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Triênio 2016-2018 (Provas 2015-2017) 

 
 

LINGUAGENS E CÓDIGOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

  
1. Leitura, compreensão e interpretação de elementos do texto – Análise de textos jornalísticos de teor 
informativo e/ou de divulgação científica e de anúncios publicitários, buscando identificar: 1.1 
Propriedades específicas dos seus modos de organização; 1.2 Conteúdo global e atribuição coerente de 
título, de divisão paragráfica de um texto e de outras normas gráficas de apresentação; 1.3 Estratégias 
de manutenção da unidade temática do texto e de sua progressão; 1.4 Relação entre informações do 
texto e conhecimentos prévios; 1.5 Identificação das palavras e ideias-chave do texto; 1.6 Recursos 
lexicais e gramaticais da coesão do texto; 1.7 Elementos da continuidade referencial do texto: emprego 
de substantivos e determinantes, de pronomes e de expressões de valor temporal ou espacial; 1.8 
Aspectos semânticos do vocabulário da língua (noções de polissemia, sinonímia, antonímia, hiperonímia, 
partonímia, campo semântico); 1.9 Identificação dos recursos linguísticos em relação ao contexto em 
que o texto é construído (elementos de referência pessoal, temporal, espacial, registro linguístico, grau 
de formalidade, seleção lexical, tempos verbais); 1.10 Reconhecimento da organização da 
macroestrutura semântica e das relações lógico-semânticas de articulação, como: adição, explicação, 
conclusão, oposição, restrição, temporalidade, finalidade, comparação, alternância, concessão etc. 2. 
Aspectos gramaticais e construção do texto – 2.1 Traços semânticos de radicais, prefixos e sufixos; 2.2 
Emprego de verbos (regulares e irregulares): efeitos de sentido provocados pelo uso dos diferentes 
tempos e modos verbais; 2.2 Usos da língua culta: normas da concordância verbal; 2.3 Efeitos dos sinais 
de pontuação; 2.4 Convenções ortográficas. 3. Análise linguística e reflexão sobre a língua – 3.1 
Introdução às noções de norma e de variação linguística: variação linguística em decorrência de 
contextos regionais e sociais; 3.2 Marcas dos vários níveis de linguagem (do mais formal ao mais 
informal), nas modalidades oral e escrita da língua; 3.3 O preconceito linguístico.  

 
LITERATURA BRASILEIRA 

 
 
1. O texto literário: 1.1 conceitos; especificidades, características e funcionalidade. 1.2 estilo individual, 
estilo de época, texto e contexto social e histórico. 2. Funções da linguagem: 2.1 as funções da 
linguagem no estudo do texto literário e não literário. 2.2 conotação e denotação na análise de texto 
literário e não literário; 3. Gêneros literários: 3.1 lírico, épico, narrativo (conto, crônica, romance e 
novela) e dramático; 3.2 aspectos constitutivos dos gêneros literários. 4. A plurissignificação da 
linguagem literária: 4.1 intertextualidade e Interdiscursividade; 4.2 – paródia e paráfrase. 5. Estudo da 
gênese da literatura brasileira: 5.1 – a influência da literatura portuguesa na formação da literatura 
brasileira: da era medieval ao classicismo de Camões. 5.2 - a informação e a missão - a literatura de 
viagens e a de catequese. 6. O Quinhentismo. 6.1 – contexto social e histórico: o estudo da produção 
literária do Brasil colonial. 6.2 – A Carta de Caminha e Crônicas dos Viajantes. 7. O Seiscentismo. 7.1 – 
contexto social e histórico: o estudo da produção literária da época seiscentista. 7.2 - a poesia de 
Gregório de Matos, os Sermões de Padre Antônio Vieira. 8. O Setecentismo. 8.1 – contexto social e 
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histórico: o estudo da produção literária do período setecentista. 8.2 - O arcadismo mineiro - o épico, o 
lírico e o satírico. Cláudio Manoel da Costa. Tomás Antônio Gonzaga – José Basílio da Gama. 
 
Obras Literárias  
  
1. GONZAGA, Tomás Antônio. Cartas Chilenas. São Paulo: Martin Claret, 2007. 
2. MATOS, Gregório de. Antologia. Porto Alegre: L&PM Editores, 1999.  
3. OLIVIERI, Antonio Carlo e VILLA, Marco Antonio (Org.). Cronistas do Descobrimento. Série Bom Livro. 
São Paulo: Editora Ática, 1999.  
4. TORERO, José Roberto e PIMENTA, Marcus Aurelius. Terra Papagalli. Rio de Janeiro, 2010.  
5. VICENTE, Gil. Auto da Barca do Inferno. São Paulo: Martin Claret, 2010. 
 
Sugestão de Filmes para o 1º Ano do Ensino Médio  
1. Título no Brasil: Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. Título Original: Carlota Joaquina - Princesa do 
Brasil País de Origem: Brasil. Gênero: Comédia Tempo de Duração: 100 minutos. Ano de Lançamento: 
1995 Estúdio/Distribuidora: Europa Filmes Direção: Carla Camurati  
2. Título no Brasil: O Nome da Rosa. Título Original: Der Name Der Rose. País de Origem: França / Itália / 
Alemanha Gênero: Suspense Tempo de Duração: 131 minutos Ano de Lançamento: 1986 
Estúdio/Distribuidora: Warner Home Video Direção: JeanJacques Annaud  
3. Título no Brasil: Caramuru - A Invenção do Brasil. Título Original: Caramuru - A Invenção do Brasil País 
de Origem: Brasil Gênero: Comédia Classificação etária: 12 anos Tempo de Duração: 85 minutos Ano de 
Lançamento: 2001 Estúdio/Distrib.: Sony Pictures Direção: Guel Arraes  
4. Título no Brasil: Narradores de Javé Título Original: Narradores de Javé País de Origem: Brasil / França 
Gênero: Drama Tempo de Duração: 100 minutos Ano de Lançamento: 2003. Direção: Eliane Caffé. 

 
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

 
ESPANHOL 

 
 A prova de Língua Espanhola tem por objetivo axial avaliar a competência comunicativa do 
candidato como leitor e intérprete dessa língua e de seu valor como linguagem que age na sociedade. A 
competência comunicativa exigida deve manifestar-se na capacidade de, no ato de ler: a) compreender 
e interpretar com correção textos de diferentes tipos e gêneros; b) estabelecer relações adequadas 
entre os textos e seus contextos de produção; c) apreender a linguagem como evento de enunciação; d) 
refletir sobre a própria língua, suas funções e modos de organizar-se. A competência comunicativa 
requerida manifestar-se-á em competências relativas à representação e comunicação - seja na 
compreensão escrita, seja na percepção da função e papel social das mensagens, seja na reflexão 
metalinguística ou gramatical – e em competências relativas à contextualização sociocultural da 
linguagem como evento de enunciação. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 
Em relação a textos escritos em língua espanhola de notícias, informações científicas e técnicas, 
anúncios, avisos, cartas, convites, comentários, crônicas, entrevistas, diálogos, descrições e narrativas:  
 
1.Quanto à representação e comunicação na compreensão escrita. 1.1 Usar o título para inferir o 
conteúdo do texto; 1.2 Apreender as ideias principais; 1.3 Reconhecer os detalhes que apoiam as ideias 
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principais; 1.4 Distinguir nos textos escritos os fatos relatados das opiniões; 1.5 Apreender as ideias 
principais de textos opinativos; 1.6 Compreender textos escritos destinados a orientar a realização de 
ações e procedimentos; 1.7 Reconhecer características próprias do tipo textual. 2. Quanto à 
representação e comunicação e à reflexão metalinguística ou gramatical. 2.1 Reconhecer as letras e os 
signos ortográficos como elementos formais básicos da língua espanhola; 2.2 Identificar as convenções 
de acentuação de palavras; 2.3 Identificar as convenções de pontuação dos enunciados e textos; 2.4 
Explicitar os efeitos de sentido que provocam os sinais de pontuação; 2.5 Reconhecer a função das 
partículas de relação na oração; 2.6 Reconhecer a função de marcadores e conectores; 2.7 Reconhecer 
relações temporais no emprego de tempos verbais (anterioridade, simultaneidade, posterioridade); 2.8 
Reconhecer efeitos de sentido provocados pelo uso de determinadas palavras ou expressões; 2.9 
Identificar relações de articulação e de dependência entre as palavras de um enunciado. 3. Quanto à 
pesquisa e compreensão. 3.1 Perceber as relações entre os parágrafos e a função dos conectores dentro 
da estrutura global do texto; 3.2 Estabelecer relações sintático-semânticas entre partes de um texto 
(adição, oposição, explicação, conclusão, causa, consequência, condição, temporalidade e finalidade); 
3.3 Identificar recursos (repetições, substituições, associações, uso de conectivos) que contribuem para 
a coesão e coerência do texto; 3.4 Identificar os efeitos de sentido originados pela diagramação do texto 
(tipo, tamanho e estilo de fontes); 3.5 Identificar e relacionar sentidos ou informações com base em 
figuras, fotos, ilustrações, tabelas, esquemas, gráficos, mapas e outros recursos audiovisuais. 4. Quanto 
à contextualização sociocultural. 4.1 Identificar o propósito comunicativo nas situações de interação 
comunicativa escrita; 4.2 Identificar as expressões verbais que, num determinado contexto cultural, 
indicam atitudes ou posturas de polidez; 4.3 Analisar as diferentes linguagens nos diversos contextos 
sociais. 5. Linguagem como evento de enunciação. 5.1 Reconhecer aspectos socioculturais de povos de 
fala espanhola; 5.2 Compreender aspectos do uso e do funcionamento da língua para refletir sobre suas 
relações com os efeitos de sentido pretendidos; 5.3 Referir as palavras-chave dos textos.  

