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ARTE 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

O que é arte? A arte é importante? Pra que 
serve a arte? A arte existe em qualquer 
lugar? 

Entenda a importância da arte na nossa vida 
e o quanto a arte pode trazer de informação; 
Compreenda o conceito da arte, seus 
significados e transformações; Identifique 
que a arte está presente em todos os lugares 
e muitas vezes trazem novas reflexões e 
concepções. 

A arte e seus significados nos períodos 
históricos: Pré-História, Antiguidade, Idade 
Média, Renascimento, Barroco, Neoclássico, 
Século XIX e XX, qual a necessidade da arte, 
porque o homem deixou seu registro, 
entender o contexto histórico que foi 
produzida essa arte. 

Identifique as transformações da arte nos 
períodos históricos. 

As Linguagens estão se transformando / 
diversas linguagens utilizadas na arte 
contemporânea: Performance, Happening, 
Flash Mob, Arte Conceitual e a arte de 
prostesto, Arte Efêmera, Land Art, Ready-
made, Arte Cinética, Site-Specific, 
Instalações, Minimalismo, Body Art,  Web 
Arte, Arte Eletrônica. 

Compreenda as novas linguagens da arte 
contemporânea; Identificar as 
transformações da arte nos períodos 
históricos. 
 

Criando uma Intervenção através da arte Entenda as várias formas de intervenção 
através de linguagens artísticas. 

Arte Brasileira linha do tempo: Pré-história, 
Os Holandeses no Brasil, Barroco no Brasil, 
Missão Artística Francesa, Semana da Arte 
Moderna, Artistas e movimentos após a 
semana de arte moderna, Grupo Santa 
Helena de 1930, Grupo dos 19, Arte 
Contemporânea no Brasil: Lygia Clark, Hélio 
Oiticica, Cildo Meireles, Adriana Varejão, 
Vik Muniz, Priscila de Carvalho, Arthur 
Bispo do Rosário, Nelson Leirner, Os 
Gêmeos, José Leonilson B. Dias. 

Entenda a arte brasileira e suas 
transformações nos períodos históricos. 

A Arte do Paraná ou Arte no Paraná, os 
Pioneiros da arte paranaense como: Mariano 
de Lima, Alfredo Andersen, Guido Viaro, 
Ricardo e Emma Koch, movimento paranista 
e artistas paranaenses contemporâneos. 

Compreenda a história da arte no Paraná, 
obras e artistas. 

 
 



 

ESTADO DO PARANÁ 
POLÍCIA MILITAR 

ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPÊ 
COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR 

“Cel. PM FELIPPE DE SOUSA MIRANDA”.  
 

 

Rua José Ferreira Pinheiro, 349 - Portão - Curitiba – PR / CEP 80.320-140 FONE (41) 3314.8050/FAX (41) 3314.8073  
 E-mail: pedagogica@colegiopmpr.com.br 

BIOLOGIA 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

ORGANIZAÇÃO E DIVERSIDADE DOS 
SERES VIVOS 

 Propriedades dos seres vivos e 
diversidade dos seres vivos 

 Classificação e nomenclatura dos 
seres vivos 

 Os cinco reinos 

Compreenda as diferenças entre as 
organizações dos seres vivos, sua 
classificação nos reinos e as regras de 
nomenclatura; Conceitue os cinco reinos, 
seus representantes e reconheça suas 
características e importância ecológica e 
medicinal;  

VÍRUS, PARASITAS INTRACELULARES 
 Características, estrutura e principais 

viroses humanas 

Reconheça as características dos vírus e 
identifique as principais viroses, conheça os 
sintomas, tratamento e prevenção; 

REINO MONERA 
 Bactérias, características e produção 

bacteriana 
 As principais bacterioses 

 

Compreenda as principais características do 
reino monera, nutrição, reprodução e 
desenvolvimento, sua importância e as 
principais doenças causadas por bactérias, 
bem como, conheça os sintomas, tratamento 
e prevenção; 

