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PROGRAMA DE ESTUDOS 

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Habilidades Conteúdos 

Reconhecer os processos de produção do 

conhecimento científico. 

Explicar a natureza do conhecimento 

cientifico em relação à outras formas de 

conhecimentos. 

Identificar questões cientificas. 

Utilizar evidencias cientificas. 

 

A natureza do conhecimento cientifico. O 

conhecimento cientifico. As ciências naturais. 

Procedimentos das ciências naturais na produção do 

conhecimento cientifico.  As fronteiras da ciência. 

Conhecimento e incerteça. 

Explicar a terra como um sistema do 

universo, na sua origem, estrutura, dinâmica 

e desenvolvimento. 

Aplicar as teorias, leis e princípios da física, 

da química, da biologia e da geologia na 

compreensão dos fenômenos naturais e suas 

transformações.  

 

Terra e Universo.  Origem, estrutura e relações da 

Terra e do Universo. O ar e o solo: composição, 

características e propriedades. Relações com a 

saúde, poluição e aproveitamento de recursos 

naturais. Tipos de solo. Ciclo da água na natureza. 

Ciclos do carbono e do Nitrogênio na natureza. Água 

e seres vivos. Fenômenos físicos e fenômenos 

químicos. Estados físicos e Propriedades das 

substancias e dos materiais. Misturas e combinações. 

Separação de misturas. Estrutura atômica, elementos 

químicos. Classificação periódica. Ligações 

químicas e estrutura das substâncias. Propriedades e 

estrutura das substâncias e dos materiais. Funções 

químicas. Reações químicas: elementos estruturais, 

termodinâmicos e cinéticos. Tipos de reações 

químicas. Compostos Orgânicos: funções químicas, 

 



propriedades físicas e químicas.  Química e vida. 

Movimento: referencial, trajetória, deslocamento, 

velocidade, aceleração. Força. Trabalho, calor e 

potência. Energia, Calor e Temperatura. Ondas e 

som. Luz: reflexão, absorção, refração, espelhos e 

lentes de espectros. Eletricidade: atração e repulsão, 

eletrização de corpos, carga elétrica, DDP. 

Magnetismo. 

Identificar e explicar a estrutura e 

funcionamento de ecosistemas. 

Reconhecer os seres vivos como formas de 

organização da matéria, assim como sua 

evolução e diversidade. 

Estabelecer relações entre os seres vivos, 

suas características e comportamentos e as 

condições do ambiente em que vivem.  

Identificar e caracterizar problemas 

ambientais. 

Explicar alternativas de proteção ao médio 

ambiente na perspectiva do desenvolvimento 

sustentável.  

 

Vida e Ambiente A origem da vida. Seres vivos: as 

células, estrutura, funções e constituição. Funções 

vitais dos seres vivos: nutrição, relação e 

reprodução. Organização dos seres vivos: moneras, 

protistas, fungos, vegetais e animais. Evolução. 

Espécie e biodiversidade. Histologia animal. 

Botânica. Zoologia. Ecologia. Ecossistema e habitat. 

Cadeia alimentar. Ambientes Naturais. Ambientes 

construídos: o ser humano e o meio. Problemas 

ambientais. Poluição e Saúde. O desenvolvimento 

sustentável. Riscos ambientais. 

Compreender o corpo humano como um 

sistema complexo, assim como sua estrutura 

e funcionamento. 

Analisar a saúde como um estado de bem 

estar físico, social e psíquico do individuo, 

assim como fatores que afetam esse estado. 

Explicar causas que afetam o estado de 

saúde individual e  coletiva, assim como 

formas de prevenção e de restabelecimento 

da saúde humana.  

 

Corpo Humano e Saúde Corpo Humano: 

constituição (principais órgãos, estrutura e seu 

funcionamento no corpo humano). A saúde, 

problemas e cuidados com a saúde: suas relações 

com o ambiente. Sistemas do corpo humano e suas 

funções: nutrição (sistemas digestório, respiratório, 

circulatório e excretor); relação e locomoção 

(sistema nervoso e órgãos do sentido, sistema 

endócrino, sistema locomotor); função de 

reprodução (sistema reprodutor) e função de 

proteção e defesa (a pele [sentido do tato], o sistema 

imunológico). A alimentação e os nutrientes. Saúde 

e fatores dos quais depende. Doenças transmissíveis. 



Os estilos de vida e a saúde. O uso racional de 

medicamentos.  

Compreender a tecnologia e a técnica como 

formas de produção humana em contextos 

sociais e históricos. 

Explicar diferentes formas de tecnologias e 

técnicas, seus fundamentos prático-teóricos, 

assim como sua importância para a vida. 

Analisar as relações da ciência, da 

tecnologia e da sociedade.  

Tecnologia e Sociedade. Tecnologia e Ciência. 

Recursos Naturais, a energia e materiais.  

Tecnologia, e sua relação com a ciência e com 

Sociedade. As máquinas e seu funcionamento. 

Evolução das tecnologias. Tecnologia atuais. As 

revoluções da informática, da genética e das 

comunicações. Impactos das Tecnologias no meio 

ambiente, no lazer, no trabalho, e na saúde humana. 

Riscos tecnológicos. 

 