 
INGLÊS 

 
 
Os conteúdos selecionados e organizados para cada ano do Ensino Médio destacam a leitura e 
compreensão de textos dos vários gêneros (textuais) presentes na sociedade (artigo informativo, carta, 
cartão-postal, biografia, notícia, propaganda, e-mail, tira cômica, diálogos, textos opinativos, entre 
outros) e as estruturas gramaticais da língua. No, entanto, de acordo com a abordagem comunicativa 
para o ensino de línguas, o que deve prevalecer é o contexto de uso, e não apenas as regras gramaticais. 
(cf. Orientações Curriculares para o Ensino Médio – OCEM – (Brasil, Ministério da Educação / Secretaria 
de Educação Básica, 2006).  
1. Leitura, compreensão e interpretação de textos. 1.1 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão, 
considerando texto e contexto, assim como sua estrutura morfológica. 1.2 Reconhecer características 
próprias de tipo textual ou do gênero a que pertence. 1.3 Apreender as ideias principais. 1.4 Identificar a 
função dos principais conectores dentro da estrutura global do texto. 2. Conhecimento gramatical. Para 
todos os tópicos gramaticais selecionados: Conhecer e empregá-los em diferentes situações, 
considerando as funções comunicativas da língua. 
 
- Articles (casos especiais);  
- Plural of nouns;  
- Pronouns (object and subject pronouns);  
- Verb to be; - Possessive forms (´s) + Possessive adjectives / Possessive pronouns; 
-There is / there are; There was / there were;  
- Verb to have; - Simple present; - Simple past (regular verbs);  
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- Simple past (irregular verb);  
- Present continuous;  
- Past continuous;  
- Future with going to;  
- Future with will;  
- Modal verbs (can, could, may, might, shall, should, ought to, will, would...); 
- Usos/funções de alguns conectores (but, however, although, yet...); 
- Prepositions (in, on, under, at, behind, beside…).  
 

 
MATEMÁTICA 

 
 

1. NÚMEROS E OPERAÇÕES: 1.1 Números naturais: ordem, operações e seus significados. 1.2 Números 
primos e compostos. 1.3 Divisibilidade: o maior divisor comum e o menor múltiplo comum.1.4 
Decomposição em fatores primos e o Teorema Fundamental da Aritmética.1.5 Números inteiros, 
racionais e irracionais: conceitos, representações, operações e ordem.1.6 Porcentagens: juros 
simples.1.7 Proporcionalidade entre números e entre grandezas, proporções, escalas, regra de três.1.8 
Potência de expoente racional e real.1.9 Correspondência entre os números reais e os pontos de uma 
reta. 1.10 Estratégias básicas de contagem. 2. ÁLGEBRA E FUNÇÕES: 2.1 Relações entre grandezas. 2.2 
Conceitos básicos e representações algébricas e gráficas. 2.3 Crescimento e decrescimento. 2.4 Relação 
entre os parâmetros de uma função e sua representação gráfica. 2.5 Função afim (polinomial do 1º 
grau), zero, estudo dos coeficientes. 2.6 Função quadrática (polinomial do 2º grau), zeros, coeficientes, 
pontos de máximo e mínimo, concavidade, eixo de simetria. 2.7 Função exponencial. 2.8 Sistemas de 
duas ou três equações e duas ou três incógnitas. 3. GEOMETRIA: 3.1 Figuras espaciais: planificações, 
vistas e perspectivas. 3.2 Polígonos regulares inscritos e na circunferência. 3.3 Simetrias; reflexão; 
translação e rotação. 3.4 Semelhança de figuras planas. 3.5 Teorema de Tales. 3.6 Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 3.7 Lei dos senos e dos cossenos. 4. GRANDEZAS E MEDIDAS: 
4.1 Medidas de massa, tempo, volume e capacidade. 4.2 Medida da área e do perímetro de figuras 
planas limitadas por segmentos de reta e/ou arcos de circunferência. 4.3 Medida da área do círculo, de 
setores circulares e coroas. 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE: 5.1. Interpretação de tabelas e gráficos 
de diferentes tipos. 5.2 Medidas de tendência central (média, moda e mediana) para um conjunto de 
dados numéricos não agrupados. 5.3 Noções básicas de probabilidade: conceito e espaço amostral. 

 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA  
 

BIOLOGIA 

 
 

1. BIOQUÍMICA: 1.1 Água e os seres vivos – estrutura e importância Glicídios: Classificação e 
importância dos glicídios 1.3 Lipídios: Classificação e importância dos lipídios. 1.4 Proteínas: composição 
molecular, arquitetura e função das proteínas. 1.5 Vitaminas: principais vitaminas e suas fontes naturais 
e avitaminoses. 1.6 Ácidos nucléicos - tipos de ácidos nucléicos: DNA e RNA, componentes e estruturas 
dos ácidos nucléicos. 2. ORIGEM DA VIDA: 2.1 Abiogênese e Biogênese. 2.2 Hipóteses autotrófica e 
heterotrófica. 3. CITOLOGIA: 3.1 Célula procariota e eucariota. 3.2 Membranas e envoltórios externos à 
membrana plasmática. 3.3 Permeabilidade celular. 3.4 Endocitose e exocitose. 3.5 Organelas: 
organização estrutural e funcional. 3.6 Metabolismo da água para a vida. 1.2 energético: fotossíntese, 
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respiração e fermentação. 3.7 Núcleo celular. 3.8 Processo mitótico e meiótico. 3.9 Metabolismo de 
controle gênico celular: Replicação, Transcrição, Código Genético e Tradução. 4. REPRODUÇÃO E 
EMBRIOLOGIA ANIMAL: 4.1 Reprodução Assexuada e Sexuada. 4.2 Fecundação. 4.3 Segmentação, 
blastulação, gastrulação e organogênese. 5. HISTOLOGIA: 5.1 Tecidos animais - tecidos epiteliais, tecidos 
conjuntivos propriamente ditos e de sustentação e transporte, tecidos musculares e tecido nervoso.  

 
 

FÍSICA 
 
 
 
1. CONHECIMENTOS BÁSICOS E FUNDAMENTAIS: 1.1 Ordem de grandeza e notação científica; 1.2 
Sistema Internacional de Unidades; 1.3 Escalas e gráficos; 1.4 Grandezas escalares e vetoriais; 1.5 
Operações básicas com vetores. 2. CINEMÁTICA: 2.1 Movimento e repouso: movimento com velocidade 
constante e movimento com aceleração constante; 2.2 Lançamento Vertical; 2.3 Movimento no plano: 
movimento relativo, movimento circular e movimento parabólico (lançamento horizontal e oblíquo); 
2.4. Velocidade tangencial e angular; 2.5 Aceleração centrípeta; 2.6 Movimento circular uniformemente 
acelerado: aceleração tangencial e aceleração resultante. 3. DINÂMICA: 3.1 As leis de Newton; 3.2 
Noção de sistemas de referência inerciais e não inerciais; 3.3 Gravitação universal; 3.4 Leis de Kepler; 3.5 
Centro de massa; 3.6 Quantidade de movimento (momento linear); 3.7 Conservação da quantidade de 
movimento (momento linear); 3.8 Forças no movimento curvilíneo: Força centrípeta; 3.9 Força de atrito, 
força peso, força normal de contato e tração; 3.10 Teorema do Impulso. 4. ENERGIA MECÂNICA: 4.1 
Trabalho e Energia; 4.2 Potência; 4.3 Energia cinética; 4.4 Energia potencial: elástica e gravitacional; 4.5 
Forças conservativas e dissipativas; 4.6 Conservação da energia mecânica; 4.7 Dissipação de energia; 4.8. 
Choques mecânicos.  
 

QUÍMICA 
 

 

 

1. MATERIAIS, SUAS PROPRIEDADES E USOS: 1.1 Propriedades, estados físicos e mudanças de estado 
dos materiais. 1.2 Substâncias químicas. Classificação e características gerais. 1.3 Misturas. Classificação. 
Gráficos de mudanças de estado. Métodos de separação. 1.4 Modelo corpuscular da matéria. Modelo 
atômico de Dalton. 1.5 Natureza elétrica da matéria. Modelos atômicos de Thomson, Rutherford e 
Rutherford-Bohr. Átomos e sua estrutura. Elementos químicos, símbolos, isótopos, isóbaros e isótonos. 
Número atômico e número de massa. 1.6 Tabela periódica. Estudo das famílias e períodos. Propriedades 
periódicas. 1.7 Distribuição eletrônica e números quânticos. 1.8 Ligação química. Estudo das ligações 
iônica, covalente e metálica. Polaridade das moléculas, geometria molecular e forças moleculares. 
Ligação metálica. 1.9 Propriedades e aplicação de substâncias moleculares e iônicas: água, oxigênio, 
nitrogênio, cloro, amônia, ácido clorídrico, metano, cloretos, carbonatos e sulfatos. 1.10 Grandezas 
químicas. Massa atômica, massa molecular, massa molar, constante de Avogadro e volume molar nas 
CNTP. 1.11 Aspectos quantitativos das transformações químicas. Fórmulas químicas. Balanceamento de 
equações químicas. Reações químicas. Leis ponderais. Cálculos estequiométricos. 2. ESTUDO DAS 
FUNÇÕES INORGÂNICAS: 2.1 Ácidos, bases, sais e óxidos. Fórmulas, classificação, propriedades e 
nomenclatura das funções inorgânicas. Principais propriedades de ácidos e bases. 2.2 Condutibilidade 
elétrica. 2.3 Reações com metais e reação de neutralização. 2.4 Indústria química. Obtenção e utilização 
de cloro, hidróxido de sódio, ácido sulfúrico, amônia e ácido nítrico. 2.5 Tratamento de água.  
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CIÊNCIAS HUMANAS 
 