REINO PROTOCTISTA 
 Classificação polifilética do reinos 
 Algas: Protistas autótrofos 
 Protozoários: Protistas heterótrofos 
 Protozoários parasitas 

 

Entenda as principais características do reino 
protoctista, sua divisão, classificação, 
nutrição, reprodução e desenvolvimento, 
além da importância ecológica e medicinal; 
Identifique as principais doenças causadas 
por protozoários, bem como, conheça os 
sintomas, tratamento e prevenção. Entenda 
as diferentes formas de nutrição e 
reprodução dos seres vivos; 

REINO FUNGI 
 Organização, classificação, dos 

fungos e forma de nutrição 
 Reprodução dos fungos e associações 

com  algas 
 Indústria e biotecnologia 
 Ação decompositora de fungos e 

bactérias 

Entenda as principais características do reino 
fungi, sua divisão, classificação, nutrição, 
reprodução, desenvolvimento e utilização na 
indústria, bem como sua importância 
ecológica. 
 

REINO PLANTAE 
 Características e classificação do 

reino das plantas 
 Representantes do reino 

 Briófitas 
 Pteridófitas 
 Gimnospermas 
 Angiospermas 

Entenda as principais características do reino 
plantae e as diferenças entre os quatro 
grupos classificados. 
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ORGANIZAÇÃO DAS ANGIOSPERMAS 
 Raiz 
 Caule 
 Folha 
 Flor 
 Fruto 
 Semente 

 

Conheça a função e a importância de cada 
estrutura das angiospermas quanto à 
fisiologia, reprodução e desenvolvimento; 
Reconheça as características, os ciclos 
reprodutivos, a fisiologia e a importância 
das plantas para o meio ambiente. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Atletismo: corrida de resistência 
 

Realize corrida de resistência com 
acompanhamento de frequência cardíaca, 
reconhecendo e respeitando seus limites. 

Basquete 
Conhecimentos sobre as regras oficiais; 
Vivência prática dos fundamentos: passe, 
drible, arremesso e bandeja; 
Sistema tático (marcação individual e por 
setor); 
 

Conheça e aplique as regras oficiais do 
basquete em situação de jogo;  Realize os 
fundamentos básicos do basquete: passe, 
drible, arremesso e bandeja em situação de 
jogo; Conheça os sistemas táticos do 
basquete; Compreenda e realize em situação 
de jogo a marcação individual e por setor do 
basquetebol. 

Futsal 
Conhecimentos sobre as regras oficiais do 
futsal; 
Fundamentos básicos do Futsal: condução, 
domínio, passe e chute. 
Sistema tático 2-2 e 2-1-1 

Conheça e aplique as regras do futsal em 
situação de jogo; Execute os fundamentos do 
futsal: condução, domínio, passe e chute em 
situação de jogo; Posicione-se em vivência 
prática de jogo seguindo o sistema tático 2-2 
ou 2-1-1 do futsal. 

Futebol Sete 
Regras do jogo e jogo coletivo 

Conheça e vivencie uma partida de futebol 
sete. 

Futpar 
 

Conheça e vivencie jogos e brincadeiras que 
envolvam condutas colaborativa. 

Ditado de desenho 
 

Reconheça e respeite a diversidade, 
percebendo, em suas experiências corporais, 
as potencialidades e limitações de si mesmo 
e de outros. 

Dama, trilha e Ludo 
 

Reconheça e diferencie os jogos: Dama, 
Trilha e o Ludo; Descreva as regras do jogo 
de Dama, trilha e ludo. 

Alongamento 
Movimentos de alongamento; 
Refletir a relação entre o alongamento e a 
prática da atividade física; 

Participe da prática corporal de alongamento 
com consciência e domínio motor; Entenda a 
relação entre alongamento e atividade física. 

Ginástica localizada 
Prática corporal de ginástica localizada; 
Identificar as características da ginástica 
localizada. 

