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 Estado de Santa Catarina 

Município de Paraíso 

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. Sobre o período da Primeira República no Brasil, o termo oligarquia significa: 

A) Governo de poucos, em que a escolha dos governantes não é rigorosamente democrática, mas 

controlada pela elite. 

B) Governo com poderes absolutos, dadas as ideias absolutistas da época em detrimento às 

concepções liberais. 

C) Governo provisório que se instaura na transição de um período monárquico para um período 

democrático. 

D) Governo descentralizado, em que a escolha do primeiro ministro é feita exclusivamente pelos 

parlamentares da elite. 

 

02. Com base no disposto pela Lei nº 9.394/96, o ensino da História do Brasil levará em conta as 

contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente: 

A) As de matrizes asiática e norte-americana. 

B) As de matrizes da religião muçulmana e islâmica. 

C) As de matrizes indígena, africana e europeia. 

D) As de matrizes aborígene e hindu. 

 

03. No sistema feudal, havia duas tradições possíveis dentro da organização estrutural de um feudo. 

Essas tradições eram o comitatus e o colonatus. Sobre o colonato, é correto dizer que: 

A) O proprietário de terras mantinha seus colonos escravizados, em troca de toda produção. 

B) O senhor feudal tinha uma relação de parceria com os colonos, e a produção era dividida em 

partes iguais. 

C) O proprietário de terras doava aos seus colonos boa parte da produção para que o trabalho 

fosse sempre constante. 

D) O senhor feudal concedia trabalho e segurança aos seus colonos, em troca de parte de toda a 

produção. 

 

04. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana têm como meta: 

I - estabelecer o direito dos negros se reconhecerem na cultura nacional. 

II – expressar suas próprias visões de mundo. 

III - cobrar das autoridades competentes indenizações em casos de racismo. 

IV - manifestar com autonomia, individual e coletiva, seus pensamentos. 

Dos itens acima: 
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A) Todos estão incorretos. 

B) Apenas I, II e IV estão corretos. 

C) Apenas I, III e IV estão corretos. 

D) Todos estão corretos. 

 

05. Durante a Primeira Grande Guerra Mundial (1914-1918), houve um fato importante que mudou 

decisivamente os rumos da guerra, a saber: 

A) A Revolução Russa de 1917 com a instauração do primeiro governo socialista, após a 

deposição de Nicolau II. 

B) A assinatura de um tratado de rendição dos Estados Unidos, e a retirada imediata do Reino 

Unido da União Europeia. 

C) A Revolução Alemã de 1916, que culminou com acessão de Hitler e dos nazistas em 1917. 

D) A rendição da França e a vitória dos alemães que passaram a controlar mais da metade do 

território francês. 

 

06. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de História, o professor que promover 

visitas a exposições, museus e sítios arqueológicos, estará contribuindo para: 

A) A diversão dos alunos, sem nenhuma relação com os conteúdos a serem trabalhados em sala 

de aula. 

B) Garantir que os alunos esqueçam um pouco os conteúdos de História para pensarem mais nos 

aspectos culturais do ser humano. 

C) O envolvimento dos alunos em situações de estudo, estimulando interesse e participação nas 

aulas de História. 

D) A autonomia do aluno para entender como se devem visitar corretamente tais localidades, 

mas sem haver relação direta com o ensino. 

 

07. Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas: 

(__) A Idade Média foi o período entre os séculos XV e XVIII. 

(__) Uma das principais características da Idade Média foi o sistema de vassalagem. 

(__) Os senhores feudais ficavam sob as ordens dos servos, e dividiam as terras para proteção mútua. 

A) V-F-V. 

B) F-V-F. 

C) F-F-V. 

D) V-V-F. 
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08. É correto afirmar que, nas décadas de 1950 e 1960, os movimentos sociais como os beatniks e os 

hippies se opunham: 

A) Aos valores da sociedade industrial e de consumo. 

B) Aos valores ideológicos dos punks. 

C) Aos intelectuais e artistas que eram contrários ao sistema capitalista. 

D) Aos movimentos feministas e ao movimento negro. 

 

09. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o significado do termo polis no período 

clássico da civilização grega: 

A) Significa a polissemia nos discursos que os gregos utilizavam nas assembleias em praça 

pública, como forma de impor poder e autoridade aos cidadãos que não seguissem 

corretamente as leis impostas igualmente a todos. 

B) Significa a instauração de leis e regras impostas às crianças, mulheres e idosos que, na 

democracia ateniense, não tinham os mesmos direitos dos homens adultos e participantes 

exclusivos das assembleias. 

C) Significa a constituição do Estado e a formação da Grécia como uma nação regida por leis e 

regras comuns aos cidadãos, e que escolhiam seus governantes por meio do voto direto. 

D) Significa cidade constituída por leis e instituições, entendida como comunidade organizada, 

formada por cidadãos nascidos no solo da Cidade, livres e iguais. 

 

10. É correto afirmar que o Tratado de Tordesilhas foi: 

A) Um acordo comercial entre a Espanha e a Holanda para explorarem ouro em Minas Gerais. 

B) Um acordo firmado entre Alemanha e o Brasil que dividia as terras do Norte do Brasil. 

C) Um acordo de divisão de terras recém-descobertas por Espanha e Portugal. 

D) Um acordo militar entre França e Portugal para vencerem a guerra contra Napoleão. 