HISTÓRIA 
 
 

 
1. História, fontes e historiadores. 1.1 Cultura e História; a diversidade do fazer e do pensar humanos e 
sua relação com a Natureza. 2. A Pré-História: economia, sociedade e cultura; 2.1 O Brasil pré-
cabralino. 3. As relações entre poder e saber na Antiguidade Ocidental e a busca pela compreensão e 
superação das dificuldades históricas. 4. As relações de poder na Idade Média Ocidental e Oriental e a 
importância da Igreja Católica na construção das suas concepções de mundo; 4.1 O mundo islâmico 
medieval; 4.2 A produção cultural no medievo. 5. A Modernidade com projeto histórico da sociedade 
europeia. 5.1 A formação do mundo moderno: O Renascimento, A Reforma e a Conquista e colonização 
dos povos pré-colombianos e pré-cabralinos da América; 5.2 Violência e dominação cultural nas relações 
políticas entre colonizados e colonizadores; 5.3 Pernambuco colonial: A capitania Duartina, a presença 
holandesa, a guerra dos Mascates. 
 

GEOGRAFIA 
 
1. A Ciência Geográfica. 1.1 O objeto de estudo. 1.2 Os princípios e métodos de análise empregados na 
Geografia. 1.3 Os diversos ramos da Geografia. 1.4 As aplicações dos conhecimentos geográficos à 
investigação da Natureza e da Sociedade. 1.5 A representação cartográfica dos fatos geográficos. 1.6 As 
tecnologias modernas utilizadas pela cartografia . 2. O Planeta Terra. 2.1 As relações Terra-Sol. 2.2. A 
estrutura interna do planeta (as geoesferas). 2.3 A dinâmica da litosfera e os seus efeitos. 2.4 A gênese e 
a evolução do relevo terrestre: as ações dos agentes endógenos, exógenos e litológicos. 2.5 O relevo e a 
ocupação humana do espaço geográfico. 2.6 As características gerais dos  compartimentos e das feições 
de relevo. 2.7. Os principais aspectos da atmosfera terrestre. 2.8 – Os fenômenos climáticos e a 
interferência humana 2.9 O clima urbano 2.10 Os principais conjuntos climato-botânicos do mundo e as 
ações antrópicas. As rochas e os principais grupos de solos. 2.11- Os solos e as atividades agrícolas. 2.12 
A erosão dos solos e as ações antrópicas. 2.13 O fenômeno da desertificação no Brasil e no mundo. 3. As 
principais características dos grandes domínios naturais. 3.1 As transformações do meio ambiente por 
ações antrópicas e suas consequências. 3.2  As bacias hidrográficas e as condições climáticas. 3.3 Os 
recursos hídricos e a sua utilização pela sociedade.  4. A importância da questão ambiental.  4.1 O 
desenvolvimento sustentável. 4.2 Interferências humanas nos ecossistemas. 4.3Aspectos gerais da 
Legislação ambiental brasileira. . 5 - Problemas geográficos da atualidade. 

 
FILOSOFIA 

 
 

1. A CONDIÇÃO HUMANA. 1.1 Traços característicos da humanidade; 1.2 A Cultura e os Modos de Vida; 
1.3 A Linguagem Humana. 2. O PENSAMENTO MÍTICO. 2.1 Conceito de Mito; 2.2 Funções do Mito; 2.3 O 
Mito no Mundo Atual. 3.O CONHECIMENTO FILOSÓFICO. 3.1 A Gênese do pensamento filosófico; 3.2 O 
Pensamento grego; 
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SOCIOLOGIA 
 

 
1.CIÊNCIAS SOCIAIS E SOCIOLOGIA: 1.1 Conceitos; 1.2 Surgimento da Sociologia; 1.3 Desenvolvimento 
da Sociologia; 1.4 Objeto de estudo da Sociologia; 1.5 A Sociologia no Brasil. 2.FUNDAMENTOS DA 
SOCIOLOGIA. 2.1 Sociabilidade e socialização;2.2 Processos sociais: conceitos e classificações; 2.3 
Comunicação; 2.4 Interação e relações sociais. 3. COMUNIDADE, SOCIEDADE E INSTITUIÇÕES SOCIAIS: 
3.1 Comunidade: definição e características; 3.2 Sociedade: definição e tipos; 3.3 Instituições sociais: 
definição e principais tipos. 4. Heranças culturais indígenas e de Matriz africana em Pernambuco 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE  
SISTEMA SERIADO DE AVALIAÇÃO - SSA  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA O SSA 2 
Triênio 2016-2018 (Provas 2015-2017) 

 
 

LINGUAGENS E CÓDIGOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. Leitura, compreensão e interpretação de elementos do texto – Análise de textos narrativos, de 
diferentes gêneros e esferas discursivas, por exemplo, notícia, crônica, conto, história, canção, fábula, 
piada, lenda, etc., buscando identificar: 1.1 Propriedades específicas dos elementos de organização 
narrativa; 1.2 Relações entre diferentes tipos de linguagem e seus respectivos recursos expressivos; 1.3 
Propósitos comunicativos do texto; 1.4 Papéis sociais dos interlocutores e sua repercussão na 
construção do texto; 1.5 Relações do texto com seu contexto espaço-temporal e cultural de produção e 
circulação; 1.6 Relações do texto com outros textos (intertextualidade); 1.7 Informações explícitas e 
implícitas veiculadas no texto e produção de inferências; 1.8 Efeitos de ênfase, contraste, ironia, 
atenuação, gradação, dúvida, humor, etc., obtidos por meio de certos recursos lexicais e gramaticais; 1.9 
Procedimentos de coesão por substituição gramatical e lexical; 1.10 Relações coesivas e semânticas 
entre palavras, orações, períodos ou parágrafos, promovidas por conectivos ou sequenciadores. 2. 
Aspectos relativos à construção dos textos – 2.1 Interpretação de imagens, gráficos, tabelas, mapas, 
entre outros gêneros que se organizam em torno de recursos multimodais. 2.2 Efeitos de sentido 
(surpresa, dúvida, ênfase, contraste, adesão, discordância, ironia, humor), provocados pelo uso de 
certas palavras e expressões ou de recursos gráficos como uso de parênteses, aspas, travessões, tipos de 
letras; 2.3 Efeitos de sentido provocados pelo emprego da linguagem figurada (metáforas, metonímias, 
entre outras). 3. Análise linguística e reflexão sobre a língua – 3.1 Normas da concordância e da 
regência nominal e verbal; 3.2 Colocação das palavras, com destaque para a produção de sentidos em 
decorrência da posição da palavra no enunciado; 3.3 Emprego do sinal indicador da crase; 3.4 Emprego 
da pontuação. 
 
 

LITERATURA BRASILEIRA 
 
1. O Romantismo. 1.1 – contexto social e histórico: o estudo da produção literária do período romântico 
brasileiro. 1.2 – as fases da poesia romântica: nacionalista, ultrarromântica e social. 1.3 – a prosa 
romântica: indianista e urbana. 1.3 – A literatura de transição, de Manoel Antonio de Almeida. 1.4 – o 
estudo das principais obras dos seguintes autores: Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves, 
Joaquim Manoel de Macedo, José de Alencar e Manuel Antonio de Almeida. 2. O Realismo. 2.1 – 
contexto social e histórico: o estudo da produção literária do período realista do Brasil. 2.2 – a relação 

entre o paradigma racionalista e a construção da estética realista e naturalista do Brasil. 2.3 - prosa  as 

idiossincrasias da literatura de Machado de Assis e de Aluísio Azevedo. 2.4 – poesia  parnaso-
simbolista: o esteticismo de Olavo Bilac entre o sensualismo e o perfeccionismo do verso, e Cruz e Souza 
entre o misticismo e a revolta contra o preconceito racial.  

  
Obras Literárias  
1. ALVES, Castro et al. Antologia de poesia brasileira: romantismo. São Paulo: Ática, 1998.  
2. ALENCAR, José de. Senhora. São Paulo: Ática, 1998. 
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3. ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. São Paulo: Ática, 1998. 
4. AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: Ática, 1998. 
5. ALMEIDA, Manoel Antonio de. Memórias de um Sargento de Milícias. São Paulo, Editora Moderna, 
2011.  
 
Sugestão de Filmes para o 2º Ano do Ensino Médio 
 
1. Título no Brasil: Memórias Póstumas Título Original: Memórias Póstumas País de Origem: Brasil 
Gênero: Comédia Tempo de Duração: 102 minutos Ano de Lançamento: 2001. Site Oficial: 
http://www.brasfilmes.com.br/memoriaspostumas/ Estúdio/Distribuidora: Europa Filmes Direção: 
André Klotzel  
2. Título no Brasil: Sociedade dos Poetas Mortos Título Original: Dead Poets Society País de Origem: EUA 
Gênero: Drama Classificação etária: 12 anos Tempo de Duração: 129 minutos Ano de Lançamento: 1989 
Estúdio/Distribuidora.: Walt Disney Direção: Peter Weir  
3. Título no Brasil: Guerra de Canudos Título Original: Guerra de Canudos País de Origem: Brasil Gênero: 
Drama Tempo de Duração: 170 minutos Ano de Lançamento: 1997 Estúdio/Distribuidora.: Sony Pictures 
Direção: Sergio Rezende  
4. Título no Brasil: Meia-Noite em Paris Título Original: Midnight in Paris País de Origem: Espanha / EUA 
Gênero: Comédia / Romance Classificação etária: 12 anos Tempo de Duração: 100 minutos Ano de 
Lançamento: 2011 Estreia no Brasil: 17/06/2011 Estúdio/Distrib.: Paris Filmes Direção: Woody Allen. 

