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CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ciências do meio ambiente
Ciências físicas e da terra
Engenharia

açudes

agricultura
água
irrigação
recursos hídricos
zona rural

água

açudes
energia
irrigação
necessidades básicas
poluição
recursos hídricos

amostragem

análise de dados
análise estatística
análise quantitativa
estatística
métodos de pesquisa

amostragem aleatória

análise estatística
métodos de pesquisa
sondagem de opinião

análise de dados

amostragem
métodos de pesquisa
processamento de dados

análise estatística

amostragem
amostragem aleatória
análise de coortes
análise quantitativa
estatística
sondagem de opinião

astronomia

ciências do espaço

automação

desenvolvimento tecnológico
indústria
informática
máquinas
processo de trabalho
tecnologia

Matemática
Tecnologia e impacto da

tecnologia
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aviação

indústria
transportes aéreos

câncer

mamografia
tabagismo
teste de Papanicolau

ciência

ciências
cultura
história da ciência
objetividade

ciências

ciência
história da ciência
objetividade

ciências da informação

comunicação
informação
meios de comunicação de massa
mídia
telecomunicações
teoria da informação

ciências da terra

conservação do solo

ciências do espaço

astronomia
ciências naturais

ciências do meio ambiente

ecologia
educação ambiental

ciências físicas

cientistas

cientistas sociais

coleta de dados

métodos de pesquisa
processamento de informações

conservação do solo

ciências da terra
ecologia
zona rural

construção social da realidade

gênero
ideologia de gênero
objetividade
paradigmas
preconceito
sociologia do conhecimento

desenvolvimento tecnológico

automação
ciências médicas
energia
impacto da tecnologia
industrialização
informática
invenções
modernização
processo de trabalho
subdesenvolvimento
tecnologia
telecomunicações
transferência de tecnologia

design industrial

artes visuais
máquinas

ecologia

ciências do meio ambiente
conservação do solo
ecofeminismo
educação ambiental
movimento ecológico
natureza

energia

água
desenvolvimento tecnológico

energia nuclear

tecnologia

energia solar

engenharia

ocupações técnicas e científicas

engenheiros

epistemologia
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equipamentos públicos

hospitais e maternidades
patrimônio público
saneamento básico
transportes públicos
zona urbana

estatística

amostragem
análise de coortes
análise estatística

experimento

laboratório

física

geografia

geologia

história da ciência

ciência
ciências
paradigmas

impacto da tecnologia

desenvolvimento tecnológico
modernização
tecnologia

indústria

automação
aviação
educação profissional
exposições e feiras
franchising
máquinas
negócios
ocupações em fábricas
setor exportador
setor secundário

indústria da construção civil

artesãos
ocupações na construção civil

indústria eletro-eletrônica

ocupações técnicas e científicas

indústria química e petroquímica

ocupações técnicas e científicas

informática

automação
desenvolvimento tecnológico
tecnologia
telecomunicações

invenções

criatividade
desenvolvimento tecnológico

irrigação

açudes
água

laboratório

experimento
ocupações técnicas e científicas
pesquisa
pesquisa científica

máquinas

automação
design industrial
indústria

matemática

ciências sociais
ciências naturais

mecânica

medida

normas

mercado de trabalho

emprego
ocupações

método científico

objetividade

métodos de pesquisa

amostragem
amostragem aleatória
análise de dados
coleta de dados
estudo de caso
estudos interdisciplinares
experimento
objetividade
pesquisa
pesquisa aplicada
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mineração

setor exportador
setor primário
ocupações extrativistas e na

agricultura

movimento antinuclear

movimentos pela paz

natureza

ecologia
Mãe terra

objetividade

ciência
ciências
construção social da realidade
método científico
métodos de pesquisa
normas
paradigmas
pesquisa científica

oceanografia

ocupações em fábricas

indústria
setor secundário

ocupações técnicas e científicas

artesãos
engenharia
indústria eletro-eletrônica
indústria farmacêutica
indústria química e petroquímica
laboratório
ocupações na saúde
ocupações profissionais

paradigmas

construção social da realidade
história da ciência
objetividade
sociologia do conhecimento

pesquisa

academia
fomento à pesquisa
laboratório
métodos de pesquisa

pesquisa aplicada

métodos de pesquisa

pesquisa científica

laboratório
objetividade

pesquisadores

poluição

água
saneamento básico

processamento de dados

análise de dados
processamento de informações

recursos hídricos

açudes
água
recursos naturais

recursos minerais

recursos naturais

recursos hídricos

técnicos

tecnologia

automação
desenvolvimento tecnológico
educação profissional
energia nuclear
impacto da tecnologia
industrialização
informática
telecomunicações

tecnologias reprodutivas

amniocentese
bebês
bioética
ciências biológicas
comportamento reprodutivo
engenharia genética
gravidez tardia
inseminação artificial
reprodução
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telecomunicações

ciências da informação
desenvolvimento tecnológico
informática
mídia
tecnologia

teoria

crítica

teoria da informação

ciências da informação
ciências gerenciais

testes

avaliação
doenças

trabalhadores

carreiras
classe social
desemprego
força de trabalho
ocupações
operários
proletariado

transportes

ocupações nos transportes

transportes aéreos

aviação

transportes ferroviários

transportes marítimos

transportes públicos

equipamentos públicos

transportes rodoviários

zona rural

açudes
agricultores
cafeicultura
colonato
conservação do solo
desenvolvimento econômico
desenvolvimento rural
escola rural
fazendas

zona urbana

desenvolvimento urbano
equipamentos públicos
favelas e cortiços
gangues
garis
meninos de rua
sem-teto
sociedades complexas
urbanização
vizinhança


