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EDITAL Nº 004/2008
1ª RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES N° 003/2008

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS - SAF, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, TORNA
PÚBLICA a seguinte RETIFICAÇÃO do Edital 003/2008 de abertura de inscrições, ficando RATIFICADOS
todos os demais itens deste Edital.
I - No item 19 do Edital de Abertura de Inscrições – DO PROVIMENTO DAS VAGAS, subitem 19.3, onde
se lê “Ter idade mínima de 18 anos completos em conformidade com o estabelecido no item 6.8;” leia-se “Ter
idade mínima de 18 anos;”
II - No Anexo III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS, no ítem CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR
CARGO:
a) onde se lê “MEDICO ESPECIALIDADES PSIQUIATRA e PSICÓLOGO” leia-se “MEDICO ÁREA
PSIQUIATRIA”
b) insere-se o conteúdo programático do cargo de PSICÓLOGO conforme a seguir:
Teoria Psicanalítica de Sigmund Freud; Deficiências Mentais (Tipologia – Características – Sintomas –
Causas):
(Endógenas e Exógenas; Pré-Peri; Pós – Natais); Psicopatologia (Perturbações psíquicas e o papel do
psicólogo na equipe multidisciplinar) dependência química (adicção, tratamento e recaídas); Formulação de
diagnóstico e tratamento nas perturbações psíquicas; Métodos e técnicas de avaliação psicológica
(Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação e interpretação dos resultados); Estratégias
clínicas no processo psicoterápico. Terapia Familiar Sistêmica; Terapia Cognitivo-comportamentais; Terapias
Breves e de Apoio. Noções sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e políticas de saúde pública; Utilização
das técnicas de avaliação na prática clínica. Técnicas de entrevista. Psicologia do desenvolvimento normal e
patológico: desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo da criança, adolescente, adulto e terceira idade. Saúde
coletiva: Políticas de saúde mental. Saúde mental e família. Saúde mental e trabalho. Equipes de saúde
mental. PSICOLOGIA COMO PROFISSÃO: Responsabilidade do Psicólogo. Procedimentos aplicados à
atuação profissional. PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL: Psicologia Organizacional: definição e campo de
atuação. Análise do Trabalho. Recrutamento e seleção. Treinamento e Desenvolvimento de pessoal. Atuação
e Desempenho. Desenvolvimento Organizacional. Motivação, satisfação, comprometimento e comportamento
no trabalho. Saúde e segurança. Contexto social do trabalho. PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: Origem,
evolução e concepções atuais. Objetos, conteúdos e âmbitos de atividade. O desenvolvimento humano e a
educação: contribuições de Piaget. As práticas educativas e os contextos de desenvolvimento. A atuação do
psicólogo na escola. PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE: Freud e Psicanálise. PSICOLOGIA CLÍNICA: As
alterações das funções e estruturas psicológicas; Principais transtornos psicopatológicos.
c) nos cargos de PROFESSOR II e PIII:
1) altera-se a expressão “PIII” por “III”;
2) acrescentam-se os seguintes conteúdos:
PROFESSOR II – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
Especificidade do conhecimento artístico e estético; A produção artística da humanidade em diversas épocas,
diferentes povos, países, culturas; identidade e diversidade cultural; A contextualização conceitual, social,
política, histórica, filosófica e cultural da produção artístico estética da humanidade. ARTE – LINGUAGEM: O
homem - ser simbólico; arte: sistema semiótico de representação; os signos não verbais; as linguagens da
arte: visual, audiovisual, música, teatro e dança; construção/produção de significados nas linguagens
artísticas; leitura e interpretação significativas de mundo; a fruição estética e o acesso aos bens culturais;
percepção e análise; elementos e recursos das linguagens artísticas; ARTE E EDUCAÇÃO: O papel da arte
na educação; o professor como mediador entre a arte e o aprendiz; o ensino e a aprendizagem em arte;
fundamentação teórico -metodológica; o fazer artístico, a apreciação estética e o conhecimento histórico da
produção artística da humanidade, na sala de aula.
PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA
Educação Física e a sociedade: A importância da Educação Física; A Educação Física na sociedade; A escola

como instituição social; Aspectos sócios culturais do esporte; Esporte, mídia e o desdobramento na Educação
Física; Corpo, sociedade e a construção da cultura corporal do movimento; As questões de gênero aplicadas
à Educação Física. Educação Física no processo ensino-aprendizagem: Planejamento e sua evolução;
Aspectos psico-sociais; Metodologia, avaliação na Educação Física escolar. Dimensões biológicas aplicadas à
Educação Física e ao esporte: Aspectos gerais do corpo humano; Princípios básicos do treinamento
esportivo; Socorros de urgência aplicados à Educação Física; As mudanças fisiológicas resultantes da prática
do esporte. A Educação Física no currículo da educação básica: significados e possibilidades: Características
sócio-efetivas, motoras e cognitivas; Jogo cooperativo; Crescimento e desenvolvimento motor; Perspectivas
educacionais através do lúdico; As diferentes tendências pedagógicas da Educação Física na escola; A
prática pedagógica como prática dialógica.
PROFESSOR II - MÚSICA
Noções de Ritmo: Pulsação. Métrica. Figuras de valor. Formulas rítmicas. Compasso simples. Compasso
composto. Sincopa e contratempo. Quiálteras. Ritmo inicial: tético, atético e anacrúsico. Noções de Melodia:
Intervalos melódicos. Frase musical. Tema. Motivo. Desenho. Ponto culminante. Terminações melódicas.
Prosódia. Melodia Tonal. Melodia Atonal. Noções de Harmonia: Tonalidades maiores e menores. Graus de
escala. Intervalos harmônicos. Tríades maiores e menores. Ciclo das quintas. Elementos Gráficos:
Pentagrama. Linhas suplementares. Claves (sol, dó e fá). Sinais de dinâmica. Fermata. Ligaduras. Ponto de
aumento. Barra de compasso. Sinais de repetição. Terminologia de andamento. Indicação metronômica.
Acidentes. Noções de História da Música: Características básicas dos movimentos Estético-musicais
situando-os nos seguintes períodos históricos: Medieval, Barroco, Clássico, Romântico, Moderno e
Nacionalismo Brasileiro. As tendências atuais da Música Popular Brasileira e as características dos
movimentos Bossa Nova e Tropicalismo. Teoria Musical. Teoria básica. Aspectos rítmicos e melódicos.
Tonalidade. Formação de Escalas Maiores e Menores. Modos. Construção de Acordes. Tensões Harmônicas.
Campo Harmônico. Funções Harmônicas. Percepção Musical. Ditados rítmicos e melódicos. Identificação de
Acordes. Identificação de Escalas. Identificação de Intervalos. Identificação de Timbres. Entoação de
Intervalos. Leitura Rítmica. Leitura Melódica. Conhecimentos básicos inerentes às atividades da função.
PROFESSOR II - MATEMÁTICA
Fundamentos da Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: Números Naturais e Inteiros (divisibilidade,
números primos, fatoração, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum), Números Racionais e I
rracionais (reta numérica, valor absoluto, representação decimal), Números Reais (relação de ordem e
intervalos), Operações; Funções: Estudo das Relações, Definição da Função, Funções definidas por fórmulas:
Domínio, Imagem e Contradomínio, Gráficos, Função Injetora, Sobrejetora e Bijetora, Funções par e ímpar,
Funções crescentes e decrescentes, Função Inversa, Função Composta, Função Polinominal do 1º Grau,
Quadrática, Modular, Exponencial e Logarítmica, Resoluções de Equações, Inequações e Sistemas;
Seqüência: Progressão Aritmética e Geométrica; Geometria Plana: Ângulos: Definição, Classificação,
Unidades e Operações, Feixes de paralelas cortadas por transversais, Teorema de Tales e aplicações,
Polígonos: Elementos e classificação, Diagonais, soma dos ângulos externos e internos, estudo dos
quadriláteros e triângulos, congruências e semelhanças, relações métricas dos triângulos, Área: polígonos e
suas partes; Álgebra: Matrizes, Determinantes, Análise Combinatória; Geometria Espacial: Retas e planos no
espaço (paralelismo e perpendicularismo), poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindro, cone e esfera
(elementos e equações); Geometria Analítica: Estudo Analítico do Ponto, da Reta e da Circunferência
(elementos e equações). Números complexos: forma algébrica e trigonométrica.
