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CADERNO DE  PROVAS 

CARGO: PROFESSOR PII-HISTÓRIA 

 

PROVAS:  LÍNGUA PORTUGUESA, CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, 

LEGISLAÇÃO 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS  INSTRUÇÕES ABAIXO: 

1. Este caderno de provas contém um total de 20 (vinte) questões objetivas, sendo 5 de 

Língua Portuguesa, 10 de Conhecimentos Específicos e 5 de Legislação. Confira-o.  

2. Esta prova terá, no máximo, 2 (duas) horas de duração, incluído o tempo destinado à 

transcrição de suas respostas no gabarito oficial.  

3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, 

usando caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente, não 

podendo usar outro tipo de caneta ou material.  

4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.  

5. Este caderno deverá ser devolvido ao aplicador, juntamente com a folha de respostas, 

devidamente preenchidos e assinados. 

6. O candidato só poderá se ausentar do recinto da prova após 1 (uma) hora contada a 

partir do efetivo início da mesma.  

7. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico 

www.betim.mg.gov.br, link Secretarias de Assistência ou Educação, no dia 15 de 

novembro, a partir de 14h, e publicado no Órgão Oficial do Município de Betim, no dia 

17 de novembro de 2015.  

8. A comissão organizadora do Processo Seletivo lhe deseja uma boa prova. 



 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL CONJUNTO SEMED/SEMAS - PSS Nº 001/2015 

CARGO: PROFESSOR PII- HISTÓRIA 

Nome do(a)  Candidato(a):___________________________________________________________ 

Nº da inscrição:_______________________________________ 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto a seguir e responda as questões de 1-5. 

Aprender é um direito de todos 

01/08/2014 02h00 

 Até o final de 2016, o Brasil deverá construir sua primeira proposta de base nacional curricular 

comum da educação fundamental e ensino médio, dispositivo que define objetivamente o que se espera que 

os alunos aprendam nas determinadas fases escolares, segundo o Plano Nacional de Educação, sancionado 

pela presidente Dilma em junho.  

 Os recentes avanços, como a universalização do ensino fundamental nos anos 90, a definição, em 

2010, da escolaridade de nove anos como obrigatória e a meta de universalização do ensino médio para 

2016, reafirmam o direito à educação pública e o dever do Estado de provê-la, mas não garantem o direito de 

aprendizagem a todas as crianças e adolescentes.  

 São múltiplos os fatores que determinam as condições de ensino e de aprendizagem. É importante 

considerarmos, no entanto, que a ausência de uma base curricular tende a agravar esse quadro, ao criar um 

espaço de indefinições, equívocos e interpretações pessoais que restringem a aprendizagem dos alunos.  

 Países com bom desempenho em avaliações internacionais possuem um documento nacional 

especificando o que deve ser ensinado, com variações no grau de detalhamento desses conteúdos, conforme 

estudo comparativo realizado pela pesquisadora Paula Louzano, que analisou políticas curriculares de 

diversos sistemas de ensino.  

 No Brasil, a ausência dessas especificações favorece que as avaliações externas pautem o que deve 

ser ensinado, mostrando uma inversão no processo de definição das políticas educacionais. Uma política 

curricular nacional, que estabeleça de forma objetiva e clara o que cada aluno deve aprender em cada etapa 

do percurso escolar – independentemente de sua origem territorial, social ou cultural–, expressa um projeto 

de sociedade sustentado no princípio da igualdade.  

 Construir uma base nacional curricular comum, no entanto, requer alguns pontos de atenção.  

 O primeiro deles é que os sistemas educacionais tenham a liberdade de complementar a base 

curricular comum considerando os contextos locais e articulando o projeto de sociedade às aspirações e 

especificidades regionais.  

 A definição de objetivos claros de aprendizagem deve também favorecer o controle social das 

políticas educacionais e o acompanhamento da aprendizagem pelos sistemas educacionais e pelas famílias.  

 Outro pressuposto é a articulação da base curricular nacional com políticas de formação de 

professores, inicial e continuada. A indicação clara do que é preciso ensinar é condição para um efetivo 

planejamento docente e acompanhamento da aprendizagem de cada aluno.  

