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Comunicação 
 

 

Comunicação Escrita 

1. Signo, significado e comunicação escrita; 
   2. Língua padrão, norma culta, vernáculo e níveis de monitoramento na 
comunicação escrita; 
   3.  O texto científico: normas, padrões, características e  
  formatos (artigos, resenhas, fichamento, etc.) 
4. O texto jornalístico: histórico e características; 
5. O texto de divulgação de serviços e ideias face às novas tecnologias de 
comunicação;  
6. Hipertexto e uso de suportes digitais na comunicação escrita; 
7. Textos, práticas discursivas e práticas sociais. 

Jornalismo Digital 

1. Processos de apuração,  produção e edição no jornalismo digital; 
2. Os gêneros no jornalismo digital; 
3. Jornalismo digital e tecnologias móveis; 
4. Interatividade, personalização e memória no jornalismo digital; 

5. Metodologias de ensino e pesquisa no jornalismo digital; 
6. Jornalismo em bases de dados: estado da arte; 
7. Problemas éticos no jornalismo digital; 
8. Processos participativos no jornalismo digital; 

Biologia 
 

Biologia Geral 
Evolução do Pensamento 
Científico 
 

1. História do pensamento evolutivo; 
2.  Processos evolutivos: Seleção natural, adaptacionismo e outros mecanismos 
evolutivos; 
3.  Explicação funcional nas ciências biológicas; 
4. Contribuições da história e da filosofia das ciências para o ensino da biologia; 
5. Aprendizagem das ciências biológicas: bases teóricas, evidências empíricas e 
dificuldades;  
6. Genes e seu papel  nos sistemas vivos. 

Botânica 
Sistemática de Pteridófitas 
 

 1. Mudanças de paradigmas na sistemática das plantas vasculares sem sementes 
com base em dados moleculares; 
2. Diversidade e distribuição dos principais grupos de Lycophyta; 
3. Morfologia e diversidade de Lycophyta e Monilophyta;  
4. Origem, filogenia e evolução de Lycophyta; 
5. Origem, filogenia e evolução de  Monilophyta; 
6. Origem e ontogenia da Fase vegetativa do esporófito das Pteridófita;  
 7. Evolução dos caracteres reprodutivos em Lycophyta e Monilophyta  
8. Evolução dos caracteres vegetativos em Lycophyta e  
Monilophyta; 

Medicina 
 

Cirurgia 
 

Otorrinolaringologia, 
enfoque na 
Atenção Básica 

1. Corpos Estranhos em O.R.L; 
2. Otites externas. Sintomalogia, diagnóstico e tratamento;  
3.Otites médias agudas.  Diagnóstico e tratamento; 
4. Rinites agudas e crônicas. Meios diagnóstico e tratamento;  
5. Sinusites agudas e crônicas. Meios diagnóstico e  tratamento; 
6.Paralisia e dispnéia laríngea; 
7. Traqueostomia e suas indicações; 
 8.Epistaxe;  
9. Faringoamigdalites Agudas;  
10. Complicações das Rinossinusites Agudas. 

Oftalmologia, enfoque na 
Atenção Básica 

1. .Patoologia e Clínica do Glaucoma;  
2. Patologia e Clínica das Pálpebras;  
3. Patologia e Clínica da Conjuntiva;  
4. Patologia e Clínica da Córnea;   
5. Motricidade Ocular Extrínseca;  
6. Patologia e Clínica da Úvea;  
7. Patologia e Clínica da Retina;  
8. Patologia e Clínica da Órbita;  
9. Alterações Oftalmológicas Associadas a Doenças Sistêmicas;  
10. Urgências em Oftalmologia. 

Ortopedia e Traumatologia 

1.  Prevenção das doenças Osteometabólicas na atenção primária à saúde;  
2. Diagnóstico precoce na rede primária de saúde das doenças congênitas 
Osteometabólicas; 
 3. Entorses; 
4.  Luxação traumática; 
5. Osteoporose: dignóstico, prevenção e controle; 



6. Prevenção de Fraturas no Idoso, bases da atenção e complicações; 
7. Imobilizações;  
8. Diagnóstico diferencial das artroses, tendinites e bursites na  
atenção primária à saúde; 
9. Programa de prevenção e acompanhamento do paciente com 
risco de pé diabético ou reumático; 
 10. Diagnóstico diferencial em caso de lombalgia, aguda ou crônica.   

Psicologia 
 

 
Psicologia do 
Desenvolvimento 

1. Evolução histórica da psicologia e perspectiva do ciclo vital; 
 2. Desenvolvimento cognitivo na infância e na adolescência ; 
3.Abordagens evolucionárias e abordagens culturais: principais       
convergências e divergências;  
4. O desenvolvimento individual: temperamento, personalidade e self;  
5. O desenvolvimento no contexto da família: as primeiras relações; 
6. O desenvolvimento em contexto: influências da comunidade e da escola;  
7. Desenvolvimento atípico e educação;  
8. Desenvolvimento humano: idade adulta e velhice ou transitoriedade;  
9. Especificidades do desenvolvimento na adolescência;  
10. Relações entre coetâneos e desenvolvimento. 

