
 Mostram-se aqui uma série de áreas temáticas que poderão ser úteis 
para orientar a preparação da Prova de Acesso à Universidade (PAU). Não se 
trata de uma lista única e exaustiva de assuntos, mas uma série de conteúdos 
que podem ser trabalhados dentro e fora da sala de aula para os estudantes 
completarem satisfatoriamente o exame de Português.  
 

1. RELAÇÕES PESSOAIS E DE FAMÍLIA 
1.1. Descrição pessoal. 
1.2. A família. 
1.3. Novos tipos de família (casamentos inter-raciais, casamentos 

homossexuais, etc.) 
 
2. HABITAÇÃO 
2.1. Modelos habitacionais, tipos de bairros e de cidades. 
2.2. A vizinhança. 
2.3. Pequenas cidades e grandes urbes. 

 
3. HÁBITOS SOCIAIS 
3.1. Horários e pontualidade. 
3.2. Convenções sociais, formas de tratamento, tabus. 
3.3. Convites. 

 
4. SOCIEDADE 
4.1. Instituições políticas: estado, governo, partidos políticos, 

sindicatos. 
4.2. Participação social: associações, ONG. 
4.3. Meios de comunicação lusófonos: rádio, televisão, internet. 

 
5. SAÚDE 
5.1. Cuidados de saúde: vacinas, campanhas de saúde. 
5.2. Atenção médica: hospitais e centros de saúde, emergências. 
5.3. Alimentação: tipos de alimentos, vegetarianismo, dietas. 

 
6. EDUCAÇÃO 
6.1. Estudos universitários: públicos e privados. 
6.2. Estudar dentro e fora da região; fora do país: bolsas e programas 

internacionais. 
6.3. Estudos não universitários: específicos de música, de artes, de 

línguas, de formação profissional. 
 

7. EMPREGO 
7.1. Estudar e trabalhar. 
7.2. Criar uma empresa. 
7.3. Trabalhar após a Universidade. 
7.4. Desemprego. 

 
8. LAZER E ÓCIO 
8.1. Prática desportiva. 
8.2. Música: praticar, ouvir, consumir. 
8.3. Passatempos favoritos e quotidianos. 



8.4. Computadores, cinema e televisão. 
8.5. Drogas (fumar e beber álcool) 

 
9. CRIAÇÃO ARTÍSTICA 
9.1. Crítica e valorização das experiências artísticas: cinema, teatro, 

pintura, artes decorativas, etc. 
9.2. Museus e espaços culturais. 

 
10. VIAGENS 
10.1. Procurar e reservar uma viagem na internet. 
10.2. IPJ – Pousadas de Juventude. 

 
11. ATIVIDADES COMERCIAIS 
11.1. Ir às compras. 
11.2. Direitos e deveres do consumidor. 

 
12. AMBIENTE 
12.1. Problemas ambientais do século XXI. 
12.2. Espaços naturais: parques nacionais, naturais e geoparques. 

 
13. CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
13.1. Novos retos científicos. 
13.2. Debates éticos na prática científica. 
13.3. Espaços para a divulgação científica. 

 
14. LUSOFONIA 
14.1. Geografia e cultura da Lusofonia. 
14.2. Escritores lusófonos. 
14.3. Brasil. 