Participe da prática corporal de ginástica 
localizada; Identifique a ginástica localizada. 
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FILOSOFIA 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Senso comum e ciência 
 

Compreenda o que é Filosofia da Ciência, 
identificando seu campo de reflexão e seus 
principais problemas;  
Diferencie filosoficamente ciência e técnica; 
Compreenda o que é Ciência, suas 
metodologias de investigação, suas 
possibilidades e seus alcances e limites. 

Ciência e Filosofia – transitoriedade 
 

Saiba identificar e compreender as diversas 
concepções de Ciência e discuta o problema 
da demarcação entre Ciência e Filosofia; 
Diferencie no campo da linguagem, 
discursos científicos e discursos filosóficos. 

Ciência e valores 
 

Problematize as influências dos avanços 
científicos e tecnológicos. 

Método científico 
 

Compreenda as linhas gerais do pensamento 
de filósofos clássicos e contemporâneos que 
investigaram ou investigam o problema do 
conhecimento científico e da ciência; 
 Discuta a respeito do problema do método 
que deve direcionar a pesquisa científica. 

Pensamento moderno 
 

Identifique o movimento de constante 
evolução e sofisticação científica, avaliando 
suas implicações nos diversos setores da 
vida social e no âmbito da natureza. 

Filosofia da Ciência Antiga e Medieval 
 

Compreenda como surgiu o conceito de 
ciência na Grécia; Analise a influência 
religiosa na ciência medieval. 
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FÍSICA 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

 
Revisão de cinemática e dinâmica. 
 

Aprofunde sua compreensão das Leis de 
Newton  

Gravitação 
 

Identifique a lei da gravitação e as relações 
com a lei de kepler  

Momento de uma força e situações de 
equilíbrio 
 

Calcule, identifique e descreva as diferentes 
situações que envolvem os fluidos estáticos. 

Hidrostática 
 

Compreenda o conceito de densidade e 
pressão. 

Trabalho de uma força 
 

Compreenda o conceito de trabalho e sua 
relação com o conceito de energia. 

Energia Mecânica  
 

Aprofunde seu conhecimento de 
conservação de energia e conservação de 
energia mecânica. 

Conservação da Energia Mecânica Conheça as energias mecânicas: energia 
cinética, potencial e elástica. 

Potência e Rendimento  
 

Calcule a potência e o rendimento mecânicos 
de sistemas conservativos 

Impulso de uma força 
 

Generalize a segunda lei de Newton por 
meio dos conceitos de quantidade de 
movimento e impulso de uma força. 

Conservação da quantidade de movimento e 
colisões  

 
 

Compreenda a lei de conservação de 
quantidade de movimento como uma 
generalização da terceira lei de Newton. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
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Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Capitalismo: conceito; desenvolvimento e 
ocorrências durante o processo. 

Relacionar o conceito de capitalismo ao 
funcionamento atual da economia 
destacando as ocorrências positivas e 
negativas do processo. 

Dilema capitalismo x socialismo – 
perspectivas e problemas 

Enumerar e argumentar sobre as 
características dos sistemas socioeconômicos 
vigentes na atualidade; 

Conflitos durante a Guerra Fria Reconhecer a multipolaridade pós Guerra 
Fria e destacar as implicações econômicas da 
atualidade. 

Multipolaridade pós fim da Guerra Fria Destacar as principais potências da 
atualidade atualizando as principais 
articulações decorrentes. 

Adaptação comercial pós Guerra Fria – 
problemas encontrados na disputa pelo 
poder 
 

Reconhecer as diversas tipologias que 
envolvem as desigualdades sociais da 
atualidade e argumentar de maneira a 
promover um melhor equilíbrio. 