 
 

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
 

ESPANHOL 
 

APRESENTAÇÃO  
A prova de Língua Espanhola tem por objetivo axial avaliar a competência comunicativa do candidato 
como leitor e intérprete dessa língua e de seu valor como linguagem que age na sociedade. A 
competência comunicativa exigida deve manifestar-se na capacidade de, no ato de ler: a) compreender 
e interpretar com correção textos de diferentes tipos e gêneros, b) estabelecer relações adequadas 
entre os textos e seus contextos de produção; c) apreender a linguagem como evento de enunciação; d) 
refletir sobre a própria língua, suas funções e modos de organizar-se. A competência comunicativa 
requerida manifestar-se-á em competências relativas à representação e comunicação - seja na 
compreensão escrita, seja na percepção da função e papel social das mensagens, seja na reflexão 
metalinguística ou gramatical – e em competências relativas à contextualização sociocultural da 
linguagem como evento de enunciação.  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
Em relação a textos escritos em língua espanhola de notícias, informações científicas e técnicas, 
anúncios, avisos, cartas, convites, comentários, crônicas, entrevistas, diálogos, descrições, narrativas, 
tiras e charges: 
 1. Quanto à representação e comunicação na compreensão escrita. 1.1 Usar o título para inferir o 
conteúdo do texto; 1.2 Apreender as ideias principais; 1.3 Reconhecer os detalhes que apoiam as ideias 
principais; 1.4 Distinguir nos textos escritos os fatos relatados das opiniões; 1.5 Apreender as ideias 
principais de textos opinativos; 1.6 Compreender textos escritos destinados a orientar a realização de 
ações e procedimentos; 1.7 Reconhecer características próprias do tipo textual; 1.8 Detectar 
conhecimentos prévios que antecipam sentidos relativos ao texto. 2. Quanto à representação e 
comunicação e à reflexão metalinguística ou gramatical. 2.1 Reconhecer as letras e os signos 
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ortográficos como elementos formais básicos da língua espanhola; 2.2 Identificar as convenções de 
acentuação de palavras; 2.3 Identificar as convenções de pontuação dos enunciados e textos; 2.4 
Explicitar os efeitos de sentido que provocam os sinais de pontuação; 2.5 Reconhecer a função das 
partículas de relação na oração; 2.6 Reconhecer a função de marcadores e conectores; 2.7 Reconhecer 
relações temporais no emprego de tempos verbais (anterioridade, simultaneidade, posterioridade); 2.8 
Reconhecer efeitos de sentido provocados pelo uso de determinadas palavras ou expressões; 2.9 
Identificar relações de articulação e de dependência entre as palavras de um enunciado. 3. Quanto à 
pesquisa e compreensão. 3.1 Perceber as relações entre os parágrafos e a função dos conectores dentro 
da estrutura global do texto; 3.2 Estabelecer relações sintáticosemânticas entre partes de um texto 
(adição, oposição, explicação, conclusão, causa, consequência, condição, temporalidade e finalidade); 
3.3 Identificar recursos (repetições, substituições, associações, uso de conectivos) que contribuem para 
a coesão e coerência do texto; 3.4 Reconhecer a heterogeneidade linguística e cultural dos povos que 
falam a língua espanhola; 3.5 Identificar os efeitos de sentido originados pela diagramação do texto 
(tipo, tamanho e estilo de fontes); 3.6 Identificar e relacionar sentidos ou informações com base em 
figuras, fotos, ilustrações, tabelas, esquemas, gráficos, mapas e outros recursos audiovisuais. 4. Quanto 
à contextualização sociocultural. 4.1 Identificar o propósito comunicativo nas situações de interação 
comunicativa escrita; 4.2 Identificar as expressões verbais que, num determinado contexto cultural, 
indicam atitudes ou posturas de polidez; 4.3 Identificar o universo referencial do texto; 4.4 Analisar as 
diferentes linguagens nos diversos contextos sociais. 5. Linguagem como evento de enunciação. 5.1 
Reconhecer aspectos socioculturais de povos de fala espanhola; 5.2 Compreender aspectos do uso e do 
funcionamento da língua para refletir sobre suas relações com os efeitos de sentido pretendidos; 5.3 
Identificar nos textos situações de humor, ambiguidade, ironia; 5.4 Referir as palavras-chave dos textos.                   
 
 

INGLÊS 
 
APRESENTAÇÃO  
Os conteúdos selecionados e organizados para cada ano do Ensino Médio destacam a leitura e 
compreensão de textos dos vários gêneros (textuais) presentes na sociedade (artigo informativo, carta, 
cartão-postal, biografia, notícia, propaganda, e-mail, tira cômica, diálogos, textos opinativos, entre 
outros) e as estruturas gramaticais da língua. No, entanto, de acordo com a abordagem comunicativa 
para o ensino de línguas, o que deve prevalecer é o contexto de uso, e não apenas as regras gramaticais. 
(cf. Orientações Curriculares para o Ensino Médio – OCEM – (Brasil, Ministério da Educação / Secretaria 
de Educação Básica, 2006)  
1. Leitura , compreensão e interpretação de textos 1.1 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão, 
considerando texto e contexto, assim como sua estrutura morfológica. 1.2 Reconhecer características 
próprias de tipo textual ou do gênero a que pertence. 1.3 Apreender as ideias principais. 1.4 Reconhecer 
os detalhes que apoiam a ideia principal. 1.4 Fazer distinção entre fato e opinião. 1.5 Identificar a função 
dos principais conectores dentro da estrutura global do texto. 2. Conhecimento gramatical. Para todos 
os tópicos gramaticais selecionados: conhecer e empregá-los em diferentes situações, considerando as 
funções comunicativas da língua. 
- Simple present  
- Simple past  
- Future with will / Future with going to 
- Verb to be and have  
- Personal pronouns (object and subject pronouns) 
 - Making comparisons (as … as; more … than; adjective+er … than; less … than)  
- Superlative  
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- Present perfect simple  
- Past perfect  
- Present perfect continuous  
- Usos de some, any, no (somebody, anybody, nobody…)  
- Emprego de used to  
- Modal verbs (can, could; may, might; shall, should; must…)  
- Verb+ ing ou infinitive – Adverbs 
 – adverbial phrases of time  
- Prepositions (among, between, above, below, over…)  
- Usos/funções de alguns conectores (but, besides, moreover, in spite of, however, because…) - 
Conditional sentences  
 

MATEMÁTICA 
 
 
1. NÚMEROS E OPERAÇÕES: 1.1 Proporcionalidade entre números e entre grandezas, proporções, 
escalas, regras de três, divisão em partes proporcionais. 1.2 Notação científica. 1.3 Combinatória: 
estratégias básicas de contagem, princípio multiplicativo, permutação, arranjo e combinação simples. 2. 
ÁLGEBRA E FUNÇÕES: 2.1 Sequências numéricas: conceito, tipos, termo geral, Progressões Aritméticas e 
Geométricas e suas propriedades. 2.2 Sistemas lineares de duas ou três equações e duas ou três 
incógnitas. 2.3 Interpretação geométrica de sistemas de equações do 1º grau com duas equações e duas 
incógnitas. 3. GEOMETRIA: 3.1 Figuras espaciais (prisma, cilindro, pirâmide e cone); conceitos, 
elementos, planificações, vistas e perspectivas. 3.2 Diagonais de prismas e alturas de pirâmides. 3.3 
Posições relativas entre duas retas, entre dois planos e entre retas e planos. 4. GRANDEZAS E MEDIDAS: 
4.1. Medida do volume de sólidos geométricos (cilindro, prisma, pirâmide, esfera e cone). 4.2 Medida da 
área lateral e total de sólidos geométricos (cilindro, prisma, pirâmide e cone). 5. ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE: 5.1 Medidas de tendência central (média, moda e mediana) para um conjunto de 
dados numéricos agrupados e não agrupados. 5.2 Medidas de dispersão (amplitude, desvio médio, 
variância e desvio padrão) para um conjunto de dados numéricos não agrupados. 5.3 Noções básicas de 
probabilidade: conceito, espaço amostral, probabilidade da união de dois eventos. 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA  
 

