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1º TRIMESTRE DE 2023 

Matriz de Referência de Ciências Humanas – Ensino Médio -  Prova Paraná 

1ª série - Novo Ensino Médio - Geografia 

I - Formas De Conhecer e suas Apropriações 

D02 
Compreender a utilização dos elementos de identificação do mapa (título, subtítulo, legenda, escala, orientação, 
fonte). 

D07 Compreender características do movimento de rotação terrestre. 

D08 Compreender características do movimento de translação terrestre. 

D61 Identificar os principais fatores que contribuem para a transformação das paisagens. 

VI - Trabalho, Economia e Sociedade 

D70 Compreender as transformações no espaço geográfico a partir de diferentes atividades produtivas. 

 

 

Matriz de Referência de Ciências Humanas - Prova Paraná 

2ª série - Novo Ensino Médio - Geografia  

I. Formas de conhecer e suas apropriações 

D103 Identificar diferentes tipos climáticos por meio do uso de imagens. 

V - Meio Ambiente e Cultura 

D104 Identificar domínios morfoclimáticos brasileiros e impactos ambientais ocasionados por ações antrópicas. 

D105 Identificar diferentes tipos de impactos ambientais. 

D106 Identificar os fatores que levam a contaminação de recursos hídricos. 

D107 Reconhecer a atuação de fenômenos naturais e antrópicos nas dinâmicas climáticas. 

D108 Compreender a ocorrência de problemas ambientais em decorrência de ações humanas.  

 

 

Matriz de Referência de Ciências Humanas - Prova Paraná 

3ª/4ª Série - Ensino Médio Regular/Integrado/Formação de Docentes - Geografia  

II - Espacialidades, Temporalidades e suas Dinâmicas 

D76 Compreender as transformações territoriais da velha ordem mundial no contexto da Guerra Fria. 

D77 Compreender as transformações territoriais da nova ordem mundial a partir do fim da Guerra Fria. 

D78 Relacionar o processo de globalização a mudanças nos contextos socioespaciais. 

IV – Relações e formas de poder 

D05 Compreender as implicações socioespaciais do desenvolvimento econômico. 

D17 
Compreender as relações entre agentes políticos, sociais e econômicos, em diferentes escalas, na construção das 
realidades socioespaciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matriz de Referência de Ciências Humanas - Prova Paraná 

1ª série - Novo Ensino Médio - História 

I - Formas De Conhecer e suas Apropriações 

D59 Compreender a História como construção histórica, social e cultural. 

III - Memória, Identidades e Representações Socioculturais 

D65 Compreender a História como construção histórica, social e cultural.  

IV - Relações e Formas De Poder 

D30 Identificar as distintas manifestações de poder em diferentes tempos e espaços. 

D66 Identificar aspectos sociais, econômicos e políticos em diferentes sociedades no decorrer do tempo. 

D67 Compreender a relação entre Estado e Sociedade. 

 

Matriz de Referência de Ciências Humanas - Prova Paraná 

2ª série - Novo Ensino Médio - História 

III - Memória, Identidades e Representações Socioculturais 

D76 Compreender a construção e as representações sociais e culturais como instrumentos de formação das identidades.  

IV - Relações e Formas De Poder 

D32 Identificar as distintas manifestações de poder em diferentes tempos e espaços. 

D79 Identificar as diferentes formas de resistência de diferentes grupos e segmentos socioculturais. 

D81 Compreender as características das diferentes formas, regimes e sistemas de governo em momentos históricos 
distintos.  

D82 Compreender o processo de formação e organização política em distintas sociedades. 

 

Matriz de Referência de Ciências Humanas - Prova Paraná 

3ª/4ª Série - Ensino Médio Regular/Integrado/Formação de Docentes - História 

IV - Relações e Formas De Poder 

D21 Analisar os conflitos nacionalistas presentes na História contemporânea. 

D79 Compreender as diferentes formas e relações de poder ao longo da História. 

D80 Compreender a relação entre Estado e Sociedade. 

D81 Analisar os conflitos políticos, ideológicos, sociais e culturais no domínio das relações de força e poder. 

VII - Ética, Cidadania e Direito 

D85 Reconhecer a dinâmica de organização de diferentes tipos de movimentos sociais. 

 

 

 

 

Matriz de Referência de Ciências Humanas - Prova Paraná 

1ª série - Novo Ensino Médio - Filosofia 

I - Formas De Conhecer e suas Apropriações 

D90 
Identificar as características gerais e funções sociais dos mitos e da mitologia clássica como entendimento do 
mundo, da natureza e do homem e suas relações. 

D92 Entender as relações de conflito e de aproximação entre as concepções míticas e racionais. 

D93 
Reconhecer a Filosofia como um campo do saber humano com conhecimento sistematizado, rigoroso, racional e 
crítico. 

D94 Compreender as condições que, historicamente, possibilitaram a instituição da Filosofia no Ocidente. 

D95 Reconhecer a importância dos pensadores denominados pré-socráticos, para a instituição da Filosofia no Ocidente. 

 

 

 

 

 



 

 

Matriz de Referência de Ciências Humanas - Prova Paraná 

3ª/4ª Série - Ensino Médio Regular/Integrado/Formação de Docentes - Filosofia 

I - Formas De Conhecer e suas Apropriações 

D101 Compreender o conceito de Ciência e suas metodologias. 

D102 Compreender o que é Filosofia da Ciência através de seu campo de reflexão e seus principais problemas. 

D103 Analisar as consequências dos avanços científicos e tecnológicos. 

 

 A disciplina de Filosofia não está contemplada na Formação Geral Básica do 2º ano do Novo Ensino Médio. 

 

 

Matriz de Referência de Ciências Humanas - Prova Paraná 

2ª série - Novo Ensino Médio - Sociologia  

I - Formas De Conhecer e suas Apropriações 

D05 Conhecer as teorias clássicas da Sociologia. 

D101 Reconhecer a Sociologia como um conhecimento sistematizado da realidade social. 

D102 Compreender o contexto do surgimento da Sociologia. 

V - Meio Ambiente e Cultura 

D86 Compreender as construções sociais que compõem os processos de interação dos indivíduos. 

 

 

Matriz de Referência de Ciências Humanas - Prova Paraná 

3ª/4ª Série - Ensino Médio Regular/Integrado/Formação de Docentes - Sociologia 

IV - Relações e Formas De Poder 

D59 Conhecer as diferentes formas, sistemas e regimes de governo. 

D82 Compreender o conceito de poder. 

D84 Compreender conceitos fundamentais da política enquanto prática social. 

 

 A disciplina de Sociologia não está contemplada na Formação Geral Básica do 1º ano do Novo Ensino Médio. 

 

 

 


