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ANEXO II
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR SUBSTITUTO
ÁREA: Física
ÁREA DE ATUAÇÃO: Física

1- Velocidade e aceleração: caracterização e aplicações dos casos envolvendo os
movimentos variado e uniforme.
2- Força e movimento: o estudo das forças aplicado à situações de repouso e movimento.
3- Trabalho e energia: transformações de energia e a sua conservação.
4- Calorimetria: o calor e sua propagação. Mudança de temperatura (calor sensível) e de
estado físico (calor latente) em sistemas termicamente isolados.
5- Calor, trabalho e energia interna: a primeira lei da termodinâmica aplicada às
transformações gasosas e a sua limitação pela segunda lei.
6- Propagação da luz: fundamentos da óptica geométrica e as suas aplicações. Reflexão e
refração da luz e suas consequências.
7- Ondas mecânicas e eletromagnéticas: características das ondas. Fenômenos ondulatórios e
as suas aplicações.
8- Eletromagnetismo: caracterização de campos magnéticos em ímãs naturais (ou artificiais)
e devido à corrente elétrica. Força magnética e a sua aplicação em motores elétricos de
corrente contínua.
9- Tópicos de Física Moderna e Contemporânea: a radiação térmica e a constante de Planck.
A interpretação de Einstein para o efeito fotoelétrico.
10- Tópicos de Astronomia: breve evolução histórica dos modelos planetários. As leis de
Kepler e a lei da gravitação universal aplicada ao movimento de satélites em órbita circular.

ÁREA: Biologia
ÁREA DE ATUAÇÃO: Biologia
Temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Botânica: Fisiologia de angiospermas
Ecologia: Dinâmica de populações e comunidades
Genética: Controle gênico das atividades celulares
Fisiologia: Morfofisiologia do sistema circulatório
Microbiologia: vírus e bactérias e a saúde humana
Genética: Leis de Mendel
Biologia celular: Divisão celular, cromossomos e genes
Zoologia: Origem, evolução e características gerais dos animais
Evolução: Mecanismos de especiação
Sistemática: Classificação dos seres vivos

