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 Estado de Santa Catarina 

Município de Descanso – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“PROFESSOR DE HISTÓRIA” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 

RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Na história do Egito Antigo os Faraós eram os soberanos máximos do povo. Acerca da existência 

e do papel dos mesmos é correto afirmar que: 

A) Quanto mais antigos os períodos mais escassas são as fontes, lendas mesclam com a história 

real, onde eram atribuídos aos primeiros faraós aos deuses do panteão egípcio.  

B) Os faraós tinham um papel descentralizado, onde sua representação e poder era adquirido 

por seu poder religioso e militar. 

C) O formato da soberania e dos modos de governo dos faraós foi imutável permanecendo o 

mesmo do início ao fim do Egito Antigo, pois foi uma civilização duradoura principalmente 

pela falta de crises em sua existência.  

D) As conclusões sobre o tema são contraditórias e sem consenso até os dias pela escassez de 

informações e dados históricos suficiente para a criação de um panorama de todas as épocas 

da existência dos Faraós. 

 

02. Quanto ao atual território europeu no período da Idade Média é possível afirmar que: 

A) O domínio cristão era absoluto e duradouro, sendo expansionista e ligado aos poderes 

monárquicos durante todo o período, apoiando por toda Europa as linhagens e dinastias. 

B) Foi conflitante, onde as divisões territoriais sofreram mudanças conforme o passar dos 

séculos, mas sempre pertencendo a dinastias e linhagens de origem européia, mesmo que não 

tivessem o apoio absoluto da Igreja. 

C) Eram concentradas nas mãos de poucas famílias absolutistas e suas ramificações eram feitas 

por casamentos e uniões parentais, buscando sempre manter o poder – que era passado pela 

hereditariedade – nas mãos da mesma família.  

D) Sofreu diversos conflitos não só dentre os monarcas e senhores feudais do período, mas 

também vindo de fora como foi nas invasões muçulmanas pelos povos árabes na região 

Ibérica. 

 

03. Acerca do Absolutismo e suas origens na Idade Moderna é incorreto afirmar que: 

A) Sua definição se dá baseado no poder absoluto que um monarca deve ter sem depender de 

outros órgãos como cortes ou parlamentos, cabendo ao monarca toda e qualquer decisão do 

estado. 

B) Portugal foi um exemplo claro do início e ascensão do Absolutismo na Europa através de seus 

monarcas, que ao expulsarem os muçulmanos da Península Ibérica no século XV, puderam 

reinar durante muitos séculos através desse poder.  
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C) Foi amparado pelos meios intelectuais como Maquiavel, Bossuet e Hobbes, ao escreverem 

tratados defendendo e listando os benefícios e aspectos positivos de um sistema de governo 

Absolutista.  

D) Com a ascensão das burguesias ocorreu uma virada nas influências da nobreza e do clero nas 

decisões políticas; estes ao perderem poder e influência abriram precedentes para que os 

monarcas ganhassem mais poder centralizando-o em sua figura, mesmo que isso permitisse 

que as revoluções burguesas ocorressem no futuro.  

 

04. Martim Afonso de Sousa é um dos homens que fizeram parte dos primeiros anos de colonização 

do Brasil por diversos feitos, dentre os feitos no território brasileiro, o primeiro e mais importante 

foi: 

A) A criação oficial da primeira vila do Brasil em 1532, batizando-a de São Vicente, da qual foi 

donatário por sua participação no reconhecimento das terras brasileiras. 

B) A instalação do cultivo de cana-de-açúcar e seus engenhos, originando assim uma das 

primeiras e principais fontes de renda das colônias.  

C) A organização e liderança nas primeiras companhias extrativistas do Pau-Brasil, sendo essa a 

principal e mais lucrativa atividade encontrada pelos colonizadores. 

D) O seu papel de legislador, o que possibilitou trazer ordem e leis imperiais para dentro da 

colônia e as novas vilas que nasciam. 

 

05. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da educação no Brasil, a educação básica, tanto no ensino 

fundamental quanto o médio, na questão da carga horária mínima segue a regra comum de: 

A) Oitocentas horas anuais distribuídas por, no mínimo, duzentos dias de dia escolar efetivo, 

excluindo o tempo reservado para exames, quando houver. 

B) Seiscentas horas anuais distribuídas por um mínimo de duzentos dias de atividade escolar, 

incluindo o tempo reservado para exames, quando houver. 

