ANEXO II – EDITAL Nº 049/2021 – GR
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA

BIOLOGIA
Origem da vida. Seres vivos: Monera, Fungi, Protista, Plantae, Animalia. Citologia. Histologia.
Reprodução. Embriologia. Genética. Evolução. Ecologia.

FILOSOFIA
A FILOSOFIA DA ANTIGUIDADE GRECO·ROMANA. O nascimento da Filosofia: Condições
históricas e aspectos favoráveis ao surgimento e desenvolvimento da Filosofia e das ciências na
Grécia; mito e filosofia; filosofia da natureza e primeiras indagações antropológicas. PLATÃO:
Sócrates e Platão; a obra de Platão com a expressão da básica por um pensamento articulado
sobre as questões fundamentais da Filosofia: os problemas da justiça, do conhecimento, do Ser e
da alma; opinião (doxa) e conhecimento (episteme); a teoria das ideias; as concepções de Platão
sobre a sociedade, a política e a arte. ARISTOTELES: Distanciamento crítico de Aristóteles com
a teoria das ideias de Platão; a lógica; a metafísica e a concepção aristotélica da realidade; o
sistema do conhecimento e as ciências; a ética, a política e a arte; o sistema do Mundo legado por
Aristóteles e sua influência na história do pensamento. FILOSOFIA NO PERÍODO
HELENÍSTICO: Principais escolas éticas da última fase da filosofia grega antiga até o
surgimento da filosofia medieval. A FILOSOFIA E A EPOCA MODERNA E
CONTEMPORÂNEA. O nascimento do pensamento Moderno: Renascimento, Humanismo e
Reforma; valorização da Antiguidade Clássica; a dignidade do ser humano como tema da
filosofia; saber, beleza e bem; pensamento político e social: Maquiavel, Tomas Morus e Tomas
Campanella; visão crítica sobre o ser humano: Montaigne; a Revolução Científica dos séculos
XVI e XVII e as novas concepções sobre a natureza e o conhecimento cientifico; Francis Bacon,
René Descartes, o problema do racionalismo e empirismo e principais escolas e sistemas da
Filosofia europeia moderna até o idealismo de Kant. O ILUMINISMO: conceito e contexto
histórico e características gerais do Iluminismo; ciência e progresso; o liberalismo político;
influência do iluminismo em Portugal e no Brasil; o iluminismo na Alemanha; principais temas e
principais autores. KANT E A CRISE DA CONSCIENCIA MODERNA: o pensamento de Kant
como síntese das grandes questões propostas no início da modernidade. FILOSOFIA
CONTEMPORÂNEA: Marx; Nietzsche; Escola de Frankfurt e Existencialismo francês.
LÓGICA E EPISTEMOLOGIA: Natureza e reconhecimento de argumentos. Argumento
filosófico. Validade de Argumentos. Falácias. O problema do conhecimento. Conhecimento
científico e filosófico. Conhecimento, crença e valores.