 

11. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, complete corretamente as lacunas abaixo: 

“No processo ______________________________ respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e 

_____________________________ próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a 

estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de __________________________.” 

A) Educacional, históricos e cultura. 

B) Político, filosóficos e saber. 

C) Interdisciplinar, políticos e notícia. 

D) Multidisciplinar, religiosos e consulta. 
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12. O que foi a Coluna Prestes? 

A) Um editorial do jornal O Globo, que cobria as principais notícias sobre a República na primeira 

metade do século XX. 

B) Um movimento político, liderado por militares, sob o comando de Luís Carlos Prestes, 

contrário ao governo da República Velha e às elites oligárquicas. 

C) Um movimento separatista que pretendia cortar relações comerciais com Portugal, o que 

gerou posteriormente a Independência do Brasil. 

D) Uma reforma política para melhorar o sistema de ensino no Brasil, proposta pelo professor 

Luís Carlos Prestes. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Texto) 

 

 

13. “...como haviam destacado os estudiosos décadas atrás.” (linhas 6 e 7). No trecho retirado do Texto, 

o verbo “haviam” encontra-se no plural, pois: 

A) Concorda com o sujeito simples. 

B) Não apresenta um sujeito determinado. 

C) Concorda com o sujeito composto. 

D) Está escrito de forma incorreta. 
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14. “A brincadeira também mostra que no mundo há regras (...)” (linhas 13 e 14). Assinale a alternativa 

em que o termo retirado do Texto exerce a mesma função sintática que a partícula “que” sublinhada 

no trecho acima: 

A) “Toda criança” (linha 1). 

B) “Desenvolvimento infantil” (linha 3). 

C) “Só” (linha 3). 

D) A partícula “que” em questão não exerce função sintática. 

 

15. Sobre as orações (1) “e forma o pensamento mágico” (linha 10) e (2) “Para uma criança, qualquer 

objeto vira brinquedo.” (linhas 12 e 13) do Texto, assinale a alternativa correta: 

A) As orações (1) e (2) apresentam verbos na voz passiva e ambas restringem o sentido da oração 

principal respectiva. 

B) Tanto a oração (1) quanto a oração (2) são introduzidas por conjunções. 

C) A oração (1) desempenha função aditiva em relação à oração principal, enquanto que a oração 

(2) é assindética. 

D) As partículas “para” e “vira” presentes na oração (2) exercem a mesma função morfológica. 

 

16. De acordo com as regras de pontuação, a vírgula presente imediatamente após “aprendizagem” 

(linha 5) no Texto é de uso: 

A) Obrigatório, para isolar um elemento de valor meramente explicativo. 

B) Obrigatório, para isolar um adjunto adnominal deslocado. 

C) Obrigatório, para isolar elementos de mesma função sintática. 

D) Facultativo, para isolar um aposto.  

 

17. A segunda oração do período abaixo relaciona-se à oração principal. Apesar de não possuir 

conectivo explícito, ela mantém com a primeira oração determinado valor semântico, caracterizado 

como:  

“Não é só entretenimento; ela tem alto valor de aprendizagem, desenvolvimento do cérebro, social e 

cultural (...)” (linhas 3 a 6) 

A) Tempo. 

B) Explicação. 

C) Consecução. 

D) Fim. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
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18. Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas a respeito de quais as 

obras de arte são de Michelangelo: 

(__) A Última Ceia. 

(__) O Juízo Final. 

(__) Afrescos no teto da Capela Sistina. 

A) F-V-V. 

B) V-F-F. 

C) V-F-V. 

D) F-F-F. 

 

19. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição de mercado comum: 

A) Circulação restrita de capitais, serviços e pessoas dos países que compõem um bloco 

econômico. 

B) Bloco de países que adotam a mesma política de desenvolvimento e uma moeda única. 

C) Aumento progressivo das tarifas alfandegárias entre os países que fazem parte do bloco 

econômico. 

D) Livre circulação de capitais, serviços e pessoas dos países que compõem um bloco econômico. 

 

20. Analise: 

Com média da população passando de 100 anos, países desenvolvidos vivem 'bomba-relógio da 

aposentadoria', diz Fórum Econômico Mundial. 

Segundo organização, deficit previdenciário de seis países somará US$ 225 trilhões em 2050 se não 

forem aplicadas mudanças como aumento da idade de aposentadoria para 70 anos. 

(fonte: g1.globo.com >acesso em 01 de junho de 2017) 

A notícia acima evidencia um problema econômico presente em vários países. Sobre o tema assinale 

a alternativa correta: 

A) Equilibrar as contas da Previdência é um desafio que está no centro do debate das reformas 

brasileiras, porém, trata-se de uma tarefa bem mais fácil para as nações desenvolvidas. 

B) Os gastos previdenciários preocupam à medida que a expectativa de vida aumenta. 

C) A recomendação do Fórum Econômico Mundial é criar políticas para restringir o acesso aos 

planos de aposentadoria, especialmente ao trabalhador informal e autônomo. 

D) O Japão e a China são países que tem a demografia como o principal gerador do déficit 

previdenciário, na China, por causa da política do filho único, e no Japão, por conta da 
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tendência de envelhecimento da sua população. Por estes motivos nos casos desses países a 

principal solução é incentivar que os casais tenham mais que um filho. 

 