C) Oitocentas horas anuais distribuídas por um mínimo de cento e oitenta dias de atividade 

escola, excluindo o tempo reservado para exames, quando houver. 

D) Seiscentas horas anuais distribuídas por um mínimo de duzentos e vinte dias de plena 

atividade escolar, incluindo o tempo reservado para exames, quando houver. 

 

06. O poder militar do período napoleônico é marcado: 

A) Pelo fato de que para alcançar o tamanho e o poder em número, Napoleão precisou utilizar-

se de agrupamentos milicianos e de mercenários. 

B) Pelos golpes milicianos paramilitares que instituíram e possibilitaram que Napoleão subisse 

e se mantivesse no poder por tanto tempo.  
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C) Pelo golpe de Napoleão que, após suas grandes e decisivas vitórias como general, possibilitou 

um levante do grande efetivo do exército francês descontente com a monarquia do período.  

D) Por uma formação popular ligado as noções de nação, o que antes tinha relações com os 

exércitos formados a partir de dinastias e aristocracias.  

 

07.  A assinatura da Lei Áurea em 1888, pela Princesa Isabel é considerada um dos motivos que 

culminou no golpe que, no ano seguinte, acabaria com o governo monárquico de seu pai Dom Pedro 

II e instauraria a República. Das alternativas abaixo, assinale aquela que apresente corretamente o 

principal motivo:  

A) A monarquia de Dom Pedro II estava sofrendo derrotas e perda de influência, sendo os 

escravocratas os últimos apoiadores do governo, com a abolição da escravatura, os mesmos 

retiraram todo o apoio ao imperador, culminando no golpe no ano seguinte.  

B) Houve uma divergência de ideias por parte da família imperial, onde a princesa Isabel, na 

primeira oportunidade que seu pai estava fora do Brasil, tomou a decisão de abolir a 

escravidão sem consultá-lo aumentando ainda mais o desconforto que estava instaurado no 

período. 

C) A Lei Áurea foi a última tentativa da monarquia em manter uma aliança com a maioria dos 

partidos e assim se manter no poder efetivando uma requisição desse grupo, mas mesmo 

assim, não foi o suficiente para que o golpe não fosse dado. 

D) Grupos do Partido Liberal já tinham preparado um golpe no poder imperial para instaurar 

uma República aos moldes americanos. 

 

08. O primeiro presidente eleito pelo Congresso Nacional enquanto os militares estiveram no poder 

após 1964 foi: 

A) Artur da Costa e Silva. 

B) Castello Branco. 

C) João Goulart. 

D) Emílio Médici. 

 

09. Em relação ao capítulo IV, sobre o direito à Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Estatuto do 

Jovem e do Adolescente, é incorreto afirmar que: 

A) É um direito dos pais e responsáveis ter ciência do processo pedagógico e da participação nas 

propostas pedagógicas.  

B) Compete ao poder público recensear os alunos do fundamental, através de chamadas e zelar 

a frequência à escola junto aos pais. 
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C) Para alunos com necessidades especiais há uma preferência no acesso e permanência na 

escola. 

D) É dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente educação obrigatória e gratuita do 

ensino fundamental e médio. 

 

10. Acerca do Muro de Berlim é incorreto afirmar que: 

A) A Queda passa a servir como símbolo histórico do fim da Guerra Fria. 

B) Foi uma ferramenta cruel por parte do governo soviético como forma de conter as fugas para 

o lado ocidental que separou famílias e parentes durante quase três décadas.  

C) Sua queda simbolizou o primeiro passo em direção a reintegração da Alemanha.  

D) Soldados e cercas elétricas da República Federal da Alemanha feriam e até matavam quem 

tentasse transpor o muro para o lado contrário.  

 

11. A Revolução Iraniana em 1979 promoveu mudanças sociais, políticas e religiosas no país, de 

modo que serve de estudo para quem busca entender a estrutura das sociedades da região do Médio 

Oriente e da Ásia ocidental, isso por que: 

A) Houve a deposição do Xá, um monarca com influências e pensamentos pró-Ocidente, a partir 

de grupos diversos que se uniram, como grupos de esquerda e religiosos; mas o que tornou a 

situação um viés de grande força religiosa foi a chegada ao poder pelos aiatolás. 