BIOLOGIA 
 

  
1. TAXONOMIA - 1.1 Sistemas de classificação biológica. 1.2 Regras de nomenclatura. 1.3 Os reinos 
biológicos: características gerais e importância. 2. VÍRUS, BACTÉRIAS, PROTOZOÁRIOS E FUNGOS - 2.1 
Reprodução de vírus, bactérias, protozoários e fungos. 2.2 Higiene e Saúde I: 2.2.1 Imunidade. 2.2.2 
Viroses: principais viroses humanas. 2.2.3 Bacterioses: principais doenças humanas causadas por 
bactérias. 2.2.4 Agente etiológico, modo de transmissão, sintomatologia e profilaxia das bacterioses. 
2.2.5 Principais parasitoses ocorrentes no Brasil: ciclos evolutivos de protozoários causadores de 
parasitoses. 2.2.6 Agente causal, modo de transmissão, sintomatologia e profilaxia das parasitoses. 2.2.7 
Micoses: principais doenças humanas causadas por fungos. 2.2.8 Agente etiológico, modo de 
transmissão, sintomatologia e profilaxia das micoses.   3. BOTÂNICA: 3.1 Características gerais dos 
grandes grupos atuais. 3.2 Evolução da reprodução nos grupos vegetais. 3.3 Morfologia vegetal. 4. 
ZOOLOGIA: 4.1 Principais filos animais e suas características gerais. 4.2 Higiene e Saúde II: 4.2.1 
Principais parasitoses ocorrentes no Brasil: ciclos evolutivos de vermes causadores de parasitoses. 4.2.2 
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Agente causal, modo de transmissão, sintomatologia e profilaxia das parasitoses. 5. FUNÇÕES VITAIS 
NOS ANIMAIS: 5.1 Nutrição e digestão. 5.2 Circulação e transporte. 5.3 Respiração. 5.4 Excreção. 5.5 
Sistemas de proteção, sustentação e locomoção. 5.6 Sistemas integradores e regulação funcional. 5.7 Os 
sentidos. 6. ASPECTOS SOCIAIS DA BIOLOGIA: doenças sexualmente transmissíveis, uso indevido de 
drogas, gravidez na adolescência, obesidade e distúrbios alimentares (anorexia e bulimia).  
 
 

FÍSICA 
 

 
1. CONCEITOS BÁSICOS DE ÓPTICA GEOMÉTRICA - 1.1. Princípios da óptica geométrica, raio de luz, 
formação de sombra e penumbra. 2. REFLEXÃO DA LUZ: 2.1. Reflexão regular e difusa, leis da reflexão; 
2.2. Espelhos planos e esféricos; 2.3. Formação das imagens; 2.4. Equação dos pontos conjugados. 3. 
REFRAÇÃO DA LUZ: 3.1. Leis da refração; 3.2. Reflexão total; 3.3. Posição aparente; 3.4. Lâminas de 
faces paralelas; 3.5. Prismas. 4. LENTES ESFÉRICAS: 4.1. Classificação geométrica das lentes; 4.2. 
Elementos geométricos; 4.3. Comportamento óptico; 4.4. Formação das imagens; 4.5. Equação dos 
pontos conjugados; 4.6. Vergência de uma lente; 4.7. Óptica da visão; 4.8. Arranjos ópticos simples. 5. 
CONCEITOS BÁSICOS DE TERMOLOGIA: 5.1. Estados físicos da matéria; 5.2. Conceito de temperatura e 
de calor; 5.3. Termômetros e escalas de medidas da temperatura (Celsius, Fahrenheit e Kelvin); 6. 
DILATAÇÃO TÉRMICA: 6.1. Dilatação dos sólidos; 6.2. Dilatação dos líquidos; 6.3. Comportamento 
térmico da água. 7. CALORIMETRIA: 7.1. Calor sensível; 7.2. Calor latente; 7.3. Capacidade térmica; 7.4. 
Calor específico; 7.5. Mudanças de estado físico; 7.6. Diagrama de fase; 8. PROPAGAÇÃO DE CALOR: 8.1. 
Condução; 8.2. Convecção; 8.3. Radiação. 9. GASES - 9.1. Variáveis de estado; 9.2. Equação de 
Clapeyron; 9.3. Lei dos gases perfeitos; 9.4. Transformações gasosas particulares: isotérmica, isobárica, 
isocórica e adiabática; 9.5. Teoria cinética dos gases. 10. TERMODINÂMICA: 10.1. Trabalho realizado por 
um gás; 10.2. Energia interna; 10.3. Leis da termodinâmica; 10.4. Transformações cíclicas; 10.5. Ciclo de 
Carnot. 
  
 

QUÍMICA 
 
 
1. SISTEMAS GASOSOS: 1.1. Lei física dos gases, equação geral dos gases perfeitos, equação de 
Clapeyron. 1.2. Conceito de volume molar dos gases. 1.3. Misturas gasosas. 1.4. Leis de Dalton e 
Amagat. 1.5. Difusão gasosa. 1.6. Teoria cinética dos gases. 1.7. Cálculos estequiométricos envolvendo 
gases. 2. SISTEMAS EM SOLUÇÃO AQUOSA: 2.1. Soluções verdadeiras, coloidais e suspensões. 2.2. 
Solubilidade. 2.3. Concentração das soluções. 2.4. Titulação de soluções. 2.5. Cálculos envolvendo 
concentração de soluções. 3. ASPECTOS QUALITATIVOS DAS PROPRIEDADES COLIGATIVAS DAS 
SOLUÇÕES: Tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia, osmose e pressão osmótica. 4 TRANSFORMAÇÕES 
QUÍMICAS E CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA EM EQUILÍBRIO: 4.1 Constante de equilíbrio. 4.2 Fatores 
que alteram o sistema em equilíbrio. 4.3 Produto iônico da água. 4.4 Equilíbrio ácido-base e pH. 4.5 
Hidrólise dos sais e solução tampão. 4.6 Solubilidade dos sais. 4.7 Produto de solubilidade. 4.8 Cálculos 
envolvendo sistemas em equilíbrio. 5. DINÂMICA DAS TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS: 5.1 
Transformações químicas e energia térmica. Energia interna e entalpia. Equações termoquímicas. Lei de 
Hess. 1ª e 2ª Leis da Termodinâmica. Entropia e Energia de Livre de Gibbs. Cálculos envolvendo energia 
nas transformações químicas. 5.2 Transformações químicas e velocidade de reação. Fatores que alteram 
a velocidade de reação. Lei da velocidade. Lei da ação das massas. Teoria das colisões. Energia de 
ativação. Cálculos envolvendo cinética química.  
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CIÊNCIAS HUMANAS 
 

HISTÓRIA 
 
 
1. Europa-África-América: A escravidão e sua inserção no mundo moderno. 1.1 A luta contra o seu 
domínio e sua contribuição para o crescimento do poderio europeu na gestão das riquezas e das 
concepções culturais de mundo. 2. O capitalismo e as suas relações históricas com a formação da 
burguesia. 2.1 Novas formas de saber e poder e mudanças na Europa. 2.2 A construção do liberalismo 
na política e na economia. 3. As resistências contra a colonização dos europeus e lutas políticas nas 
América. 3.1 As influências das ideias liberais e as crises do antigo regime. 4. O Brasil e a formação do 
Estado Nacional. 4.1 Autoritarismo e escravidão, hierarquias socais e revoltas políticas no período de 
Império. 5. A modernização da sociedade ocidental e sua expansão. 5.1 O impacto das invenções 
modernas e a crítica às injustiças do capitalismo. 5.2 O político-cultural e suas renovações: Romantismo, 
Socialismo e Anarquismo; 5.3 Produção cultural no Brasil do século XIX. 6. A expansão do mundo 
capitalista: o neocolonialismo e a opressão cultural: América, África e Ásia. 6.1 Os preconceitos 
científicos e as contradições do progresso. 6.2 As relações entre saber e poder no século XIX. 7. As 
relações históricas entre o abolicionismo e republicanismo no Brasil. 7.1 A busca de alternativas 
políticas e os ensaios de modernização nos centros urbanos.  
 
 

GEOGRAFIA 
 
 
1. Os Principais Aspectos Físico-Geográficos do Território Brasileiro. 1.1 A estrutura geológica e a 
utilização econômica. 1.2 A compartimentação do relevo. 1.3 As condições climáticas e seus efeitos 
sobre a sociedade e a economia. Os domínios morfoclimáticos. 1.4 Os grandes biomas e a sua utilização 
econômica. 1.5 Os impactos ambientais das atividades econômicas. 2. A Formação Territorial do Brasil. 
2.1 A produção do espaço geográfico no período colonial. 2.2 O  espaço agrário brasileiro. 2.3 A 
agropecuária e a modernização do campo 2.4 Os impactos ambientais das atividades econômicas no 
território brasileiro. 3. População brasileira 3.1 A formação da população brasileira. 3.2 O crescimento 
da população. 3.3 A estrutura. 3.4  os fluxos migratórios. 3.5 Etnias, gênero e diversidade. 3.6 Pobreza e 
renda. 4 Urbanização e Industrialização no Brasil. 4.1 O processo de urbanização. 4.2 Urbanização e 
metropolização. 4.3 A rede urbana. 4.4 O processo de industrialização. 4.5 A distribuição da indústria 
pelo território. 4.6 Urbanização excludente. 4.7 As cidades e os problemas ambientais.  5. A Geografia 
Regional do Brasil. 5.1 Caracterização físico-geográfica e geoeconômica das grandes regiões 
estabelecidas pelo IBGE. 5.2 Os contrastes naturais e socioeconômicos do Nordeste. 5.3 A caracterização 
geográfica do espaço pernambucano. 6. Matriz energética no Brasil.  6.1 Fontes de energia. 6.2 Energia 
e meio ambiente. 