 Por fim, para que a base nacional curricular comum expresse um projeto de sociedade mais justo, é 

fundamental que sua construção envolva uma ampla participação social, com dispositivos que garantam 

consulta, debate, formulação e validação. Sem isso, o Brasil deixará, mais uma vez, escapar a oportunidade 

de alçar a educação ao patamar de prioridade nacional de fato.  

MARIA ALICE SETUBAL, doutora em psicologia da educação pela PUC-SP, é presidente dos conselhos 

do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec) e da Fundação Tide 

Setubal.  

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/08/1494090-maria-alice-setubal-aprender-e-

um-direito-de-todos.shtml> Acesso 04 set. 2015. 



 
 

QUESTÃO 1 

De acordo com o texto, o que contribui para a garantia do direito de aprendizagem a todas as crianças é  

A) a universalização do ensino fundamental. 

B) a ampliação do ensino fundamental para 9 anos. 

C) a universalização do ensino médio. 

D) a construção de uma base nacional curricular comum  da educação fundamental e ensino médio. 

Considere as afirmativas  

 

I. A construção da base nacional curricular comum deve ser pautada pelas avaliações internacionais. 

II. A base nacional curricular comum favorece o acompanhamento da aprendizagem pelos sistemas 

educacionais e pelas famílias. 

III. A inexistência de uma base nacional curricular comum possibilita que as avaliações externas exerçam 

forte influência sobre os currículos.  

IV. A construção de uma base nacional curricular comum impede a flexibilidade dos currículos dos estados e 

municípios. 

 

 

QUESTÃO 2 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I e II, apenas.  

B) I, II e IV, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II, III e IV. 

 

QUESTÃO 3 

Está CORRETAMENTE justificada a acentuação da palavra 

A) países - todo I tônico, segunda vogal de hiato, isolado na sílaba, é acentuado graficamente. 

B) até - todo monossílabo tônico terminado em E é acentuado graficamente. 

C) múltiplos - toda proparoxítona terminada em O(s) é acentuada graficamente. 

D) também - toda oxítona terminada em M é acentuada graficamente. 

 

 

Considere o trecho: 

 

Os recentes avanços, como a universalização do ensino fundamental nos anos 90, a definição, em 2010, da 

escolaridade de nove anos como obrigatória e a meta de universalização do ensino médio para 2016, 

reafirmam o direito à educação pública e o dever do Estado de provê-la, mas não garantem o direito de 

aprendizagem a todas as crianças e adolescentes. 

 

QUESTÃO 4 

O verbo prover grifado no trecho pode ser substituído, preservando-se as relações de sentido construídas no 

texto, por: 

 

A) fornecer. 

B) nomear. 

C) planejar. 

D) implantar. 

 



 
 

Considere o trecho: 

 

Por fim, para que a base nacional curricular comum expresse um projeto de sociedade mais justo, é 

fundamental que sua construção envolva uma ampla participação social, com dispositivos que garantam 

consulta, debate, formulação e validação. 

 

QUESTÃO 5  

Preservando as relações de sentido construídas no texto, o articulador grifado pode ser substituído por: 

 

A) em virtude de. 

B) a fim de que. 

C) devido a. 

D) por conseguinte. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

           

QUESTÃO 6 

Sobre a economia do Brasil colonial, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Com a descoberta do ouro, foi introduzida a mão de obra escrava negra.    

B) O ciclo do açúcar foi irrelevante e pouco rentável.    

C) A colônia podia desenvolver-se livremente sem nenhuma interferência da metrópole.    

D) A economia da colônia foi controlada e limitada pelas práticas mercantilistas.    

 

QUESTÃO 7 

No período chamado de Entre Guerras, um acontecimento norte-americano alcançou repercussão mundial. 

Trata-se da Quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, em outubro de 1929. Foram causas dessa crise 

econômica: 

  

A) a intervenção do Estado na economia, contrariando o ideal do liberalismo, profundamente arraigado na 

cultura norte-americana.    

B) a retomada da produção europeia, aumento do preço do petróleo no mercado internacional e redução do 

consumo interno.    

C) a explosão do consumo, aumento das taxas de juros e uma sequência de nacionalizações de empresas 

estrangeiras.    

