
 CONTEÚDO DA ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 

 SOCIOLOGIA 
 Conceitos  e  teorias  tratados  pelos  clássicos  da  Sociologia:  Durkheim,  Marx  e  Weber.  Capitalismo  e  desigualdade  social.  Classes 
 sociais.  Cultura,  identidade  cultural,  manifestações  culturais,  simbologia.  Democracia  e  cidadania.  Família,  gênero  e  sexualidade. 
 Globalização  e  migrações.  Ideologia.  Indústria  cultural,  meios  de  comunicação,  internet  e  redes  sociais.  Movimentos  sociais,  grupos 
 sociais  e  ação  coletiva.  Organização  do  Estado  e  estrutura  política  brasileira.  Relação  rural  x  urbano.  Relações  étnico-raciais  no  Brasil. 
 Socialização e estratificação social. Transformações contemporâneas no mundo do trabalho. Violência e sociedade. 

 FILOSOFIA 
 Pré-Socráticos:  o  surgimento  da  Filosofia  como  explicação  racional  do  mundo  e  a  superação  da  explicação  mítica.  Sócrates,  Platão  e 
 Aristóteles:  suas  concepções  éticas,  epistemológicas  (como  se  forma  e  se  alcança  o  conhecimento)  e  políticas.  S.  Agostinho  e  S. 
 Tomás  de  Aquino:  as  relações  entre  Fé  e  Razão  em  cada  um  deles.  Pensadores  da  Ciência  Moderna:  Descartes,  Hume,  Kant. 
 Pensadores  Políticos  da  Modernidade:  Maquiavel  e  Hobbes.  Pensadores  Políticos  do  Iluminismo:  Locke,  Voltaire,  Monstesquieu  e 
 Rousseau.  Pensadores  da  Modernidade:  Hegel,  Marx,  Nietzsche.  Concepções  antropológicas.  Ética,  filosofia  política  e  filosofia  da 
 linguagem contemporâneas. 

 GEOGRAFIA 
 Noções  gerais  de  cartografia:  escala,  projeções,  orientação.  Leitura  e  interpretação  de  mapas  e  gráficos.  Fundamentos  de 
 sensoriamento  remoto,  geoprocessamento  e  SIGs  (Sistemas  de  Informações  Geográficas);  Constituição  da  estrutura  geológica  da 
 superfície  terrestre  e  formas  de  relevo:  evolução  geológica  da  Terra  e  distribuição  dos  recursos  minerais;  Teoria  da  Tectônica  de 
 Placas  e  grandes  unidades  do  relevo  terrestre,  gênese  das  formas  e  classificação  do  relevo  brasileiro.  A  dinâmica  do  clima  e  sua 
 classificação:  inclinação  do  eixo  terrestre  e  dinâmica  das  estações;  circulação  geral  da  atmosfera  e  distribuição  das  chuvas;  dinâmica 
 das  massas  de  ar  e  diferenças  climáticas  no  Brasil;  oceanos  e  seu  efeito  sobre  o  clima;  efeito  da  ação  humana  sobre  a  atmosfera. 
 Grandes  domínios  naturais  e  seus  usos:  bacias  hidrográficas  do  mundo  e  do  Brasil;  distribuição  e  gestão  dos  recursos  hídricos  no 
 Brasil  e  no  mundo;  biomas  e  sua  dinâmica.  A  agricultura,  a  pecuária  e  a  organização  do  espaço  no  Brasil  e  no  mundo:  estrutura 
 fundiária,  relações  de  trabalho,  uso  da  terra  no  mundo  tropical  e  temperado.  A  formação  da  sociedade  urbano-industrial.  Fontes  de 
 energias.  Diversidades  regionais:  modo  de  vida;  transformações  no  mundo  do  trabalho;  processo  de  urbanização;  modernização 
 agropecuária,  matérias  primas  e  grandes  áreas  industriais  do  mundo;  economia  informal;  impactos  ambientais  nos  grandes  centros 
 urbanos  (lixo,  inversão  térmica,  ilha  de  calor,  poluição).  Dinâmica  de  populações:  políticas  demográficas  contemporâneas;  pirâmides 
 etárias;  migrações;  racismo  e  conflitos  étnicos,  a  questão  racial  no  Brasil.  Processo  de  ocupação  e  organização  do  espaço  brasileiro, 
 diferenças  regionais  e  formas  de  regionalização.  Processos  de  formação  da  divisão  internacional  do  trabalho  e  a  formação  dos  blocos 
 econômicos.  Questões  contemporâneas,  tais  como  crise  econômica,  globalização  do  sistema  financeiro,  poder  do  Estado  e  sua  relação 
 com  a  economia  e  as  novas  resultantes  espaciais  das  desigualdades  sociais.  A  espacialização  dos  problemas  ambientais  e  da 
 biotecnologia. 

 HISTÓRIA 
 Antiguidade  clássica.  A  formação  das  cidades-estado  e  suas  contradições.  As  lutas  sociais  no  mundo  greco-romano.  Grécia  e  Roma: 
 as  raízes  culturais  do  mundo  ocidental  (a  helenização).  A  formação  do  Império  árabe  e  a  expansão  do  islamismo.  Feudalismo  e  suas 
 características  políticas,  econômicas,  sociais,  religiosas  e  culturais.  Transição  do  feudalismo  ao  capitalismo:  formação  dos  Estados 
 Nacionais,  renascimento,  reforma,  absolutismo,  expansão  comercial  e  marítima,  mercantilismo  e  sistema  colonial.  As  sociedades 
 indígenas  americanas.  As  sociedades  coloniais  americanas:  relações  de  poder  e  estruturas  econômicas.  Consolidação  do  capitalismo: 
 iluminismo,  revoluções  burguesas,  revolução  industrial,  movimento  operário  e  socialismo,  crise  do  sistema  colonial  no  Brasil  e  nas 
 sociedades  hispano-americanas  no  séc.  XIX.  Tráfico  negreiro  e  escravidão  no  Brasil.  História  afro-brasileira.  O  Império  brasileiro  e 
 sua  desagregação.  Imperialismo  europeu  e  neocolonialismo.  Choques  de  imperialismos:  I  Guerra  Mundial  e  II  Guerra  Mundial. 
 Apogeu  e  crise  da  República  Velha  no  Brasil.  A  era  Vargas.  Ascensão  dos  Estados  Unidos.  A  Revolução  Russa.  As  crises  do 
 capitalismo.  O  período  entre  guerras  e  os  Estados  totalitários  de  direita  e  de  esquerda.  O  mundo  contemporâneo:  guerra  fria, 
 descolonização  da  África  e  da  Ásia,  o  bloco  socialista  e  sua  desagregação.  América  Latina:  populismo,  militarismo,  autoritarismo  e  os 
 conflitos  do  século  XX.  Brasil  pós-45:  populismo  e  governos  militares.  A  nova  República  e  suas  características  econômicas,  políticas 
 e socioculturais. Globalização e conflitos internacionais contemporâneos. 