Desigualdades no mundo Globalizado 
O mundo subdesenvolvido na África e 
América Latina 
 

Identificar diferentes manifestações culturais 
de minorias étnicas como forma de 
compreender a multiplicidade cultural na 
escala mundial, defendendo o princípio do 
respeito às diferenças. 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HISTÓRIA 
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Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Os reinos europeus e o além-mar 
A busca de mais e maiores lucros 
Outros caminhos para as Índias 
As navegações  
Revolução comercial 
Impérios Ibéricos 
Estados modernos 
 

Identifique os grupos sociais e os interesses 
que explicam as Grandes Navegações; 
Compreenda que o contato entre povos, 
territórios e culturas diferentes permitiu a 
circulação de produtos, espécies e 
conhecimento/ A chegada dos europeus às 
chamadas Índias e ao continente europeu; 
Reconheça os principais desdobramentos 
das Grandes Navegações; Entenda os 
conceitos de revolução comercial, pacto 
colonial e mercantilismo; Analise os 
desdobramentos do processo expansionista 
em seus aspectos culturais e econômicos; 
Compreenda os processos de centralização 
política na formação de monarquias 
absolutistas. 

Os povos nativos antes e depois dos 
espanhóis 
Povos mesoamericanos 
Um império na América do Sul 
O ouro e o extermínio de indígenas 

 

Conheça e valorize a variedade e 
complexidade social, cultural e tecnológica 
de algumas sociedades pré-colombianas 
(maias e astecas); Identifique elementos 
políticos, religiosos e culturais constitutivos 
do Império Inca; Entenda a importância da 
exploração de metais preciosos durantes a 
colonização espanhola e como o 
enriquecimento da Espanha e o extermínio 
de milhões de indígenas se explicam por 
esse fato; Compreenda que houve resistência 
dos povos nativos ao domínio espanhol. 

A chegada dos portugueses ao Brasil 
Os povos nativos 
Cotidiano dos povos Tupi 
Início da colonização 
Franceses na colônia 
Atividade dos jesuítas 

 

Conheça a diversidade dos povos indígenas 
brasileiros.  Compreenda que existem fatores 
atuais que afetam diretamente a 
sobrevivência de sociedades indígenas, 
como a luta pela terra; Conheça aspectos do 
cotidiano dos povos Tupi; Entenda o 
contexto que levou o governo português a 
explorar e colonizar as terras que viriam a 
ser o Brasil atual; Compreenda os motivos 
que levaram os franceses a ocupar, explorar 
e colonizar territórios do Brasil colônia; 
Analise o projeto político e cultural 
partilhado pelo governo português e pelos 
jesuítas. 

Africanos na América portuguesa 
Escravidão na África 

Conheça as justificativas ideológicas que 
procuravam justificar a escravidão; Entenda 
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Tráfico em grande escala 
Pluralidade cultural 
O cotidiano do escravizado 

 

algumas consequências históricas do tráfico 
negreiro para a África/Compreenda as 
condições de transporte dos africanos para a 
colônia portuguesa; Compreenda que o 
trabalho escravo foi a base da colonização 
portuguesa; Reconheça a presença do 
africano e de sua cultura na formação do 
Brasil/Reflita criticamente sobre as 
condições dos afro-brasileiros no mercado 
de trabalho atual em relação aos brancos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÊS 
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Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Gêneros textuais: articles; infographic; ads 
and posters. 

Reconheça vocabulário em inglês 
relacionado a novas tecnologias; Identifique 
números e dados; Discuta sobre proteção 
dos animais, ética, preconceito por meio dos 
gêneros textuais propostos; Compreenda a 
gramática da língua inglesa utilizada nos 
gêneros textuais. 

Falsos cognatos Distinga os cognatos e falsos cognatos e suas 
funções. 

Sufixos  - ing, - ed, -al, -less, -able. Compreenda a distinção entre os sufixos 
propostos para a modificação da classe de 
algumas palavras. 

Phrasal verbs 
 

Compreenda as especificidades de verbos 
compostos com traduções detalhadas 
expressas nas partículas que os 
acompanham. 

Modal verbs: can, could, may, should, 
would,  must, might. 

Utilize os modais para expressar habilidade, 
possibilidade, permissão, eventos futuros, 
aconselhamento e obrigação de acordo com 
cada situação. 