FÍSICA
Cinemática. Dinâmica. Gravitação. Quantidade de movimento linear e sua conservação.
Trabalho e energia. Fluídos. Termodinâmica. Ondas mecânicas e eletromagnéticas. Eletricidade e
Magnetismo. Elementos de Física moderna e contemporânea.
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GEOGRAFIA
A FORMAÇÃO, A TRANSFORMAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DAS PAISAGENS, A
DINÂMICA DA NATUREZA: Aspectos Gerais do Brasil e do Paraná. O relevo e seu processo
evolutivo; as bacias hidrográficas e suas dinâmicas; o clima e seus domínios; as vegetações e
suas distribuições espaciais e apropriações; a questão ambiental e sua implicação junto aos
recursos naturais; estrutura geológica e solos; localização, orientação, movimento da Terra e
fusos horários; uso e aplicação de escalas cartográfica e geográfica como instrumentos de
localização e representação cartográfica; uso de tecnologias na Geografia. AS
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DEMOGRÁFICAS DO ESPAÇO GEOGRÁFICO:
Aspectos Gerais do Brasil e do Paraná. Aspectos econômicos, culturais, sociais e demográficos
referentes à ocupação, distribuição e movimentações das populações no espaço geográfico;
movimentos sociais; manifestações espaciais da diversidade sociocultural; transformações no
espaço agrário. A DIMENSÃO ECONÔMICA DO ESPAÇO GEOGRÁFICO E SUA
DINÂMICA: Aspectos Gerais do Brasil e do Paraná. Industrialização; urbanização e hierarquia
das cidades; agropecuária e suas dinâmicas; comércio; extrativismo; circulação de transportes,
mercadorias e capitais; fontes de energia. A DIMENSÃO POLÍTICA DO ESPAÇO
GEOGRÁFICO: Aspectos Gerais do Brasil e do Paraná. Regionalização do espaço mundial;
blocos de poder e a nova ordem mundial; conflitos territoriais; relações de poder e as
desigualdades de desenvolvimento; globalização e mundialização.
HISTÓRIA
HISTÓRIA GERAL. Antiguidade clássica: Grécia e Roma. A alta idade média. A baixa idade
média. O mundo ocidental na época moderna: a formação dos estados nacionais modernos, o
mercantilismo, o renascimento, as reformas religiosas. A América pré-colombiana. A conquista e
colonização da América. A Independência dos Estados Unidos e da América espanhola. A
formação do mundo ocidental contemporâneo: as revoluções burguesas na França e na
Inglaterra; a Revolução Industrial, Liberalismo, nacionalismo e socialismo no século XIX. Os
imperialismos. A primeira guerra mundial. Revolução Russa de 1917. O período entre guerras. A
segunda guerra mundial e as transformações políticas e econômicas. Descolonização da África e
Ásia. Guerra Fria. Os conflitos no oriente médio. O progresso científico, tecnológico e cultural
em fins do século XX. A América latina no pós-segunda guerra até a atualidade. Atualidades
internacionais. HISTÓRIA DO BRASIL. Povos indígenas no Brasil - multiplicidade étnica,
aculturação e resistência. A cultura e a educação dos povos indígenas. Colonização, trabalho e
economia na América Portuguesa. Tensões e revoltas na América Portuguesa. O processo de
independência. Primeiro Reinado e Período Regencial – agitações e instabilidade política.
Economia, política e sociedade no Segundo Reinado. A Primeira República, a política
oligárquica, a resistência popular ao autoritarismo. A crise da Primeira República e a Era Vargas.
Populismo, Democracia e nacional desenvolvimentismo. A ditadura militar, tecnocracia,
autoritarismo e resistência. O processo de redemocratização. A consolidação da democracia,
governos FHC, Lula e Dilma. HISTÓRIA AFRO-BRASILEIRA. Os reinos africanos antes do
século XV: migrações, relações comerciais, sociedade, escravidão. A formação do mundo
Atlântico: relações entre reinos africanos e europeus. A escravidão na América e a construção de
novas identidades. O Novo imperialismo e a partilha da África. Resistências. O processo de
independência e a construção das nações africanas. O racismo ao longo dos séculos XIX e XX:
África do Sul, Estados Unidos e Brasil. HISTÓRIA DO PARANÁ. A formação do Estado do
Paraná. O Paraná no contexto nacional: sociedade, economia e política.
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LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA
LÍNGUA PORTUGUESA. LEITURA E COMPREENSÃO DE TEXTOS. Identificação,
diferenciação e compreensão de diferentes gêneros textuais, a partir das suas características
contextuais, linguístico-discursivas e multimodais. Apreensão dos sentidos dos textos, a partir da
mobilização de conhecimentos linguísticos, textuais, multimodais e de mundo. Identificação do
tema principal e dos secundários. Diferenciação entre fato e opinião. Identificação de
informações explícitas. Inferência de informações implícitas. Identificação e compreensão de
diversos tipos de relações linguístico-discursivas e semânticas responsáveis pela construção dos
sentidos dos textos. REFLEXÃO LINGUÍSTICA. Observação e análise da língua em uso, sob o
ponto de vista da: pontuação, ortografia, morfologia, sintaxe, semântica, estilística, variedades
linguísticas, estratégias coesivas, relações e diferenças entre língua oral e língua escrita – tanto
no nível fonológico-ortográfico, como textual-discursivo –, visando à construção de
conhecimentos sobre o sistema linguístico e à obtenção da coerência textual.
LITERATURA BRASILEIRA. O barroco brasileiro. O arcadismo no Brasil. A prosa e a poesia
românticas. O realismo-naturalismo no Brasil. A poesia parnasiana. A poesia simbolista. O prémodernismo no Brasil. A semana da Arte Moderna. O modernismo brasileiro: poesia e prosa; as
correntes modernistas; as fases do modernismo.
Serão apreciadas as seguintes obras:
1. Nihonjin – Oscar Nakasato.
2. Sinfonia da Vida – Helena Kolody.
3. Eles não usam black-tie – Gianfrancesco Guarnieri.
4. Seminário dos ratos – Lygia Fagundes Telles.
5. Torto Arado – Itamar Vieira Júnior.

