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ALTERAÇÃO 

A Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Comendador Levy 
Gasparian comunica a seguinte alteração no Edital de seu Concurso Público nº 
01/2012: 
 
ONDE SE LÊ: 

ANEXO III 
PROGRAMAS DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
PROFESSOR DE HISTÓRIA: 1. As origens da Humanidade.  2. A Idade Média. 3. 
A Idade Moderna. 4. História do Brasil. 5. Historia de Santa Catarina. 6. História de 
Pomerode. 7. As crises que abalaram o mundo. 8. História das Representações e 
das Relações de Poder. 8.1. Nações, povos, lutas, guerras e revoluções. 8.1.1. 
Processo de constituição do território, da nação e do Estado brasileiro, confrontos, 
lutas, guerras e revoluções: a) Administração política colonial, lutas pela 
independência política, processo político de independência do Brasil, guerras 
provinciais; o Estado Monárquico; as lutas políticas na implantação da República, 
Revolução de 1.930; o Estado Brasileiro e o populismo; governos autoritários – o 
Estado Novo e o regime militar pós-64; o Estado Brasileiro pós-regime militar. b) 
Confrontos entre europeus e populações indígenas no território brasileiro, revoltas e 
resistências de escravos, revoltas sociais coloniais, lutas pelo fim da escravidão; 
lutas sociais, rurais e urbanas, lutas operárias, lutas feministas, lutas pela reforma 
agrária, movimentos populares e estudantis, lutas dos povos indígenas pela 
preservação de seus territórios, Movimento da Consciência Negra. 
 

LEIA-SE:  
ANEXO III 

PROGRAMAS DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
PROFESSOR DE HISTÓRIA: 1. As origens da Humanidade.  2. A Idade Média. 3. 
A Idade Moderna. 4. História do Estado do Rio de Janeiro. 5. As crises que 
abalaram o mundo. 6. História das Representações e das Relações de Poder. 6.1. 
Nações, povos, lutas, guerras e revoluções. 6.1.1. Processo de constituição do 
território, da nação e do Estado brasileiro, confrontos, lutas, guerras e revoluções: 
a) Administração política colonial, lutas pela independência política, processo 
político de independência do Brasil, guerras provinciais; o Estado Monárquico; as 
lutas políticas na implantação da República, Revolução de 1.930; o Estado Brasileiro 
e o populismo; governos autoritários – o Estado Novo e o regime militar pós-64; o 
Estado Brasileiro pós-regime militar. b) Confrontos entre europeus e populações 
indígenas no território brasileiro, revoltas e resistências de escravos, revoltas 
sociais coloniais, lutas pelo fim da escravidão; lutas sociais, rurais e urbanas, lutas 
operárias, lutas feministas, lutas pela reforma agrária, movimentos populares e 
estudantis, lutas dos povos indígenas pela preservação de seus territórios, 
Movimento da Consciência Negra. 

 
 
Comendador Levy Gasparian, 05 de outubro de 2012. 


