
CURSO DE HISTÓRIA

Prova de Conhecimento Específico

Disciplina: Geografia

3ª  QUESTÃO: O  recenseamento  brasileiro  de  2000,  realizado  pelo  IBGE,  fez  uma  radiografia  da 
população brasileira, importante não só para a população em geral e para estudiosos em demografia, 
como também para as diferentes instâncias de governo, no subsídio à formulação de políticas públicas.

Com base nas informações desse Censo, disserte sobre os aspectos que vêm mudando na população 
feminina brasileira, mencionando as razões disso.

4ª QUESTÃO: A colonização de Santa Catarina obteve a contribuição de pessoas das mais diversas 
origens,  entre  as quais  encontramos açorianos,  alemães,  italianos,  eslavos,  poloneses,  austríacos e 
japoneses. 

Indique o(s) grupo(s) de imigrantes que mais sofreu(ram) em Santa Catarina, com a II Guerra Mundial, 
dissertando sobre as conseqüências sofridas por ele(s), nesse contexto.



Disciplina: História

5ª QUESTÃO: “Criciúma – O pesadelo de ser capturado e ver o sonho desmoronar só pode ser contado 
por quem viveu a experiência. O sofrimento ainda está bem vivo nas lembranças do açougueiro Geovani  
Miguel Teixeira, 33 anos. Em abril de 2002, em busca de uma estabilidade financeira, ele resolveu tentar 
a vida nos Estados Unidos. O caminho escolhido foi o mesmo da maioria dos imigrantes que vive de  
forma ilegal: a travessia pela fronteira do México.” (A Notícia, Joinville, 19 de janeiro de 2004.)

Ao longo do século XIX o Brasil recebeu grande número de imigrantes provenientes de várias partes do 
mundo. Disserte sobre o processo imigratório e seu impacto na sociedade brasileira, naquele contexto 
histórico, em comparação com o quadro descrito pela notícia acima.

6ª QUESTÃO: Atualmente o Brasil  apresenta-se como um dos maiores produtores de alimentos do 
mundo,  em  função  do  crescimento  do  chamado  “agronegócio”.  Disserte  sobre  o  processo  de 
modernização da agricultura brasileira, associada à industrialização do país após a Segunda Guerra 
Mundial, e sua relação com a manutenção de problemas sociais no campo e de uma estrutura agrária 
concentradora de terras.


