PROGRAMA DA PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA GERAL
(prova obrigatória para todos os candidatos)
1. Interpretação e compreensão de textos.
2. Emprego da norma culta.
PROGRAMA DE CONTEÚDO ESPECÍFICO
Programa da Prova de História
(candidatos inscritos para ministrar História)
1.O conhecimento histórico, o ensino de História e os novos paradigmas construídos a partir
dos anos 1970.
2. Europa na passagem da Idade Média para a Idade Moderna: transformações políticas,
econômicas e culturais.
3. As sociedades americanas nos séculos XIV e XV.
4. As sociedades africanas entre os séculos XIV e XVIII.
5. A colonização das Américas.
6. A sociedade de Antigo Regime na Europa Moderna.
7. O processo de independência das colônias europeias na América e a formação dos Estados
Nacionais.
8. Brasil e Américas independentes: século XIX.
9.As transformações na Europa nos séculos XVIII e XIX.
10. Imperialismo e colonialismo nos séculos XIX e XX.
11. Guerras e movimentos fascistas no século XX.
12. As Américas nos séculos XX e XXI: modernização econômica e conflitos sociais
13. Revoluções socialistas no século XX.
14. O mundo pós-1945.
TÓPICOS DA PROVA DIDÁTICA
Tópicos da Disciplina História
A Banca Examinadora promoverá, na presença do candidato, o sorteio de dois dos 10 tópicos
abaixo e o candidato escolherá um entre os dois, sobre o qual ministrará sua aula.
1. A sociedade de Antigo Regime na Europa moderna.
2. Relações entre América, África e Ásia no império colonial português. (séc. XV-XIX)
3. A escravidão indígena e africana no Brasil colonial.
4. A participação da sociedade no movimento abolicionista no Brasil.
5. A cultura burguesa na Europa na segunda metade do século XIX.
6. A construção da cidadania no Brasil na Primeira República.
7.Cultura e poder político no estado novo..
8.Os fascismos na Europa nas décadas de 1920 a 1940.
9. Os fatores internos do processo de descolonização da África após 1945.
10. Os regimes ditatoriais na América do Sul após 1945.