D) a superprodução agrícola e industrial, diminuição nos níveis de exportação e queda nos preços no 

mercado interno.    

 

QUESTÃO  8 

A Segunda Guerra Mundial teve como consequências:  

 

A) a alteração do poder político mundial e formulação da Doutrina Trumam.    

B) a proclamação da República na China e decadência política da "Cortina de Ferro".    

C) a intervenção de tropas estrangeiras na Guerra Civil Espanhola e vitória do franquismo.    

D) a divulgação das ideias da "Coexistência Pacífica" e propagação do movimento neutralista.    

 

 

 

 

 



 
 

QUESTÃO 9 

É alternativa verdadeira, correspondente às principais características do Feudalismo. 

  

A) Economia e sociedade agrárias e cultura predominantemente laica.    

B) Trabalho assalariado, cultura teocêntrica e poder político centralizado nas mãos do rei. 

C) As relações entre a nobreza  feudal baseavam-se nos laços de suserania e vassalagem: tornava-se suserano 

o nobre que doava um feudo a outro; e vassalo, o nobre que recebia o feudo.    

D) Trabalho regulado pelas obrigações servis e sociedade com grande mobilidade.   

  

Considere o texto. 

 

A árvore de pau-brasil era frondosa, com folhas de um verde acinzentado quase metálico e belas 

flores amarelas. Havia exemplares extraordinários, tão grossos que três homens não poderiam abraçá-los. O 

tronco vermelho ferruginoso chegava a ter, algumas vezes, 30 metros (...)  

Náufragos, Degredados e Traficantes. Eduardo Bueno  

    

QUESTÃO 10 

Em 1550, segundo o pastor francês Jean de Lery, em um único depósito havia cem mil toras. Sobre essa 

riqueza, neste período da História do Brasil, podemos afirmar: 

 

A) O extrativismo foi rigidamente controlado para evitar o esgotamento da madeira.  

B) Provocou intenso povoamento e colonização, já que demandava muita mão-de-obra.  

C) Explorado com mão-de-obra indígena, através do escambo, gerou feitorias ao longo da costa; seu intenso  

extrativismo levou ao esgotamento da madeira.  

D) O litoral brasileiro não era ainda alvo de traficantes e corsários franceses e de outras nacionalidades, já 

que a madeira não tinha valor comercial.  

 

QUESTÃO 11 

É coerente com as razões que levaram à 1ª Grande Guerra Mundial:  

 

A) Um dos fatos que contribuiu para o final do confronto foi a entrada da Rússia na Guerra, pois tinha um 

exército grande e bem preparado, impondo aos alemães derrotas vexatórias.     

B) O processo de Imperialismo, promovido pelas grandes potências capitalistas da Europa, principalmente 

França, Inglaterra e Alemanha, gerou conflitos e até confrontos pela disputa de territórios, ao ponto de 

desencadear a 1ª Guerra.     

C) Temendo uma ofensiva alemã, Japão, Inglaterra e França formaram a Tríplice Aliança.    

D) O início da Guerra se deu quando as tropas alemãs invadiram a Polônia, apresentando ao mundo a famosa 

Guerra Relâmpago, deixando marcas desastrosas para os poloneses.    

 

QUESTÃO 12 

A base da colonização portuguesa no Brasil foi a produção de cana-de-açúcar em grandes propriedades 

destinada à exportação. Quais grupos abaixo fizeram parte da sociedade açucareira: 

 

A) senhores feudais e servos.    

B) senhores de engenho e trabalhadores assalariados.    

C) senhores de engenho e escravos africanos.  

D) empresários e camponeses. 

 

 

 

 

 



 
 

QUESTÃO 13 

A Coluna Prestes, que percorreu cerca de 25 mil quilômetros no interior do Brasil entre 1924 e 1927, 

associa-se:  

 

A) à tentativa de implantação de um poder popular, expressa na defesa de pressupostos marxistas. 

B) ao movimento tenentista, do qual foi oriunda, e à tentativa de derrubar o presidente Artur Bernardes.  

C) à crítica ao caráter oligárquico da Primeira República e ao apoio à candidatura presidencial de Getúlio 

Vargas. 

