
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS 
 
 

Edital de retificação– 02 

 

A Universidade Estadual do Tocantins – Unitins, em conformidade com a Lei n. 9.394/96 – 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com a Lei n. 3.124, de 14 de julho de 2016 e 

com a Lei n. 3.458, de 17 de abril de 2019, considerando a necessidade de alteração no Edital 

2023/1- 01, torna pública referida modificação, por meio do presente EDITAL DE 

RETIFICAÇÃO, cujo item abaixo passa a vigorar conforme expressamente especificado, em 

substituição à redação original. 

 

I. No Edital 2023/1- 01: 

ONDE SE LÊ: 

 

Orientação geral: o candidato deve ter conhecimento sobre os conceitos e objetivos que 
dizem respeito aos assuntos listados nas subdivisões do programa apresentado a seguir. As 
questões serão formuladas de modo textual, em figuras ou gráficos. 

• História; 
• Ciência histórica; 
• O trabalho humano em relação ao desenvolvimento do processo histórico; 
• História Antiga ou Clássica; História Medieval; Revoluções burguesas; 
• A Revolução Industrial: a transformação da sociedade; Mundo após a Segunda 
Guerra Mundial. 

 

História do Brasil 

• Processo de Independência; 
• A construção do Estado Nacional; 
• A crise da Monarquia e a Proclamação da República; A crise dos anos 20 e a 
Revolução de 30; 
• A Era de Vargas (1930-1945); 
• Os governos Militares (1964-1985); A nova República; 
• A cultura brasileira no século XX. 

 

Estado do Tocantins 

• Questões referentes à história, à sua implantação, ao desenvolvimento e a 
atualidades. 

 

Atualidades 

Tópicos relevantes atuais, gerais e da área de história, tais como política, economia, 

sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, segurança pública e 

sociedade. 

 

LEIA-SE: 

 

Orientação geral: este programa está constituído por um conjunto de temas que tratam da 
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História do Brasil, da América e Geral, esta última centrada no Mediterrâneo e na Europa. 
o candidato deve ter conhecimento sobre os conceitos e objetivos que dizem respeito aos 
assuntos listados nas subdivisões do programa apresentado a seguir. As questões serão 
formuladas de modo textual, em figuras ou gráficos. 

 

História do Brasil 
• A expansão marítima portuguesa; 
• Administração da colônia; 
• Povoamento territorial; 
• Extração do ouro e diamantes; 
• Rebeliões nativistas; 
• Movimentos de emancipação política; 
• Brasil Independente; 
• Primeiro reinado; 
• Segundo reinado; 
• O fim do segundo reinado; 
• A República da espada; 
• República Velha; 
• Revolução de 1930; 
• Estado Novo; 
• Do segundo governo Vargas ao Goulart; 
• Governos Militares; 
• Nova República. 

 

História Geral 
• Antiguidade Oriental; 
• Antiguidade Clássica; 
• Idade Média; 
• Idade Moderna; 
• Os povos da América. 
• A África e a crescimento das relações de comércio com os europeus; 
• Colonização espanhola na América; 
• Renascimento cultural.  
• Reforma religiosa; 
• Estado Moderno;  
• Iluminismo e Liberalismo;  
• Colonialismo das américas; 
• Idade Contemporânea; 
• Liberalismo e novas doutrinas sociais;  
• Idade contemporânea; 
• Primeira Guerra Mundial; 
• Segunda Guerra Mundial; 
• Guerra Fria; 
• Socialismo chinês e cubano; 
• Os processos de independência na África; 
• As novas nações africanas; 
• Nova ordem política e econômica. 

 

História do Tocantins 
• Questões referentes à história, à sua implantação, ao desenvolvimento e às 
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atualidades. 

 

II.  As demais disposições do Edital 2023/1- 01, aqui não referidas, permanecem ratificadas. 

 

 

Palmas/TO, 29 de setembro de 2022.  

 

 

 

 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor 
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