LÍNGUA ESTRANGEIRA
(INGLÊS ou ESPANHOL)
Texto. Compreensão. Tradução. Interpretação. Categorias gramaticais contextualizadas. O
candidato deverá ser capaz de ler, analisar e interpretar textos em diferentes níveis de linguagem:
científico, literário, informativo e jornalístico. Espera-se que o candidato tenha a capacidade de
leitura de diferentes gêneros textuais, a partir de seus conhecimentos textuais, linguísticos,
discursivos e de mundo. Aspectos gramaticais: serão avaliados por meio de questões apoiadas
nos programas de Ensino Médio pertinentes aos textos selecionados.

MATEMÁTICA
Conjuntos Numéricos. Equações Algébricas. Medidas. Razões e Proporções. Matrizes.
Determinantes. Sistemas de Equações Lineares. Polinômios. Geometria Plana. Geometria
Espacial. Geometria Analítica. Função Afim. Função Quadrática; Função Exponencial. Função
Logarítmica. Função Modular. Função Trigonométrica. Progressão Aritmética e Progressão
Geométrica. Análise Combinatória. Binômio de Newton. Estatística. Probabilidade. Matemática
Financeira.
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QUÍMICA
Substâncias puras e misturas. Estrutura de Átomos. Classificação periódica. Ligações Químicas.
Funções inorgânicas. Estudo dos Gases Ideais. Reações químicas. Soluções. Concentrações de
Soluções. Termoquímica. Cinética química. Equilíbrio químico. Funções orgânicas. Isomeria.
Reações orgânicas.

SOCIOLOGIA
FUNDAMENTOS DO CONHECIMENTO NAS CIÊNCIAS SOCIAIS. A constituição das
sociedades modernas. Do surgimento à institucionalização das Ciências Sociais. Modernidade
(Renascimento; Reforma Protestante; Iluminismo: Revolução Francesa e Revolução Industrial).
Desenvolvimento das ciências. Senso comum e conhecimento científico. Teóricos da Sociologia:
Comte, Durkheim, Weber, Engels e Marx. Produção Sociológica Brasileira. AS RELAÇÕES
ENTRE TRABALHO E SOCIEDADE. Trabalho e produção do mundo social. Modos de vida,
classes sociais e estratificação. Mercado, consumo e alienação nas sociedades capitalistas.
Neoliberalismo. Toyotismo, Fordismo. Estatização e privatização. Relações de mercado.
Reforma agrária. Reforma sindical. AS RELAÇÕES ENTRE NATUREZA E CULTURA. Os
significados plurais da cultura. Etnocentrismo, relativismo e diversidade cultural.
Representações, identidades e diferenças culturais. Cultura Afro-Brasileira e Africana. AS
RELAÇÕES ENTRE ESTADO E SOCIEDADE. Formação e transformações nos Estados
nacionais modernos. Governos, instituições e partidos políticos. Poder, política e dominação. A
RELAÇÃO ENTRE A ESTRUTURA SOCIAL E A ESTRATIFICAÇÃO. As castas, os
estamentos e as classes. As várias formas de desigualdade social e a diversidade das explicações
teóricas. PODER, POLÍTICA E IDEOLOGIA. Conceito de Estado. Estado Moderno. Tipos de
Estados. Conceito de poder. Conceito de dominação. Conceito de política. Ideologia e alienação.
O PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO E AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS. A diversidade do
processo de socialização. A questão da família e da escola na formação do indivíduo. Instituições
religiosas. Instituições políticas, dentre outras. DIREITOS, CIDADANIA E MOVIMENTOS
SOCIAIS. Os direitos civis, políticos e sociais. Os direitos e a democracia. Os “novos”
movimentos sociais contemporâneos. Direitos sociais, políticas públicas e cidadania.
Preconceito, discriminação e exclusão social. Questões de gênero, étnico-raciais e minorias.