B) A força do islamismo no país sempre foi grande e presente, o país com sua formação teocrática 

nunca divisou formas de liderança que não fossem por meio do alto clero muçulmano; a 

complicação se deu através de grupos extremistas, os xiitas, que subiram ao poder e 

promoveram mudanças radicais.  

C) A iniciativa e tomada de poder ocorreu através da iniciativa de grupos socialistas apoiados 

pela URSS, mesmo sendo uma das nações mais tardias no que se refere aos processos 

revolucionários do século XX. 

D) A situação de instabilidade política no país já era grande fazia algumas décadas, por conta do 

avanço das iniciativas do Xá quanto a sua posição religiosa e extremista contra o Ocidente. 

Quando a oposição tomou alguma iniciativa, o Xá impôs a estrutura que é vigente até hoje 

através das leis da sharia.  

 

12. A Operação Lava Jato, que ocorre ostensivamente desde 17 de março de 2014, tem como juiz que 

assumiu em primeira instância os casos deflagrados pela operação: 

A) Sérgio Moro. 

B) Teori Zavascki. 

C) Dias Toffoli. 
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D) José Eduardo Cardoso. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Analise a frase a seguir: “Aproximou-se da banca de jornal, bastante surpreso com a foto.” 

Acerca dos conhecimentos sobre emprego pronominal, assinale a alternativa correta referente ao 

pronome destacado: 

A) Trata-se de um pronome enclítico. 

B) Trata-se de um pronome proclítico. 

C) Trata-se de um pronome mesoclítico. 

D) Trata-se de um pronome equívoco. 

 

14. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está empregado corretamente: 

A) As vendas à prazo aumentaram no Natal. 

B) O carro parou à beira do precipício. 

C) Maria levou bolo à um vizinho novo de seu bairro. 

D) Ele espera chegar à qualquer posição de prestígio na empresa em que trabalha. 

 

15. Analise a frase a seguir: “Será uma vida nova, começará hoje, não haverá nada para trás.” 

Com base no conhecimento sobre períodos compostos por orações coordenadas, assinale a 

alternativa correta: 

A) A frase representa um período composto por oração coordenada sindética explicativa. 

B) A frase representa um período composto por oração coordenada assindética. 

C) A frase representa um período composto por oração coordenada sindética aditiva. 

D) A frase representa um período composto por oração coordenada sindética conclusiva. 

 

16. Analise o trecho a seguir: “Mais de um reservaram lugar na primeira fila.” 

Analisando o trecho de acordo com a norma culta da Língua Portuguesa, é correto afirmar que nele 

há um erro de: 

A) Concordância verbal. 

B) Regência verbal. 

C) Ortografia. 

D) Concordância nominal. 

 

17. Analise o trecho a seguir: “Em setembro de 2015, o relator do processo, negou provimento ao 

recurso. Segundo ele, a norma que estipular o extorno dos créditos é inconstitucional por violar o 
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princípio da não cumulatividade, “ocorrendo à saída do produto com incidência do imposto em 

quantificação reduzida da base correspondente, ausente o poder de escolha pelo contribuinte”.  

(Adaptado de JusBrasil, 26/02/2017) 

Assinale a alternativa cuja palavra destacada do texto se encontra com a grafia incorreta: 

A) Estipular. 

B) Extorno. 

C) Reduzida. 

D) Incidência. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. Após a morte do jurista Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal em um acidente aéreo, quem 

foi indicado pelo atual presidente da república, Michel Temer, para ocupar o cargo? 

A) Dias Toffoli. 

B) Carmem Lúcia. 

C) Alexandre de Moraes. 

D) Luís Roberto Barroso. 

 

19. A lei orgânica de Descanso/SC afirma em seu artigo 177º que o município prestará assistência: 

A) Técnica e financeira as escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais, nos termos da lei. 

B) Jurídica e Técnica apenas as escolas comunitárias, nos termos da lei. 

C) Patrimonial e de segurança as escolas filantrópicas ou confessionais, nos termos da lei. 

D) Jurídica e personalizada somente as escolas confessionais, nos termos da lei. 

 

20. A colonização da cidade de Descanso/SC, teve início em 1934, com a chegada dos primeiros 

colonos, sendo na sua maioria de origem: 

A) Holandesa. 

B) Alemã. 

C) Polonesa. 

D) Norte americana. 

 