Música 
 

 Regência 

 1. A formação e a prática de um regente, pesquisa e ensino tendo em vista a 
formação de um professor em Regência; 
 2. O estudo da partitura e planejamento de ensaios do ponto de vista da regência e 
a importância do estudo e domínio de um instrumento na formação de um 
Regente; 
3. Repertório renascentista e sua aplicação no ensino e na prática da regência; 
4.  Repertório barroco e sua aplicação no ensino e na prática da. Regência; 
5. Repertório clássico e sua aplicação no ensino e na prática da regência; 
6.  Repertório romântico e sua aplicação no ensino e na prática da regência; 
7. Problemas técnicos da regência no repertório coral e orquestral ou instrumental 
obras do século XX; 
8. Repertório coral e orquestral brasileiro no ensino da regência.; 
9. Conhecimentos extra-musicais e a importância do campo teórico da música  na  
formação e na  prática interpretativa do regente; 
10. Técnica de Gesto, conhecimento da  partitura, Psicologia e suas relações com 
ensaios e concertos. 

Politécnica 
 

Construção e 
Estrutura 

Construção Civil 

1. Indicadores de Qualidade e Produtividade; 
2. Gerenciamento de Obras; 
3. Canteiro de Obras; 
4. Execução de Estruturas de Concreto Armado (Infra e superestrutura); 
5. Revestimento e Pavimentação (Execução); 
6. Orçamento da Obra; 
7. Elementos de Vedação; 
8. Coberturas; 
9. Programação de Obras; 
10. Segurança na Construção. 

Engenharia 
Mecânica 

Sistemas Mecânicos 

1. Teoria de falhas por fadiga;  
2. Eixos, mancais, engrenagens, molas, embreagens, freios e transmissões 
flexíveis;  
3. Mecanismos articulados planos;  
4. Cinética dos corpos rígidos nos movimentos planos e espaciais; 
5. Dinâmica de sistemas mecânicos;  
6. Análise modal; 
 7. Esforços internos em elementos estruturais;  
8. Sistemas lineares e sistemas contínuos;  
9. Sistemas técnicos de precisão;  
10. Análise e projetos por elementos finitos. 

 
 
 
 
 

Teatro 

 
 
 
 
Técnicas do 
Espetáculo 

 
 
 
 
 
Teatro na Educação 

1. O planejamento do ensino de teatro em nível médio e fundamental considerando 
os princípios da aprendizagem e a utilização de técnicas pedagógicas 
participativas; 
2. O Teatro como ambiente de reflexão e discussão ética e política – exemplificar a 
partir de 02 (dois)  textos dramáticos de escolha do candidato; 
3. Aspectos históricos da inserção do ensino de Teatro nas escolas dos níveis 
fundamental e médio e sua relação com os Parâmetros Curriculares Nacionais; 
4. A utilização de jogos dramáticos como recurso didático-pedagógico na 
educação infantil e 1º e 2º ciclos do ensino fundamental; 
5. O papel das montagens teatrais didático-pedagógicas e seus desdobramentos 
como ação cultural;  
6.  Fundamentos estéticos do Teatro na Educação e sua correlação com as teorias e 
práticas das artes cênicas; 
7. Similaridades e diferenças na formação e prática do profissional de Teatro na 
Educação em nível nacional, com fundamentação teórico-metodológica;  
8. A utilização do Teatro de Formas Animadas como meio didático-pedagógico na 
educação. 



Fundamentos do 
Teatro 

Dramaturgia e História do 
Teatro 
 

1. O teatro grego: contexto histórico (aspectos gerais), dramaturgia e convenções; 
2. O teatro elisabetano: contexto histórico (aspectos gerais), dramaturgia e 
convenções; 
3. O teatro neoclássico francês: contexto histórico (aspectos gerais), dramaturgia e 
convenções;  
4. O teatro romântico: contexto histórico (aspectos gerais), dramaturgia e 
convenções; 
5. O teatro realista – naturalista: contexto histórico (aspectos gerais), dramaturgia e 
convenções; 
6. O teatro do século XX – vanguardas históricas: contexto 
histórico (aspectos gerais), dramaturgia e convenções;   
7. O teatro épico: contexto histórico (aspectos gerais), dramaturgia e convenções; 
8. A explosão das estruturas dramáticas tradicionais no século XX e a mistura de 
gêneros; 

9. O teatro brasileiro no século XX: contexto histórico (aspectos gerais), 
dramaturgia e convenções;O teatro na Bahia  no século XX: contexto histórico 
(aspectos gerais), dramaturgia e convenções; 

 

 
 