PROVA DE REDAÇÃO
ORIENTAÇÃO GERAL. Na avaliação do candidato, toma-se, como eixo central, as práticas de
linguagem materializadas em textos/discursos e configuradas em gêneros textuais, situadas em
contextos sócio-históricos de produção de sentidos, à luz de diferentes dimensões pelas quais
elas se constituem: fonético-fonológicas, gramaticais, linguísticas, textuais, semânticas,
discursivas, estilísticas. Essa visão é pautada nas atuais diretrizes curriculares (nacionais e do
Paraná) para o ensino da Língua Portuguesa na Educação Básica. Espera-se que o candidato
demonstre capacidades de leitura, produção e análise linguística em diversas situações
discursivas requeridas nas mais variadas práticas sociais que têm como base o uso real da língua
portuguesa. Busca-se, assim, avaliar a competência comunicativa do candidato. NA LEITURA E
COMPREENSÃO DE TEXTOS. O candidato deve ser proficiente na leitura de diferentes
gêneros textuais, sabendo diferenciá-los pelas suas características contextuais, linguísticodiscursivas e multimodais. Deve saber mobilizar conhecimentos linguísticos, textuais e de
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mundo para apreender os sentidos dos textos. Deve saber diferenciar o tema principal dos
secundários; fato de opinião; identificar informações explícitas; inferir informações implícitas;
identificar e compreender diversos tipos de relações linguístico-discursivas e semânticas
responsáveis pela construção dos sentidos dos textos. NA REFLEXÃO LINGUÍSTICA. O
candidato deve ser capaz de observar e analisar a língua em uso, o que inclui uma reflexão sob o
ponto de vista da pontuação, ortografia, morfologia, sintaxe, semântica, estilística, variedades
linguísticas, estratégias coesivas, relações e diferenças entre língua oral e língua escrita – tanto
no nível fonológico-ortográfico, como textual-discursivo –, visando à construção de
conhecimentos sobre o sistema linguístico e à obtenção da coerência textual. NA PRODUÇÃO
DE TEXTO. O candidato deve mostrar proficiência na produção escrita do gênero de texto
solicitado, levando em consideração que cada gênero se insere em um contexto sociodiscursivo e
possui particularidades em relação ao desenvolvimento do conteúdo temático, estilo e construção
composicional. Deve apresentar domínio na norma culta da língua portuguesa, utilizando-a com
clareza, e demonstrando coerência e coesão nas ideias desenvolvidas. Utilizar a norma
ortográfica em vigor. Deve também mostrar conhecimento de mundo para desenvolver o
conteúdo temático proposto, buscando articular saberes de diversas disciplinas e fontes para
imprimir-se como autor daquilo que escreve. Embora listadas separadamente para fins didáticos,
essas três modalidades se fundem em muitos momentos. Dessa forma, a competência
comunicativa em Língua Portuguesa que se espera do candidato deve ser avaliada pela
mobilização articulada de capacidades envolvidas na leitura, produção e análise da língua em
uso.
- Produção escrita de um artigo de opinião, no qual o candidato deve desenvolver uma
argumentação pautada numa questão polêmica apresentada pela prova, a fim de convencer o
leitor pressuposto pelo gênero a aderir a seu ponto de vista.
- Para desenvolver o texto, o candidato deve levar em consideração as características contextuais
e linguístico-discursivas do artigo de opinião: gênero argumentativo, geralmente publicado em
jornais/revistas, por colunistas, jornalistas ou leitores, que apresenta um posicionamento frente a
um tema polêmico, com o propósito de conseguir a adesão do público-leitor.
- Serão apresentados alguns textos de apoio que discorrem sobre a questão polêmica apresentada.
Esses textos devem apenas servir como suporte para a argumentação.
- Outros requisitos: domínio na norma culta da língua portuguesa; clareza, coerência e coesão
nas ideias desenvolvidas; uso da norma ortográfica em vigor; domínio de conhecimentos de
mundo para desenvolver o conteúdo temático proposto pela questão polêmica.
- O texto desenvolvido pede um título. A ausência do título implica na perda de pontos, mas não
na anulação da prova de redação.
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