D) ao esforço de implantação de um regime militar e à primeira mobilização política de massas na história 

brasileira. 

 

Considere o texto. 

A Ditadura militar no Brasil foi o regime instaurado em 1 de abril de 1964 e que durou até 15 de março 

de 1985. De caráter autoritário e nacionalista, teve início com o militar. O regime acabou quando José 

Sarney assumiu a presidência, o que deu início ao período conhecido como Nova República. Apesar das 

promessas iniciais de uma intervenção breve, a ditadura militar durou 21 anos. Além disso, o novo governo 

pôs em prática vários Atos Institucionais, culminando com o AI-5 de 1968, que vigorou por dez anos. 

A Constituição de 1946 foi substituída pela Constituição de 1967 e, ao mesmo tempo, o Congresso 

Nacional foi dissolvido, liberdades civis foram suprimidas e foi criado um código de processo penal militar 

que permitia que o Exército brasileiro e a Polícia Militar pudessem prender e encarcerar pessoas 

consideradas suspeitas, além de impossibilitar qualquer revisão judicial.
 

 

QUESTÃO 14 

O golpe militar derrubou o governo do presidente: 

 

A) Juscelino Kubistchek.   

B) João Goulart. 

C) Getúlio Vargas. 

D) Jânio Quadros. 

 

QUESTÃO 15 

Os séculos XV e XVI constituem a época dos desbravamentos e das descobertas. É quando surge também 

uma nova mentalidade, que mais tarde será o Renascimento. São características desse período na Europa, 

EXCETO: 

A) Teocentrismo. 

B) Antropocentrismo. 

C) Período de grandes navegações. 

D) Renovação cultural.  

 

 

LEGISLAÇÃO 

QUESTÃO 16 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90), quando este versa sobre o direito à 

educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, é dever do Estado assegurar 

A)  ensino Fundamental opcional e gratuito, até mesmo para os que não tiveram acesso em idade apropriada. 

B) progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade para cursos extracurriculares necessários à 

formação. 

C)  atendimento educacional aos portadores de deficiência, exclusivamente na rede regular de ensino. 

D) acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e criação artística segundo a capacidade de cada 

um. 
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QUESTÃO 17 

Identificamos que uma instituição de ensino NÃO está de acordo com as diretrizes da LDB (Lei n° 9.394/96) 

para a educação especial quando constatamos que ela, ao receber estudantes portadores de necessidades 

especiais, 

A) possui professores capacitados e orientados para a integração desses jovens nas classes comuns. 

B) adota procedimentos para equalizar esses estudantes aos demais de acordo com métodos comuns a todos. 

C) oferece serviços especializados e recursos físicos adequados, buscando atender às necessidades dessa 

clientela. 

D) adota métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às necessidades 

desse público. 

 

QUESTÃO 18 
Consoante disposição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assinale a alternativa CORRETA. 

A) É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos três anos de idade, no 

ensino fundamental. 

B) As entidades privadas não estão sujeitas à autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo 

Poder Público. 

C) Compete aos Estados e aos Municípios, em regime de colaboração, e com a assistência da União, zelar, 

junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. 

D) O ensino fundamental obrigatório tem por objetivo a formação básica do cidadão e possui duração de 5 

(cinco) anos. 

 

QUESTÃO 19 

No tocante à autorização para viajar, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que 

A) nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside sem estar acompanhada por ambos os 

pais ou acompanhada apenas por um, portando autorização expressa do outro, com firma reconhecida. 

B) a autorização dos pais para viagens nacionais será exigida mesmo se a criança estiver acompanhada do 

avô. 

C) a autorização para viagens no território nacional somente é exigida para crianças, sendo dispensada para 

os adolescentes. 

D) quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização judicial é sempre indispensável. 

 

QUESTÃO 20 
Conforme a legislação educacional em vigor, Lei nº 9.394/96, a educação escolar compõe-se de 

A) educação básica, educação profissional e educação superior.  

B) educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; e educação 

superior. 

C) educação básica, formada pelo ensino fundamental e médio, e educação superior. 

D) educação de jovens e adultos, educação profissional e educação básica. 

 