PROFESSOR II - GEOGRAFIA
UNIVERSO, SISTEMA SOLAR E PLANETA TERRA: Elementos de Astronomia: formação do Universo;
classificação dos astros; planeta Terra (características e movimentos). Orientação: formas de orientação;
pontos de orientação; coordenadas geográficas; cartografia. Formação e Constituição da Terra: estrutura
interna; crosta terrestre; rochas; solo; formas de relevo; agentes modificadores do relevo (forças internas e
forças externas); relevo submarino. Águas: oceanos e mares; correntes marinhas; águas continentais.
Atmosfera e Clima: camadas da atmosfera; composição do ar; tempo e clima; tipos climáticos. Formações
Vegetais: climas e paisagens vegetais; formações arbóreas; formações campestres; formações desérticas;
formações de alagadiços. Demografia: características da população mundial; população absoluta e relativa;
estrutura etária; população e atividades econômicas; movimentos populacionais; urbanização. Recursos
Naturais: recursos renováveis e não-renováveis; agricultura e sistemas agrícolas; pecuária (criação extensiva
e intensiva, tipos de gado); fontes de energia; indústria (tipos, distribuição, efeitos na organização do espaço);
comércio; transportes; comunicações. GEOGRAFIA DO BRASIL – Organização do Espaço Brasileiro:
formação do território; o Brasil na América do Sul; elementos naturais; sociedade e economia
(subdesenvolvimento, industrialização, urbanização). População Brasileira: elementos formadores; migrações;
concentrações populacionais. Região Norte: aspectos naturais; ocupação; população; atividades econômicas;
transportes. Região Centro-Oeste: aspectos naturais; ocupação; população; atividades econômicas;
transportes. Região Nordeste: aspectos naturais; ocupação; população; atividades econômicas; transportes.
Região Sudeste: aspectos naturais; ocupação; população; atividades econômicas; transportes. Região Sul:
aspectos naturais; ocupação; população; atividades econômicas; transportes. GEOGRAFIA DOS
CONTINENTES: forrmação do Espaço Mundial: evolução do capitalismo; características dos países
desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos; divisão internacional do trabalho. b) América: localização;

origem dos primeiros habitantes; tipos de colonização; população e urbanização; aspectos físicos (unidades
de relevo, águas continentais, tipos climáticos, paisagens vegetais); blocos regionais de integração. América
Anglo-Saxônica: Estados Unidos (território, população, atividades econômicas); Canadá (território, população,
atividades econômicas). América Latina: México (território, população, atividades econômicas); América
Central (divisão, países, população, atividades econômicas); Guianas (países, população, atividades
econômicas); América Andina (países, população, atividades econômicas); América Platina (países,
população, atividades econômicas). Europa: quadro político econômico atual; União Européia; aspectos
físicos (relevo, hidrografia, clima, vegetação); sociedade (população, composição étnica, urbanização);
economia (agropecuária, recursos minerais, indústria, comércio, transportes); países; Rússia (formação e
desagregação da URSS, aspectos naturais, populacionais e econômicos). Ásia: aspectos físicos (relevo,
hidrografia, clima, vegetação); sociedade (população, composição étnica, religiosa, urbanização); Japão
(aspectos naturais, populacionais e econômicos); China (aspectos históricos, naturais, populacionais e
econômicos); “tigres” asiáticos; Mundo Indiano (aspectos históricos, naturais, populacionais e econômicos);
Oriente Médio (aspectos históricos, naturais, populacionais, econômicos, conflitos). África: aspectos físicos
(relevo, hidrografia, clima, vegetação); colonialismo e descolonização; sociedade (população, composição
étnica, religiosa, urbanização, conflitos). Oceania: aspectos físicos (relevo, hidrografia, clima, vegetação);
colonização, povoamento e descolonização; sociedade (população, composição étnica, urbanização). Regiões
Polares: Ártico (aspectos físicos, populacionais e econômicos); Antártida (aspectos físicos, potencial
econômico).