Function words: but, however, despite. Identifique o uso destas palavras de ligação 
que são essenciais na compreensão de um 
texto. 

Lecture Apresente uma palestra em equipes a 
respeito da história do CPM. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LITERATURA 
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Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Revisão das escolas literárias: Trovadorismo, 
Humanismo, Classicismo, Quinhentismo, 
Arcadismo e Romantismo - poesia. 
 

Identifique características de cada 
movimento literário; Realize leituras mais 
profundas e reflexivas; Compreenda o 
significado do movimento literário para o 
contexto histórico; Reconheça os 
representantes de cada estética artística, bem 
como seus respectivos estilos 

Romantismo - prosa Identifique características do movimento 
literário; Compreenda o significado do 
movimento literário para o contexto 
histórico; Reconheça os representantes de 
cada estética artística, bem como seus 
respectivos estilos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MATEMÁTICA 
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Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Trigonometria 
Trigonometria no triângulo retângulo; 
Trigonometria na circunferência: arcos na 
circunferência e medida de um arco de 
circunferência; 
Circunferência trigonométrica ou ciclo 
trigonométrico;  
Arcos côngruos; 
Seno, cosseno e tangente de um arco; 
redução ao 1º quadrante (arcos maiores que 
360º) 
 

Identifique e reconheça as unidades de 
medidas de ângulos mais importantes no 
triangulo retângulo; Compreenda a medida 
de um arco que difere do comprimento da 
circunferência; Calcule e transforme as 
unidades de grau e radiano; Amplie e 
interprete conceitos de arcos na 
circunferência através da circunferência 
trigonométrica; interprete e analise as razões 
trigonométricas; Calcule e aplique o conceito 
de arcos côngruos; Identifique seno, cosseno 
e tangente dos ângulos notáveis (30°, 45°, 
60°) no ciclo trigonométrico; calcular a 
redução ao 1º quadrante. 

Função Trigonométrica 
Função Seno; 
Função Cosseno; 
Funções do tipo trigonométricas; 
Fórmulas de transformação do seno, cosseno 
e tangente; 
Relações trigonométricas; 
Equações trigonométricas; 
 

Localize ângulos no ciclo trigonométrico; 
Identifique seno, cosseno e tangente dos 
ângulos no ciclo trigonométrico; Aplique e 
interprete as leis do seno e do cosseno; 
Construa e interprete os gráficos das funções 
trigonométricas; Aplique das funções 
trigonométricas; Resolva problemas de 
transformações e identidades 
trigonométricas; Resolva equações 
trigonométricas. 

Matrizes e Determinantes 
Estudo das matrizes; 
Tipos de matrizes; 
Matriz transposta; 
Operações com matrizes; 
Matriz inversa; 
Equações com matrizes 
 

Identifique e represente uma matriz; 
Identifique os tipos de matrizes (quadrada, 
triangular, diagonal, identidade, nula, linha 
e coluna); Aplique o conceito de matriz 
transposta; Analise e calcule as operações 
com matrizes (adição, subtração, 
multiplicação); Compreenda e calcule a 
matriz inversa; Aplique e calcule equações 
envolvendo matrizes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO 
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Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Tipologia e gêneros textuais. Exploração dos 
gêneros narrativos (conto, crônica, fábula, 
poema em prosa) 
 

Reconheça a diferença entre tipologia e 
gênero textual a partir de textos 
apresentados e de suas estruturas e 
características; Elabore textos do gênero 
narrativo considerando as características 
específicas de cada modalidade trabalhada; 
Produza textos, baseados em propostas dos 
vestibulares, considerando a presença de 
crônicas e de fábulas nas propostas; 
Compreenda a relação entre textos da 
modalidade narrativa artística e questões 
sociais e comportamentais da 
contemporaneidade. 

