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PROVA ESCRITA – Questões discursivas 

CARGO:  Ciências Humanas 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 

1. Serão sorteados DOIS temas para a realização da Prova Escrita, um de cada bloco. 

2. Para cada tema constante do edital, foi elaborada uma única questão que poderá ser 
subdividida em vários itens. 

3. A prova terá duração de quatro horas, a partir da autorização de início. 

4. O limite máximo para a resposta de cada questão é de 30 linhas. Linhas escritas 
além desse limite serão desconsideradas. 

BOA PROVA!
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IFSULDEMINAS - Concurso Público de Docentes do Quadro Efetivo 

CARGO: Ciências Humanas 

 
Bloco I 

 
Tema 1  -  Estado e poder no individualismo histórico em Max 
Weber 
 
De que forma Max Weber articula o desenvolvimento do capitalismo com os 
conceitos de Estado e poder? 
 
 
Tema 2  - Émile Durkheim: Indivíduo e sociedade no estruturalismo 
positivista 
 
Como a construção da sociologia enquanto campo disciplinar se articula com a 
filosofia positivista? 
 
 
Tema 3  - O Materialismo histórico, luta de classes e transformação 
social na obra de Karl Marx 
 
De que forma a análise da conjuntura histórica de 1848 feita por Marx embasa uma 
interpretação do materialismo histórico? 
 
 
Tema 4  - Objetivismo, subjetivismo e a concepção de habitus na 
teoria praxiológica de Pierre Bourdieu 
 
Analise a tentativa de superação da dicotomia objetivismo e subjetivismo no 
quadro teórico-metodológico de análise da vida social em Bourdieu. 
 
 
Tema 5  -  Intelectuais e o Estado Integral na obra de Antônio 
Gramsci 
 
De que forma o conceito de hegemonia incide na análise de Gramsci sobre a 
construção do Estado ampliado? 
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Bloco II 

 
Tema 1  - Aspectos econômicos e sociais do Escravismo no Brasil no 
século XIX 
 
Como o sistema escravista impactou o desenvolvimento econômico e social do 
Estado Brasileiro no século XIX? 
 
 
Tema 2  - Cidadania e sociabilidades no Rio de Janeiro da Primeira 
República 
 
Considerando-se o caráter excludente do liberalismo oligárquico da Primeira 
República, analise as formas de resistência produzidas pelos setores 
marginalizados da população que então vivia na capital federal? 
 
 
Tema 3 - A declaração de direitos do homem e do cidadão (1789) e a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948): antecedentes, 
contexto e aproximações 
 
De que modo as semelhanças e diferenças entre a Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão de 1789 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
1948 acenam para conquistas efetivas de direitos humanos no Ocidente? 
 
Tema 4  - Ascensão do nazifascismo na Europa 
 
Quais condições econômicas, sociais, culturais e políticas conduziram à ascensão 
do nazifascismo na Europa no período entreguerras? 
 
 
Tema 5  - As relações entre o governo dos Estados Unidos e 
Ditadura civil-militar brasileira (1964-1968) 
 
Quais foram as relações estabelecidas entre os governos brasileiro e estadunidense 
durante o período entre 1964 e 1968? 

 


