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Primeiro aditivo ao Edital de Concurso Público Nº 002/2014 

  

Modifica o conteúdo programático do 

Cargo de Professor de Educação Básica II 

– Ciências Humanas, ANEXO III, do Edital 

Nº 002/2014 que trata do Concurso 

Público e dá outras providências.  

 

O Prefeito Municipal de Pacajus, Estado do Ceará, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que o conteúdo programático do Cargo de Professor de Educação Básica II – 

Ciências Humanas, ANEXO III, do Edital Nº 002/2014 passa a vigorar com a seguinte 

modificação: 

 

Professor de Educação Básica II – Ciências Humanas 

Características e transformações das estruturas produtivas: Diferentes formas de organização 

da produção: escravismo antigo, feudalismo, capitalismo, socialismo e suas diferentes 

experiências.  Economia agro-exportadora brasileira: complexo açucareiro; a mineração no 

período colonial; a economia cafeeira; a borracha na Amazônia. Revolução Industrial: criação do 

sistema de fábrica na Europa e transformações no processo de produção. Formação do espaço 

urbano-industrial. Transformações na estrutura produtiva no século XX: o fordismo, o 

toyotismo, as novas técnicas de produção e seus impactos. A industrialização brasileira, a 

urbanização e as transformações sociais e trabalhistas.  A globalização e as novas tecnologias de 

telecomunicação e suas conseqüências econômicas, políticas e sociais.  Produção e 

transformação dos espaços agrários. Modernização da agricultura e estruturas agrárias 

tradicionais. O agronegócio, a agricultura familiar, os assalariados do campo e as lutas sociais no 

campo. A relação campo-cidade. Os domínios naturais e a relação do ser humano com o 

ambiente: Relação homem-natureza, a apropriação dos recursos naturais pelas sociedades ao 

longo do tempo. Impacto ambiental das atividades econômicas no Brasil. Recursos minerais e 

energéticos: exploração e impactos. Recursos hídricos; bacias hidrográficas e seus 

aproveitamentos.  As questões ambientais contemporâneas: mudança climática, ilhas de calor, 

efeito estufa, chuva ácida, a destruição da camada de ozônio. A nova ordem ambiental 

internacional; políticas territoriais ambientais; uso e conservação dos recursos naturais, 

unidades de conservação, corredores ecológicos, zoneamento ecológico e econômico. Origem e 

evolução do conceito de sustentabilidade.  Estrutura interna da terra. Estruturas do solo e do 

relevo; agentes internos e externos modeladores do relevo. Situação geral da atmosfera e 

classificação climática. As características climáticas do território brasileiro. Os grandes domínios 

da vegetação no Brasil e no mundo. Representação espacial Projeções cartográficas; leitura de 

mapas temáticos, físicos e políticos; tecnologias modernas aplicadas à cartografia. Ecologia. O ar 

e o meio-ambiente. A água e o meio-ambiente. Rochas, minerais e o meio-ambiente.  

 

Os demais itens do Edital 002/2014, permanecem inalterados. 

 

Pacajus (CE), 18 de Setembro de 2014. 

 

Marcos Roberto Brito Paixão 

Prefeito Municipal 

 