 
 

FILOSOFIA 
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1. O CONHECIMENTO FILOSÓFICO. 1.1 A Filosofia como o mais alto grau de conhecimento. 2. A 
CONSCIÊNCIA CRÍTICA E A FILOSOFIA. 2.1 Filosofia e Reflexão; 2.2 Reflexão e Sabedoria; 2.3 A filosofia 
na história. 3. A CULTURA. 3.1 A dimensão cultural do humano; 3.2 O homem como ser cultural. 3.3 
Elementos fundamentais da cultura. 4. OS VALORES SOCIAIS. 4.1 A natureza social do homem; 4.2 O 
problema político e social. 4.3 Problema da origem do Estado  
 
 

SOCIOLOGIA 
 
 
1.TRABALHO E SOCIEDADE. 1.1 Processo de produção; 1.2 Forças produtivas; 1.3 Relações de produção; 
1.4 O trabalho nas diferentes sociedades; 1.5 O trabalho na sociedade moderna capitalista. 
2.AGRUPAMENTOS SOCIAIS: 2.1 Grupo social; 2.2 Agregados sociais; 2.3 Manutenção dos grupos 
sociais; 2.4 Estrutura e organização social. 3- DIREITOS, CIDADANIA E MOVIMENTOS SOCIAIS. 3.1 
Direitos e cidadania; 3.2 Cidadania no Brasil; 3.3 Revolução e transformação social; 3.4 Os movimentos 
sociais: conceitos, características e tipos. 4. Manifestações folclóricas e religiosas de Pernambuco. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE  
SISTEMA SERIADO DE AVALIAÇÃO - SSA  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA O SSA 3 
Triênio 2016-2018 (Provas 2015-2017) 

 
 

LINGUAGENS E CÓDIGOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

 
1. Leitura, compreensão e interpretação de elementos do texto – Análise de elementos da 
argumentação em gêneros diversos, como, artigos de opinião, entrevistas, charges, anúncios 
publicitários, fábulas etc., buscando reconhecer: 1.1 A tese e seus argumentos de sustentação e/ou de 
refutação; 1.2 Os mecanismos enunciativos (formas de agenciamento de diferentes pontos de vista na 
textualização, uso dos elementos de modalização); 1.3 A citação como elemento argumentativo; 1.4 Os 
conectivos e expressões adverbiais com valor argumentativo; 1.5 A organização e progressão temática; 
1.6 O tema principal de um texto; 1.7 As relações temáticas entre textos; 1.8 A síntese de textos ou de 
parágrafos; 1.9 As informações implícitas; 1.10 As relações entre textos verbais e elementos gráficos; 
1.11 A relação entre informações do texto e conhecimentos prévios; 1.12 Ambiguidade, ironia, opiniões 
e valores no texto; 1.13 Os modos de organização da composição textual (tipos textuais narrativo, 
descritivo, argumentativo, injuntivo, dialogal); 1.14 A organização da macroestrutura semântica 
(dimensão conceitual), articulação entre as ideias/proposições (relações lógico-semânticas). 2. Usos e 
formas de acesso aos gêneros digital – impacto e função social. 3. Relações semânticosintáticas de 
coordenação e subordinação – 3.1 Relações lógico-discursivas (causalidade, temporalidade, conclusão, 
comparação, finalidade, oposição, condição, explicação, adição, entre outras), estabelecidas entre 
parágrafos, períodos ou orações; 3.2 Elementos referenciadores e sequenciadores do texto; 3.3 
Aplicações e usos das relações semânticosintáticas de coordenação e subordinação na produção textual. 
4. Análise linguística e reflexão sobre a língua – 4.1 Aspectos linguísticos da construção do gênero 
textual; 4.2 Estudo de aspectos formais do uso da língua: normas da ortografia oficial, regência e 
concordância, crase e colocação pronominal; 4.3 Análise estilística e semântica no nível morfossintático; 
4.4 Reconhecimento da construção linguística da superfície textual: o uso de conectores, referência 
dêitica, sequencialização dos parágrafos; 4.5 Compreensão de processos interpretativos inferenciais: 
metáfora e metonímia.  

 
LITERATURA BRASILEIRA 

 
 
1. Pré-modernismo. 1.1 - contexto social e histórico: o estudo da produção literária da época. 1.2 – o 
estudo dos seguintes autores e suas principais obras: Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato 
e Augusto dos Anjos. 2. As Vanguardas Europeias. 2.1 - contexto social e histórico: o estudo das diversas 
influências estéticas na literatura da época. 2.2 – futurismo, cubismo, dadaísmo, expressionismo, 
impressionismo e surrealismo. 3 Modernismo. 3.1 – Primeira Fase: A Semana de Arte de 22: a inovação 
de Mario de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. 3.2 - Segunda Fase – o Modernismo de 
30: a poesia nas suas múltiplas faces: Cecília Meireles, Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de 
Moraes. 3.3 – O Regionalismo Nordestino: a narrativa vigorosa, a denúncia social e a forte oralidade na 

ficção  Rachel de Queiroz, José Lins do Rêgo, Graciliano Ramos e Jorge Amado. 3.4 - Terceira Fase - a 
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GERAÇÃO de .45: João Cabral de Melo Neto ( o poeta engenheiro); Clarice Lispector (epifania clariciana) 
e João Guimarães Rosa (a linguagem reinventada). 4. Tendências da Literatura Contemporânea. 4.1 – 
Poesia Concretista: Ferreira Gullar, Decio Pignatari e Os Irmãos Campos. 4.2 – As peculiaridades da 
produção literária dos seguintes autores: Mario Quintana, Paulo Leminski, Adélia Prado e Raimundo 
Carrero. 4.3 - O teatro brasileiro. - A visão inovadora de Nelson Rodrigues. 4.4 – A denúncia social, o 
humor e a ironia de Ariano Suassuna.  
Obras Literárias  
  
1. CARRERO, Raimundo. A História de Bernarda Soledade. Recife: Editora Bagaço, 2005. 
2. LISPECTOR, Clarice. A Hora da Estrela. Rio de Janeiro: Rocoo, 2010. 
3. MELO NETO, João Cabral de. Morte e Vida Severina. Alfaguara Brasil, 2007. 
4. RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. Rio de Janeiro: Record, 2006.  
5. ROSA, João Guimarães. Primeiras Estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. 
6. SUASSUNA, Ariano. A Farsa da Boa Preguiça. Rio de Janeiro: José Olympio, 2007.  
 
Sugestão de Filmes para o 3º Ano do Ensino Médio 
  
1. Título no Brasil: Baile Perfumado Título Original: Baile Perfumado País de Origem: Brasil Gênero: 
Drama Tempo de Duração: 93 minutos Ano de Lançamento: 1997 Direção: Paulo Caldas / Lírio Ferreira  
2. Título no Brasil: Diários de Motocicleta Título Original: The Motorcycle Diaries País de Origem: 
Argentina / EUA / Inglaterra / Cuba / Alemanha / México / Chile / Peru / França Gênero: Drama Tempo 
de Duração: 130 minutos Ano de Lançamento: 2004. Estreia no Brasil: 07/05/2004 Site Oficial: 
http://www.motorcyclediaries.net/ Estúdio/Distrib.: Buena Vista Direção: Walter Salles  
3. Título no Brasil: A Hora Da Estrela Título Original: A Hora da Estrela País de Origem: Brasil Gênero: 
Drama Tempo de Duração: 96 minutos Ano de Lançamento: 1986. Direção: Suzana Amaral  
4. Título no Brasil: O Auto da Compadecida Título Original: O Auto da Compadecida País de Origem: 
Brasil Gênero: Comédia Tempo de Duração: 104 minutos Ano de Lançamento: 2000. 
Estúdio/Distribuidora: Sony Pictures Direção: Guel Arraes. 

 
 