PROFESSOR II - HISTÓRIA
HISTÓRIA E ANTIGÜIDADE – Pré-História: divisão; desenvolvimento da civilização (classes sociais, Estado,
divisão social do trabalho). Antiguidade Oriental: Mesopotâmia (características geográficas, evolução política,
aspectos sociais, econômicos e culturais); Egito (características geográficas, evolução política, aspectos
sociais, econômicos e culturais); hebreus (características geográficas, evolução política, aspectos sociais,
econômicos e culturais); Fenícia (características geográficas, aspectos políticos, sociais, econômicos e
culturais); Pérsia (características geográficas, aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais). Civilização
Grega: características geográficas; civilização cretense; períodos da história grega; civilização helenística;
cultura grega. Civilização Romana: características geográficas; monarquia; república; império; cultura romana.
IDADE MÉDIA – Civilização Bizantina: características geográficas; aspectos políticos, sociais, econômicos e
culturais. Civilização Islâmica: origens e doutrina muçulmana; expansão islâmica; aspectos culturais. Idade
Média Ocidental: invasões bárbaras; formação dos reinos germânicos; o reino dos francos; sistema feudal
(aspectos econômicos, políticos, sociais); a Igreja na Idade Média; cavalaria; Cruzadas; cultura medieval. A
Crise do Feudalismo: renascimento comercial; renascimento urbano; feiras; corporações de ofício; ascensão
da burguesia; revoltas camponesas. IDADE MODERNA – Transição do Feudalismo ao Capitalismo: Estados
nacionais e absolutismo; expansão marítima européia; mercantilismo; Renascimento cultural; Reforma
religiosa e Contra-reforma. Antigo Sistema Colonial: conquista da América; sistema colonial espanhol;
colonização inglesa na América do Norte; colonização portuguesa no Brasil (expedição colonizadora,
Capitanias Hereditárias, Governo Geral, economia e sociedade açucareira, domínio espanhol,
bandeirantismo, economia e sociedade do ouro). Revoluções Burguesas e Crise do Antigo Sistema Colonial:
Revolução Inglesa do século XVII; Revolução Industrial; Iluminismo e pensamento liberal; Revolução
Francesa; independência dos EUA; independências na América espanhola; crise do Antigo Sistema Colonial
no Brasil (movimentos nativistas, Inconfidências mineira e baiana, vinda da Família Real portuguesa para o
Brasil, Independência). IDADE CONTEMPORÂNEA – Consolidação e Expansão do Capitalismo: movimentos
operários do século XIX; socialismo, comunismo e anarquismo; Imperialismo; unificação italiana e alemã;
EUA no século XIX; Brasil Império (1o reinado, regências, 2o reinado, economia cafeeira, Guerra do
Paraguai, imigração, campanha abolicionista); proclamação da República no Brasil. Contradições e Crises do
Capitalismo e Alternativa Socialista: 1a Guerra Mundial; Revolução Russa de 1917; crise de 1929; nazifascismo; 2a Guerra Mundial; Brasil na República Velha (Revolução Federativa, política dos governadores,
coronelismo, café, industrialização, movimento operário; Revolta da Vacina, guerra de Canudos, guerra do
Contestado, movimento tenentista, Revolução de 1930, período Vargas, Estado Novo). Mundo
Contemporâneo: Guerra Fria; descolonização; expansão do bloco socialista; revolução e reação na América
Latina; conflitos no Oriente Médio; problemas atuais do Continente Africano; desestruturação do bloco
soviético; Brasil contemporâneo (período populista 1945-1964, regime militar, redemocratização, Brasil atual).
