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HHIISSTTÓÓRRIIAA  
 
As questões de História da prova de Conhecimentos Gerais pretendem identificar candidatos com 
consciência crítica da realidade na qual se encontram inseridos, com capacidade de reflexão acerca 
das sociedades ao longo do tempo, e que sejam capazes de compreender e inter-relacionar fatos 
históricos com conhecimentos produzidos em outras áreas. Em consonância com as recomendações 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais para a área de História, os conteúdos selecionados visam 
aferir o desenvolvimento, por parte dos candidatos, dos conceitos de História, processo histórico, 
tempo, sujeito histórico, trabalho, poder, cultura, memória e cidadania. Na prova de Conhecimentos 
Específicos, pretende-se aferir as habilidades cognitivas importantes para a História, tais como a 
capacidade de comparar processos históricos distintos no espaço e no tempo, de identificar 
transformações e permanências, de estabelecer conexões entre o presente e o passado, de 
interpretar as diversas modalidades de fonte histórica e de produzir a análise e a síntese acerca dos 
conteúdos apreendidos. Nessa perspectiva, também serão abordados aspectos históricos do Estado 
do Paraná. 
 

1.ª  ETAPA 
 
1. Antiguidade Ocidental Greco-Romana 

1.1 Democracia, cidadania e escravidão.  
1.2 Cultura da pólis. 
1.3 A expansão romana e a política imperial. 
1.4 A crise do século III d.C. 

 
2. O Ocidente na Idade Média 

2.1 A sociedade feudal. 
2.2 A economia medieval. 
2.3 O Estado e a Igreja. 
2.4 Cultura e saber. 

 
3. História Moderna  

3.1 A crise da sociedade medieval e o nascimento do mundo moderno. 
3.2 As transformações históricas na Europa Ocidental no fim da Idade Média e a formação dos 

Estados Nacionais. 
3.3 As grandes navegações e a revolução comercial a partir do século XV. 

 
4. História do Brasil 

4.1 O período colonial: economia, política, sociedade e cultura. 
 
5. História do Paraná 

5.1 O processo de colonização do Paraná: questões indígenas, cultura, relações de trabalho, 
movimentos populacionais, conflitos sociais e relações econômicas. 

 
2.ª  ETAPA 

 
1. História Moderna e Contemporânea 

1.1 O Renascimento, a reforma religiosa e a revolução científica. 
1.2 A colonização nas Américas e o Mercantilismo. 
1.3 As sociedades indígenas e o impacto das invasões conquistadoras. 
1.4 As revoluções burguesas na Inglaterra e na França. 
1.5 A Revolução Industrial e o desenvolvimento do capitalismo. 
1.6 O liberalismo e o pensamento protecionista nos séculos XVIII e XIX. 
1.7 A crise dos impérios coloniais e o processo de independência nas Américas. 
1.8 Conservadorismo, nacionalismo e socialismo no século XIX. 
1.9 Os Estados Unidos: formação socioeconômica, expansão territorial, guerra civil e 

industrialização. 
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2. História do Brasil 

2.1 O período imperial (1822-1889): economia, política, sociedade e cultura. 
2.2 A instalação da ordem republicana: economia, política, sociedade e cultura. 

 
3. História do Paraná 

3.1 O Paraná no século XIX: questões indígenas, cultura, relações de trabalho, movimentos 
populacionais, conflitos sociais e relações econômicas. 

 
ÚLTIMA  ETAPA 

 
1. História Contemporânea 

1.1 A América Latina no século XX. 
1.2 As grandes guerras e as revoluções no século XX. 
1.3 A ordem burguesa, a democracia liberal e o totalitarismo no século XX. 
1.4 A nova ordem internacional: guerra fria, crise do socialismo e do Estado do Bem-Estar 

Social nos séculos XX e XXI. 
1.5 Os movimentos sociais nos séculos XX e XXI. 
1.6 Globalização, blocos econômicos, neoliberalismo, meio ambiente e desenvolvimento 

tecnológico. 
1.7 África e Ásia: escravidão, colonização, descolonização e conflitos regionais. 
1.8 O terrorismo no século XXI e os conflitos internacionais. 

 
2. História do Brasil 

2.1 A consolidação da república oligárquica. 
2.2 A crise dos anos 1920 e o governo Vargas: economia, política, sociedade e cultura. 
2.3 Estado e sociedade no período populista. 
2.4 O golpe de 1964 e a militarização da sociedade. 
2.5 A redemocratização da sociedade e os novos movimentos sociais. 
2.6 Economia, política, sociedade e cultura no Brasil do século XXI. 

 
3. História do Paraná 

3.1 Do século XX aos dias atuais: questões indígenas, cultura, relações de trabalho, 
movimentos populacionais, conflitos sociais e relações econômicas. 

 
 
 


