânicos: ácidos, bases, sais e óxidos. Tipos de reações químicas: classificação e
balanceamento. Soluções e dispersões. Concentração das soluções. Diluição e
mistura de soluções. Análise volumétrica e gravimétrica. Propriedades coligativas das
soluções. Termoquímica: entalpia, lei de Hess, entropia e energia livre. Reações
eletroquímicas e suas aplicações tecnológicas. Cinética, equilíbrio químico e pH.
Radioatividade e energia nuclear. Estudo dos compostos de carbono. Características
gerais dos compostos orgânicos. Estrutura e propriedade dos compostos orgânicos.
Principais funções orgânicas. Isomeria.
PARA A DISCIPLINA DE BIOLOGIA

1. Biologia celular e molecular. 2. Continuidade e evolução da vida na Terra. 3.
Hereditariedade e natureza do material genético. 4. Estudo dos vírus, bactérias,
protistas e fungos. 5. Características gerais e evolução dos vegetais. 6. Características
gerais e evolução dos animais. 7. Estrutura básica e fisiologia dos sistemas humanos.
8. Os seres vivos e o ambiente: populações, comunidades e ecossistemas. 9. Ecologia
humana: saúde do homem em seu ambiente. 10. Biotecnologia e qualidade de vida do
homem.
PARA A DISCIPLINA DE DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS
1. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas; 2. Relações sócioeconômicas e político-culturais da educação; 3. Educação e Direitos Humanos,
Democracia e Cidadania; 4. A função social da escola; 5. Inclusão educacional e
respeito à diversidade. 6. Diretrizes Curriculares Nacional para a Educação Básica; 7.
Didática e organização do ensino; 8. Saberes Escolares, processos metodológicos e
avaliação da aprendizagem; 9. Novas tecnologias da informação e comunicação e sua
contribuição com a prática pedagógica; 10. Projeto Político Pedagógico da escola e o
compromisso com a qualidade social do ensino; 11. A contextualização dos currículos:
interdisciplinaridade; 12. Aspectos gerais da formação de professores para a
Educação Infantil; 13. As tendências pedagógicas e suas influências no ensino; 14. O
currículo e o planejamento escolar com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais
(1ª à 4ª); 15. Pressupostos teórico-metodológicos da avaliação; 16. Princípios,
objetivos e características do projeto político-pedagógico da escola; 17. A atividade de
ensino e a produção de saberes na escola. 18. Principais teorias de Aprendizagem:
Piaget, Vygotsky e Ausubel; 19. Lei no 9394-1996 Lei de Diretrizes e Base da
Educação Nacional; Lei no 8069-1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei no
10.639-2003 Historia e Cultura Afro Brasileira e Africana; Plano Nacional de Educação
em Direitos Humanos – 2007; 20. Conhecimentos do Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990).