PROFESSOR II - CIÊNCIAS
BIOLOGIA. Meio Ambiente: estudo do ar; da água; do solo. Seres Vivos: vírus; estudo dos reinos Monera,
dos Fungos, Protozoários; estudos dos vegetais, classificação, organologia, fisiologia; estudos dos animais,
características gerais e classificação. Corpo Humano: noções do corpo humano, anatomia, fisiologia. Noções
Básicas de Saúde: viroses, bacterioses, protozoonoses, verminoses e sua profilaxia. QUÍMICA. Matéria:
conceitos fundamentais; propriedades gerais e específicas; transformações (fenômenos físicos e químicos);
estados físicos e suas mudanças. Substâncias Puras e Misturas: conceito; classificação; fracionamento.
Estudo do Átomo: teoria atômico-molecular; estrutura atômica; número atômico e massa atômica;
semelhanças atômicas; distribuição eletrônica por camadas ou níveis. Elementos Químicos: nomenclatura e
símbolos; classificação periódica; substâncias químicas; fórmulas químicas; noções de eletronegatividade e
eletropositividade; ligações químicas. Noções Químicas (Noções): ácidos; bases; sais e óxidos. Reações

Químicas: conceitos; tipos (análise, síntese, simples troca e dupla troca); equilíbrio das equações químicas e
leis ponderais: lei Lavoisier e Proust. FÍSICA. Cinemática: definição e cálculo de velocidade; MU e MUV;
queda livre. Estática: definição da força; unidades e sistemas de forças; equilíbrio de um corpo; máquinas
simples. Dinâmica: leis da dinâmica (1a, 2a e 3a Lei de Newton e Gravitação Universal, atrito); energia
cinética e potencial; trabalho; potência. Hidrostática: mecânica dos fluidos; densidade absoluta/massa
específica; pressão e empuxo. Termologia: calor e temperatura; propagação de calor; escalas termométricas;
calorimetria; dilatometria. Ondulatória: onda (conceito e classificação). Ótica: fundamentos básicos, espelhos
planos e curvos; lentes; o olho humano e suas anomalias. Acústica: fundamentos, fontes sonoras,
propagação do som, qualidades fisiológicas e propriedades das ondas sonoras. Eletricidade: eletrostática
(formas de eletrização, condutor e isolantes; eletrodinâmica (corrente elétrica, intensidade de corrente
elétrica, instrumentos de medida elétrica); magnetismo.
PROFESSOR II - FILOSOFIA
A ESPECIFICIDADE DA FILOSOFIA: A origem da Filosofia; O objeto, o método e a linguagem da Filosofia;
As diferenças e as relações entre a filosofia e as demais formas de conhecimento, ou seja, o mito, o senso
comum, a ciência, a teologia e a arte. A importância da História da Filosofia; Filosofia Antiga; A Filosofa
Medieval; A Filosofia Contemporânea; A Filosofia no Brasil e na América Latina; A FILOSOFIA E SEUS
GRANDES PROBLEMAS: A concepção de mundo ou o problema ontológico; A questão do ser ou do
fundamento; Essência e Existência; As soluções idealistas, materialistas e existencialistas; O materialismo
histórico e dialético; A concepção do conhecimento ou o problema epistemológico; Aspecto Gnosiológico:
Relação sujeito-objeto; A verdade e seu critério. Aspecto Lógico: Lógica Formal; Lógica Dialética. Filosofia da
Linguagem: Relação pensamento linguagem. Filosofia da Ciência: Ciências Naturais e Ciências Humanas; A
questão da neutralidade científica; Ciência e Técnica; A Modernidade Técnica e a questão da Ética. A questão
do homem ou o problema antropológico: - A questão da "natureza humana"; Trabalho, alienação e a
consciência crítica. A concepção de sociedade ou o problema ético-político: Moral e Ética. Caráter histórico e
social; Valores; Ideologia; Neoliberalismo, globalização e cultura. A concepção de beleza e a ludicidade ou o
problema estético: O belo, o prazer e a erótica; O valor estático; Arte e linguagem; Arte e sociedade;
Corporalidade e expressão lúdica. A Filosofia COMO PRÁXIS: A filosofia como processo de reflexão e
elaboração crítica de uma concepção de mundo e o compromisso com sua realização prática.