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
 

ESPANHOL 
 
APRESENTAÇÃO  
A prova de Língua Espanhola tem por objetivo axial avaliar a competência comunicativa do candidato 
como leitor e intérprete dessa língua e de seu valor como linguagem que age na sociedade. A 
competência comunicativa exigida deve manifestar-se na capacidade de, no ato de ler: a) compreender 
e interpretar com correção textos de diferentes tipos e gêneros; b) estabelecer relações adequadas 
entre os textos e seus contextos de produção; c) apreender a linguagem como evento de enunciação; d) 
refletir sobre a própria língua, suas funções e modos de organizar-se. A competência comunicativa 
requerida manifestar-se-á em competências relativas à representação e comunicação - seja na 
compreensão escrita, seja na percepção da função e papel social das mensagens, seja na reflexão 
metalinguística ou gramatical – e em competências relativas à contextualização sociocultural da 
linguagem como evento de enunciação.  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
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Em relação a textos escritos em língua espanhola de notícias, informações científicas e técnicas, 
anúncios, avisos, cartas, convites, comentários, crônicas, entrevistas, diálogos, descrições, narrativas, 
tiras e charges, fábulas, romances e poemas: 1.Quanto à representação e comunicação na 
compreensão escrita. 1.1 Usar o título para inferir o conteúdo do texto; 1.2 Apreender as ideias 
principais; 1.3 Reconhecer os detalhes que apoiam as ideias principais; 1.4 Distinguir nos textos escritos 
os fatos relatados das opiniões; 1.5 Apreender as ideias principais de textos opinativos; 1.6 
Compreender textos escritos destinados a orientar a realização de ações e procedimentos; 1.7 
Identificar posições ideológicas nos textos escritos; 1.8 Reconhecer características próprias do tipo 
textual; 1.9 Detectar conhecimentos prévios que antecipam sentidos relativos ao texto. 2.Quanto à 
representação e comunicação e à reflexão metalinguística ou gramatical. 2.1 Reconhecer as letras e os 
signos ortográficos como elementos formais básicos da língua espanhola; 2.2 Identificar as convenções 
de acentuação de palavras; 2.3 Identificar as convenções de pontuação dos enunciados e textos; 2.4 
Explicitar os efeitos de sentido que provocam os sinais de pontuação; 2.5 Reconhecer a função das 
partículas de relação na oração; 2.6 Reconhecer a função de marcadores e conectores; 2.7 Reconhecer 
relações temporais no emprego de tempos verbais (anterioridade, simultaneidade, posterioridade); 2.8 
Reconhecer efeitos de sentido provocados pelo uso de determinadas palavras ou expressões; 2.9 
Identificar relações de articulação e de dependência entre as palavras de um enunciado. 3. Quanto à 
pesquisa e compreensão. 3.1 Perceber as relações entre os parágrafos e a função dos conectores dentro 
da estrutura global do texto; 3.2 Estabelecer relações sintático-semânticas entre partes de um texto 
(adição, oposição, explicação, conclusão, causa, consequência, condição, temporalidade e finalidade); 
3.3 Identificar recursos (repetições, substituições, associações, uso de conectivos) que contribuem para 
a coesão e coerência do texto; 3.4 Identificar marcas lexicais ou gramaticais que expressam valores 
ideológicos; 3.5 Reconhecer a heterogeneidade linguística e cultural dos povos que falam a língua 
espanhola; 3.6 Identificar os efeitos de sentido originados pela diagramação do texto (tipo, tamanho e 
estilo de fontes); 3.7 Identificar e relacionar sentidos ou informações com base em figuras, fotos, 
ilustrações, tabelas, esquemas, gráficos, mapas e outros recursos audiovisuais. 4. Quanto à 
contextualização sociocultural. 4.1 Identificar o propósito comunicativo nas situações de interação 
comunicativa escrita; 4.2 Identificar as expressões verbais que, num determinado contexto cultural, 
indicam atitudes ou posturas de polidez; 4.3 Identificar o universo referencial do texto; 4.4 Analisar as 
diferentes linguagens nos diversos contextos sociais. 5- Linguagem como evento de enunciação.5.1 
Reconhecer aspectos socioculturais de povos de fala espanhola; 5.2 Captar as intenções das mensagens 
veiculadas nos meios de comunicação; 5.3 Compreender aspectos do uso e do funcionamento da língua 
para refletir sobre suas relações com os efeitos de sentido pretendidos; 5.4 Identificar nos textos 
situações de humor, ambiguidade, ironia; 5.5 Referir as palavras-chave dos textos. 

 
INGLÊS 

 
 
APRESENTAÇÃO  
Os conteúdos selecionados e organizados para cada ano do Ensino Médio destacam a leitura e 
compreensão de textos dos vários gêneros (textuais) presentes na sociedade (artigo informativo, carta, 
cartão-postal, biografia, notícia, propaganda, e-mail, tira cômica, diálogos, textos opinativos, entre 
outros) e as estruturas gramaticais da língua. No, entanto, de acordo com a abordagem comunicativa 
para o ensino de línguas, o que deve prevalecer é o contexto de uso, e não apenas as regras gramaticais. 
(cf. Orientações Curriculares para o Ensino Médio – OCEM – (Brasil, Ministério da Educação / Secretaria 
de Educação Básica, 2006)  
1.Leitura, compreensão e interpretação de textos. 1.1 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão, 
considerando texto e contexto, assim como sua estrutura morfológica. 1.2 Reconhecer características 
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próprias de tipo textual ou do gênero a que pertence. 1.3 Apreender as ideias principais. 1.4 Reconhecer 
os detalhes que apoiam a ideia principal. 1.5 Fazer distinção entre fato e opinião. 1.6 Identificar a função 
dos principais conectores dentro da estrutura global do texto. 1.7 Estabelecer relações entre as partes 
de um texto, identificando repetições, substituições ou associações que contribuem para a coesão e 
coerência. 2. Conhecimento gramatical. Para cada tópico gramatical selecionado: conhecer e empregá-
los em diferentes situações, considerando as funções comunicativas da língua. - Articles (casos especiais) 
- Simple presente 
- Present continuous 
- Simple past  
- Past continuous  
- Possessive forms (´s) + Possessive adjectives / Possessive pronouns  
- Verbs to be e to have  
- Future with will / Future with going to  
- Modal verbs  
- Passive voice 
- Present perfect  
- Past perfect 
- Present perfect continuous - Personal pronouns (object and subject pronouns)  
- There is, there are; there was, there were  
- Relative pronouns - Reflexive pronouns 
- Reported speech (e reporting verbs)  
- Adjectives  
- Adverbs  
- Some, any, no, every + thing, body 
- Conditional sentences  
- Usos/funções dos conectores (but, however, although, though, besides, since, yet…) 
- Countable and uncountable nouns 
- Phrasal verbs 
 

MATEMÁTICA 
 
1. NÚMEROS E OPERAÇÕES: 1.1 Números reais: conceitos, representações, operações e ordem. 1.2 
Porcentagens, juros simples e compostos. 1.3 Taxa de variação. 1.4 Estratégias básicas de contagem.  2. 
ÁLGEBRA E FUNÇÕES: 2.1 Domínio de validade e situações de continuidade e descontinuidade das 
diferentes funções. 2.2 Transformações sofridas pelos gráficos das funções lineares, quadráticas e 
exponenciais em função da variação de seus parâmetros. 2.3 Funções seno e cosseno: domínio, imagem, 
gráficos, relações entre gráficos e parâmetros. 3. GEOMETRIA: 3.1 Plano cartesiano: pontos e figuras 
poligonais, distância entre dois pontos, estudo da reta, estudo da circunferência. 3.2 Sentido geométrico 
dos parâmetros da equação de uma reta, relação entre os coeficientes de retas paralelas e 
perpendiculares. 3.3 Vetores: conceito (geométrico e algébrico) e operações. 4. GRANDEZAS E 
MEDIDAS: 4.1 Medida da área e do perímetro de figuras planas limitadas por segmentos de reta e/ou 
arcos de circunferência. 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE: 5.1 Medidas de dispersão (amplitude, desvio 
médio, variância e desvio padrão) para um conjunto de dados numéricos agrupados e não agrupados. 
5.2 Probabilidade: conceito, espaço amostral, probabilidade de ocorrência de um evento, probabilidade 
da união de dois eventos, probabilidade de eventos simultâneos, probabilidade de eventos 
independentes, probabilidade condicional. 
 
 



                                                                                                                                                                                
    

  UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE 
                                                        Av. Agamenon Magalhães, s/n, Santo Amaro – Recife-PE 
                                                        CEP - 50100-010 – FONE: (81) 3183.3700 – FAX: (81) 3183.3758 
                                                        Site: www.upe.br – CNPJ: 11.022.597/0001-91 

 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA  
 

BIOLOGIA 
 
 
1. GENÉTICA BÁSICA - 1.1 Hereditariedade e diversidade da vida: padrões mendelianos e não 
mendelianos, interação gênica, alelos múltiplos, penetrância e expressividade. 1.2 Ligações gênicas, 
recombinação e mapas genéticos. 1.3 Herança e determinação do sexo e cromossomos sexuais. 1.4 
Mutações gênicas e alterações cromossômicas. 2. GENÉTICA MODERNA: SUAS APLICAÇÕES E ASPECTOS 
ÉTICOS - 2.1 Noções de célula tronco. 2.2 Clonagem. 2.3 Tecnologia do DNA recombinante. 2.4 Genoma 
humano. 3. EVOLUÇÃO - 3.1 Teorias evolutivas. 3.2 Evidências da evolução. 3.3 Formação e evolução 
das espécies. 3.4 Fatores evolutivos. 3.5 Seleção artificial e seu impacto ambiental e populacional. 3.6 
Noções de probabilidade e genética de populações. 4. ECOLOGIA. 4.1 Ecossistemas e seus componentes. 
4.2 Dinâmica de populações. 4.3 Ciclos biogeoquímicos. 4.4 Biociclos: terrestre, de água doce e marinho. 
4.5 Relações entre os seres vivos. 4.6 Sucessão ecológica e Biomas. 4.7 Conservação da Biodiversidade. 
4.8 Problemas ambientais: mudanças climáticas; desmata mento; erosão; introdução de espécies 
exóticas; poluição da água, do solo e do ar. 
 