Discurso Direto e Indireto Identifique as marcas textuais e estruturais 
existentes no discurso direto e indireto; 
Transcreva um texto da modalidade 
discurso direto para discurso indireto: na 
oralidade, a partir de situações cotidianas; 
na escrita, considerando propostas já 
solicitadas em provas de concurso e/ou de 
vestibular; Reconheça a estrutura informal 
da língua em textos de discurso direto 
elaborados em diálogos; Reconheça o caráter 
formal da língua quando da transposição de 
um discurso direto oral para a escrita; Utilize 
com consciência o tempo verbal e os verbos 
de elocução, treinando aumento de 
vocabulário para evitar a repetição das 
estruturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÍMICA 
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Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Reações químicas 
Classificação das reações 
Balanceamento de equações químicas 
Lei de Lavoisier 
Cálculos químicos:  
Massa atômica 
Massa molar 
Constante de Avogadro 
Volume molar 
 

Descreva as reações químicas em forma de 
linguagem discursiva; Classifique reações 
químicas; Compreenda e realize o 
balanceamento de equações químicas; 
Compreenda e utilize a conservação da 
massa nas transformações químicas (Lei de 
Lavoisier); Compreenda e utilize a 
proporção de reagentes e produtos nas 
transformações químicas (Lei de Proust); 
Compreenda como as grandezas: massa 
molar, constante de Avogadro e volume 
molar se relacionam entre si. Compreenda e 
realize o balanceamento de reações para 
determinação das quantidades das 
substâncias. 

Relações estequiométricas. 
Pureza, cálculo de rendimento e 
reagente em excesso. 
 

Compreenda e utilize os conceitos químicos 
dentro de uma visão macroscópica; 
Compreenda dados quantitativos e medidas 
proporcionais presentes; Resolva problemas 
quantitativos e qualitativos, identificando e 
acompanhando as variáveis relevantes; 
Compreenda e calcule a quantidade de 
reagente e produto de uma reação, 
estabelecendo relações estequiométricas nas 
transformações químicas. 

Classificação das dispersões. 
Coeficiente de Solubilidade.  
Cálculos de concentração: comum, molar, 
título e densidade. 
Diluição e mistura de soluções 
 

Conceitue solução, soluto e solvente e 
identifique soluções por meio de gráficos; 
Relacione coeficiente de solubilidade à 
temperatura; Realize as conversões de 
unidade; Expresse a concentração de uma 
solução em título em massa, concentração 
em massa e concentração molar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIOLOGIA 
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Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Conceito de cultura      
 

Diferencie os diferentes significados da 
palavra cultura; Compreenda o contexto 
cultural que criou as condições para o 
nascimento da Antropologia; Conheça e 
diferencie as teorias: antropologia 
evolucionista, funcionalista, estruturalista e 
interpretativa; Compreenda que as 
sociedades humanas são caracterizadas e se 
diferenciam umas das outras pela sua 
cultura; Identifique e diferencie os conceitos 
de etnocentrismo e relativismo cultural; 
Identifique argumentos fundamentados no 
etnocentrismo e relativismo cultural. 

Conceito de ideologia Avalie as relações entre cultura e ideologia e 
sua importância na compreensão dos 
comportamentos sociais; Diferencie o 
conceito de ideologia segundo Karl Marx, 
Antonio Gramsci e Pierre de Bourdieu. 

Raça, etnia e multiculturalismo Compreenda os conceitos de raça, racismo, 
etnia e etnicidade e suas inter-relações; 
Discuta criticamente os temas do racismo, do 
preconceito, da discriminação como 
resultado das relações e práticas sociais 
estabelecidas historicamente. 

Conceito de identidade Reconheça que a identidade envolve a 
experiência e a consciência de pertencer a 
um coletivo. 

Movimentos Sociais 
 

Verifique como se deu a construção dos 
movimentos sociais; Reconheça algumas 
características estruturais que permitem seu 
estudo e sua teorização; Perceba como 
direitos, que hoje se consideram “naturais”, 
são resultado da luta de diversos indivíduos 
ao longo do tempo; Compreenda o contexto 
histórico da conquista de direitos e sua 
relação com a cidadania. 

 