PROFESSOR II - INGLÊS
Interpretação: Identificação do tema central e das diferentes idéias contidas nos textos. Estabelecimento de
relações entre as diferentes partes nos textos. Identificação de enunciados que expressam lugar, tempo,
modo, finalidade, causa condição, conseqüência e comparação. Estudo do vocabulário: significado de
palavras e expressões num contexto. Semelhanças e diferenças de significados de palavras e expressões
(falsos cognatos). Aspectos gramaticais/aplicação prática: flexão do nome, do pronome e do artigo.
Substantivos (contáveis e não contáveis em inglês). Flexão do verbo. Significado através da utilização do
tempo verbal e verbos auxiliares. Regência e concordância nominal/verbal. Preposições de tempo/ lugar.
Substantivos, adjetivos e verbos seguidos de preposição. Orações com relação de causa, conseqüência,
tempo, modo, condição, concessão, comparação. Orações relativas. Pronomes interrogativos. Frases
interrogativas.
PROFESSOR II - PORTUGUÊS
Leitura e compreensão de textos: Assunto; Estruturação do texto e do parágrafo; Idéias principais e
secundárias; Relações entre as idéias (todo-parte, oposição, semelhança, tempo, causa-conseqüência, entre
outras); Intenção comunicativa; operadores argumentativos; Coesão e coerência textual. O papel da literatura
e o uso da biblioteca no ensino/aprendizagem da língua portuguesa na escola. Instrumentos lingüísticos
Vozes verbais; Classes gramaticais; Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Crase;
Tempos e modos verbais; Estrutura sintática da oração e do período. Vocabulário: Significado de palavras e
expressões no texto; Substituição de palavras e de expressões no texto; Valor dos afixos e radicais; Uso de
dicionários. Emprego e ensino dos sinais pausais Vírgula, ponto-e-vírgula e ponto. Emprego e ensino dos
sinais melódicos: Dois-pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, aspas, parênteses,
colchetes e travessão. Ortografia: Grafia das palavras, acentuação gráfica. Separação e Partição Silábica.
PROFESSOR II - ESPANHOL
Compreensão e interpretação de textos em vários níveis; Identificar os fundamentos básicos da língua;
Desenvolver as habilidades básicas da língua: ouvir, falar, ler e escrever; Reconhecer as estruturas
particulares da língua; Desenvolver a capacidade de síntese, análise, dedução e seleção.
PROFESSOR III - BIOLOGIA
METODOLOGIA DA CIÊNCIA – INTRODUÇÃO. A ORIGEM DO SISTEMA SOLAR. Teoria da grande
explosão (Big Bang). Formação da Terra (Terra primitiva-atmosfera primitiva). Origem da vida (Biogênese e
Abiogênese). Biosfera (Hipótese de gaia). BREVE HISTÓRICO DA TEORIA CELULAR. UNIDADES MORFOFUNCIONAIS DA CÉLULA: Principais estruturas celulares; Mitocôndria e a respiração celular; Cloropsto e a
fotossíntese; Lisossomo e a digestão celular; Ribossomo e a síntese de proteínas; núcleo; Ácidos nucléicos e
a informação genética; REPRODUÇÃO CELULAR: Mitose; Meiose; Produção de gametas no ser humano;
REPRODUÇÃO HUMANA: Sexualidade e adolescência; Aspectos anatômicos, fisiológicos, psicológicos e
histórico-sociais. ELEMENTOS DE ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA: Elementos de histologia:
caracterização localização e função. Tecidos: epitelial muscular, nervoso e conjuntivo. Sistema endócrino.