 

FÍSICA 
 
 
1. ESTÁTICA: 1.1 Condição de equilíbrio estático do ponto material; 1.2 Momento de uma força torque; 
1.3 Condições de equilíbrio estático do corpo rígido. 2. FENÔMENOS OSCILATÓRIOS E ONDULATÓRIOS: 
2.1 Oscilações; 2.2 Movimento harmônico simples; 2.3 Considerações sobre força e energia no MHS; 2.4 
Cinemática e dinâmica do movimento oscilatório: pêndulos; 2.5 Ondas: propagação de pulsos em um 
meio material. 2.6 Reflexão e refração de pulsos no ponto de separação de dois meios; 2.7 Ondas 
Longitudinais; 2.8 Ondas Transversais; 2.9 Ondas Progressivas; 2.10 Ondas Estacionárias. 3. 
HIDROSTÁTICA: 3.1 Princípio de Pascal, Arquimedes e Stevin; 3.2 Medida de pressão: experiência de 
Torricelli, Manômetros; 3.3 Flutuação e estabilidade. 4. ÓPTICA: 4.1 Óptica física: interferência, difração 
e polarização. 5. FENOMÊNOS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS: 5.1 Carga elétrica e corrente elétrica: Lei de 
Coulomb; 5.2 Condutores e isolantes; 5.3 Campo elétrico: Linhas de força; 5.4 Energia potencial elétrica 
e potencial elétrico; 5.5 Superfícies equipotenciais; 5.6 Poder das pontas; 5.7 Blindagem; 5.8 
Capacitores: associação de capacitores; 5.9 Resistores: associação de resistores; 5.10 Efeito Jaule; 5.11 
Lei de Ohm; 5.12 Resistência e resistividade; 5.13 Relações entre grandezas elétricas: tensão, corrente, 
potência e energia; 5.14 Circuitos elétricos simples; 5.15 Associação de geradores; Leis de Kirchhoff; 5.16 
Corrente Contínua e corrente alternada; 5.17 Medidores elétricos; 5.18 Representação gráfica de 
circuitos; 5.19 Símbolos Convencionais; 5.20 Potência e consumo de energia em dispositivos elétricos; 
5.21 Ímãs e seus Polos Magnéticos; 5.22 Campos Magnéticos; 5.23 Campo Magnético Terrestre; 5.24 
Linhas de Campo Magnético; 5.25 Forças Magnéticas; 5.26 Indução Magnética; 5.27 Leis de Faraday e 
Lenz. 6. RELATIVIDADE RESTRITA E FÍSICA QUÂNTICA: 6.1 Introdução à Teoria da Relatividade Restrita; 
6.2 Experiência de Michelson-Morley; 6.3 Postulados da Relatividade Restrita; 6.4 Dilatação Temporal; 
6.5 Quantidade de Movimento, Energia e Massa Relativística; 6.6 Origens da Mecânica Quântica; 6.7 
Radiação Térmica; 6.8 Corpo Negro; 6.9 Quantização da Energia (Hipótese de Planck); 6.10 Efeito 
Fotoelétrico; 6.11 Modelos Atômicos; 6.12 O Átomo de Rutherford; 6.13 Modelo Atômico de Bohr; 6.14 
Natureza Ondulatória da Matéria; 6.15 Dualidade Onda-Partícula; 6.16 Princípio da Incerteza.  
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QUÍMICA 

 
 
1. ASPECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS, SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS ASSOCIADOS À 
OBTENÇÃO OU PRODUÇÃO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS: 1.1 Química no cotidiano. 1.2 Química na 
agricultura e na saúde. 1.3 Química nos alimentos. 1.4. Química e ambiente. 2. COMPOSTOS DE 
CARBONO - 2.1 Características gerais dos compostos de carbono. 2.2 Principais funções da química 
orgânica. Estrutura, classificação e propriedades, métodos de obtenção e reações de hidrocarbonetos e 
de compostos orgânicos oxigenados, nitrogenados e sulfurados. 2.3 Isomeria. Isomeria constitucional. 
Isomeria espacial. 2.4 Estudo das macromoléculas naturais e sintéticas. Composição e função biológica 
dos polissacarídeos amido, glicogênio e celulose. Proteínas e enzimas: composição e função biológica. 
Borracha natural e sintética. Polietileno, poliestireno, PVC, teflon e náilon. 2.5 Triglicerídeos. Óleos 
vegetais e animais, gorduras e sabões. 2.6 Detergentes sintéticos. 2.7 Combustíveis. Questões 
energéticas e impactos ambientais relacionados a biocombustíveis e combustíveis fósseis: etanol, 
biodiesel, petróleo e seus derivados, gás natural, carvão, madeira e hulha. 3. TRANSFORMAÇÕES 
QUÍMICAS E ENERGIA ELÉTRICA: 3.1 Reações de oxirredução. 3.2 Potenciais padrão de redução. 3.3 
Pilha. 3.4 Eletrólise. Leis de Faraday. Equação de Nernst. 3.5 Cálculos envolvendo eletroquímica. 3.6 
Indústria metalúrgica e mineração. 3.7 Radioatividade. Conceitos. Reações de fissão e fusão nuclear. 
Desintegração radioativa e radioisótopos, meia-vida, séries radioativas. Aplicações da radioatividade. 
Energia nuclear. Lixo atômico. 
 

CIÊNCIAS HUMANAS 
 

HISTÓRIA 
 
 
1. As primeiras décadas republicanas no Brasil. 1.1 Oligarquias e resistências. Insatisfações e 
modernismos. 1.2 O movimento operário e suas primeiras organizações e greves. 2. A primeira metade 
do século XX. 2.1 A I Guerra Mundial. 2.2 A Revolução Soviética. 2.3 O nazi-fascismo. 2.4 A Crise do 
capitalismo. 3. A modernização no Brasil e o autoritarismo político na primeira metade do século XX. 
3.1 As dificuldades de construção da democracia e lutas dos trabalhadores. 4. A II Guerra Mundial e o 
fim dos impérios. 4.1 A descolonização da África e da Ásia. 4.2 Guerra Fria. 5. O mundo depois das 
guerras mundiais: as dificuldades as utopias e as relações internacionais. 5.1 Produção cultural no 
século XX; 5.2 Resistências culturais e o crescimento tecnológico. 5.3 A globalização e a massificação 
cultural: o cotidiano e seu controle pelo poder hegemônico. 5.4 Tensões contemporâneas: o Oriente 
Médio, a América Latina e a África. 6. O regime militar no Brasil: violência, censura e modernização. 6.1 
A luta pela democracia e suas dificuldades. 6.2 Produção cultural no Brasil do século XX; 6.3 
Organização política e violência social e urbana e a consolidação do capitalismo. 6.4 O Brasil e as suas 
relações com a América Latina nos tempos atuais. 6.5. Pernambuco no século XX: política, sociedade e 
cultura. 
 
 

GEOGRAFIA 
 
 
1. O Espaço Mundial da Produção. 1.1 As características e as transformações das estruturas produtivas 
do espaço geográfico. 1.2 As indústrias e as transformações do espaço geográfico. 1.3 Os fatores da 
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localização industrial. 1.4 A indústria na América do Norte, na Eurásia e na América Latina. 1.5 As fontes 
de energia, sua utilização e problemas ambientais. 2. A Geopolítica e os Conflitos nos séculos XX e XXI. 
2.1 As principais áreas de tensão no mundo atual. 2.2 As transformações políticas, econômicas e sociais 
da América Latina e da África no século XXI. 2.3 Economias emergentes. 3. O Espaço Urbano do mundo 
contemporâneo. 3.1 o processo de urbanização. 3.2 Os problemas sociais urbanos. 3.3 Rede e 
hierarquia urbanas. 3.4 As cidades na economia global. 3.5 Os problemas ambientais urbanos. 4. A 
Organização do Espaço Geográfico nos Países Capitalistas e Socialistas no Século XX. 4.1 A origem e as 
principais características do sistema capitalista e do sistema socialista. 4.2 A desintegração dos países 
socialistas e suas repercussões. 5. A agricultura no mundo atual e as políticas agrícolas. 6. A Economia 
Mundial e a Globalização. 7- A questão ambiental e o desenvolvimento sustentável. 7.1 As 
conferências em defesa do meio ambiente. 7.2 Águas internacionais e conflitos políticos. 7.3 O modelo 
consumista de desenvolvimento.  8. Principais aspectos físico-geográficos e geoeconômicos das 
Américas, África e Eurásia. 9. Os Direitos Humanos, Políticos e Sociais do Cidadão Brasileiro na 
Constituição da República Federativa do Brasil. 9.1 Os deveres do cidadão brasileiro. 9.2 A Organização 
do Estado brasileiro. 10. População mundial . A distribuição e crescimento. 10.1 As teorias 
demográficas. 10.2 A estrutura. 10.3 Migrações: fluxos populacionais. 10.4 A transição demográfica. 
 
 

FILOSOFIA 
 
 
1. A LÓGICA. 1.1 Panorama histórico; 1.2 Principais características da lógica; 1.3 Tipos de argumentação. 
2. A MORAL E A ÉTICA 2.1 Reflexão sobre a Moral ; 2.2 Consciência Moral; 2.3 Natureza e Moralidade. 3. 
CONCEPÇÕES DE POLÍTICA. 3.1 Concepções da Vida Política; 3.2. O Homem, a sociedade e a política; 3.3 
Cidadania e Política. 4. A DEMOCRACIA. 1.1 A questão democrática; 1.2 O Estado Democrático. 1.3 A 
sociedade democrática. 5. O PARADIGMA DA MODERNIDADE. 6. A LIBERDADE HUMANA. 
 
 
 

SOCIOLOGIA 
 
 
1.ESTRATIFICAÇÃO E MOBILIDADE SOCIAL. 1.1 Estrutura e estratificação: definição e classificação; 1.2 
Mobilidade social: definição e classificação; 1.3 Sociedade capitalista e classes sociais; 1.4 As 
desigualdades sociais no Brasil. 2. CULTURA E IDEOLOGIA. 2.1 Cultura e ideologia: conceitos, aspectos e 
principais elementos; 2.2 Processos culturais: mudança, difusão, aculturação e endoculturação; 2.3 
Cultura e indústria cultural no Brasil. 3.MUDANÇA SOCIAL E MOVIMENTOS SOCIAIS. 3.1 Mudança e 
transformação social; 3.2– Causas das mudanças sociais; 3.3 Movimentos sociais no Brasil. 
4.EDUCAÇÃO, ESCOLA E SOCIEDADE. 4.1 – Objetivos da educação; 4.2 Formas de transmissão; 4.3 
Escola como grupo social. 5. ARTE E MOVIMENTOS DE CULTURA POPULAR PERNAMBUCANA. 
 
 