FUNÇÕES VITAIS DO CORPO HUMANO: Trânsito de gases pelo organismo (respiração e circulação); o

Trânsito de alimentos pelo organismo (digestão e excreção). INTRODUÇAO AO ESTUDO DA
BIODIVERSIDADE: Nomenclatura e taxonomia. Classificação do seres vivos em cinco reinos. Vírus. Animais
PROTOSTÔMICOS: a) com dois folhetos germinativos; b) com três folhetos germinativos. Plantas: a) com
sementes; b) sem sementes GENÉTICAS: Conceitos básicos; Primeira e segunda Leis de Mendel; Teoria
cromossômica da herança; Herança ligada ao sexo; Introdução à herança multifatorial e doenças de
penetrância; incompleta expressividade variável; Genética e tecnologia: aspectos ético-sociais; o
Determinismo biológico: aspectos ético-politicos. EVOLUÇÃO. idéias sobre evolução. Principais conceitos.
Variabilidade genética. Tempo ecológico. Seleção natural. Adaptação das populações. Cenário sulamericano. ECOLOGIA: Organização ecossistêmica da natureza: a) ambiente; b) ecossistema (Leis de
ODUM: balanço energético equilíbrio dinâmico, capacidade de suporte e a emergência); c) ecossistema local
do Rio Grande do Sul; Organização da sociedade: a) sistemas culturais; b) legislação ambiental
(Conferências Mundiais), Nacionais (Constituição Federal - Art. 225 e legislações específicas) e Municipais
(código de meio ambiente do município, entre outras).
PROFESSOR III - QUÍMICA
MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES (macroscópico). TRANSFORMAÇÃO QUÍMICA: Interpretação
macroscópica qualitativa e quantitativa; Lavoisier; Proust. Interpretação microscópica (modelo de Dalton):
Aplicação das idéias de Dalton: representação das transformações (balanceamento). Limitações das idéias de
Dalton: não explicação de fatos como condutibilidade elétrica, radiatividade, energia química. Idéias de
Rutherford e Bhor, etc. Relações entre quantidade de matéria (mol, quantitativo, microscópico). Soluçõesrelações: massa- volume; quantidade de matéria-volume. Aspectos dinâmicos. Rapidez e extensão (macro,
micro, qualitativo e quantitativo). Energia envolvida: calor, eletricidade, radiatividade (qualitativo e quantitativo,
macro e micro). MUNDO FÍSICO: Atmosfera: Composto de nitrogênio (ácido nítrico, nitratos, amônia, etc.).
Poluição atmosférica: efeito estufa, chuva ácida, etc. Oxigênio e vida. Propriedade dos gases. (Petróleo e
indústria petroquímica hidrocarbonetos). Hulha e carboquímica (fenois, aminas). celulose e papel. Alimentos
(amido, açucares, gorduras e proteínas). Medicamentos. Fermentação. Poluição. HIDROSFERA: Águas
naturais. Água do mar: cloreto de sódio e indústria cloroquímica (cloro, hidróxido de sódio, carbonato de
sódio...). Água potável, tratamento de esgoto. Litosfera. Minérios e minerais. Metalurgia (ferro, cobre,
alumínio, estanho e zinco). Poluição. Biosfera: A vida em transformação: transformações básicas dos seres
vivos; processos vitais; crescimento; envelhecimento dos seres, combustões; fermentação; dissoluções,
mudanças de estado físico; formação de novos materiais, etc.
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