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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de São José do Cedro 
Edital de Processo Seletivo nº 002/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

PROFESSOR DE HISTÓRIA 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 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. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

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

Resposta. 

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

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. A chamada escola metódica foi responsável por estabelecer as bases do método de pesquisa na 

história. Sobre esta escola é incorreto afirmar: 

A) Propunha uma investigação científica e objetiva do passado, afastando qualquer especulação 

filosófica. 

B) O historiador escapa a qualquer condicionamento social, o que lhe permite ser imparcial na 

percepção dos acontecimentos. 

C) A reflexão teórica é inútil ou até mesmo prejudicial, pois introduz elementos de especulação. 

D) Reconhece que parte de questões do presente, conhecida também como história-problema. 

 

02. Durante os anos 1980, o conceito de patrimônio foi reformulado e ampliado. Entre as alternativas 

abaixo aquela que descreve elementos adicionados a questão patrimonial brasileira é: 

A) O tombamento e preservação de patrimônios históricos. 

B) A diferenciação entre bens de natureza material e de bens imateriais. 

C) Acrescentou a conservação e preservação de monumentos naturais, sítios e paisagens. 

D) A criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, responsável por zelar pelo 

patrimônio histórico brasileiro. 

 

03. Sobre as diferentes temporalidades históricas, leia as afirmações abaixo e responda: 

I. Os acontecimentos com data e lugar determinados se inscrevem na chamada curta duração; 

II. Os fenômenos chamados conjecturais, como o tempo de uma vida, de um período político entre 

outros, pertencem a média duração; 

III. A longa duração se refere a um conjunto de fatores que permitem associar características em 

comum, como a Revolução Francesa, Formação do Brasil contemporâneo; 

IV. A descoberta da vacina e a invenção do avião são exemplo de acontecimentos de curta duração. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

 

04. Leia o trecho a seguir e responda: 

“O conceito de _____________ deve ser construído no ensino de história, visa a construção do “eu” e do “outro”, 

e a construção do eu e do “nós”, que tem lugar em diferentes contextos da vida humana e nos diferentes 

espaços de convívio. Esta construção se baseia no reconhecimento de semelhanças e diferenças, mudanças 

e permanências.” 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna é: 

A) Sociedades. 

B) Identidades. 

C) Classes sociais. 

D) Cultura. 
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05. O Rei João da Inglaterra (1199-1216), conhecido como João Sem Terra, após se envolver em longas 

e onerosas guerras, aumentou drasticamente a cobrança de impostos. Contra sua política de impostos, 

os nobres se rebelaram contra o rei, num processo decisivo na formação do Estado Moderno Inglês, 

fazendo o rei assinar o documento conhecido como: 

A) Fundação do Parlamento. 

B) Concilio real. 

C) Magna Carta. 

D) Tratado de Londres. 

 

06. O mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas praticado entre os séculos XV e XVIII, entre 

suas características podemos citar: 

I. Metalismo, que se refere ao acumulo de metais preciosos, considerado como fonte e medida da 

riqueza de um país; 

II. Balança comercial favorável, que se refere a necessidade de maiores importações e menores 

exportações, como forma de manter circulando dentro do território; 

III. O comércio era regulado por medidas protecionistas para proteger a produção nacional da 

concorrência de produtos estrangeiros; 

IV. Ideais republicanos e liberais surgem em meio a esta teoria, pois o mercantilismo demonstrou-se 

incompatível com a monarquia a longo prazo. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

 

07. Sobre a revolta de Beckman ocorrida em São Luís, no Maranhão em 1684, é correto afirmar: 

A) Extinguiu a companhia do comércio do maranhão e suspendeu a proibição de escravizar 

indígenas. 

B) Iniciou pela revolta contra a utilização de indígenas como escravos. 

C) Terminou com a expulsão dos jesuítas do território brasileiro. 

D) Entre seus acordos com a coroa, nomeou-se Manuel Beckman como dirigente da capitania 

maranhense. 

 

08. Dentre as mudanças ocorridas no território brasileiro decorrentes da mineração, é incorreto 

afirmar: 

A) Ocupação e povoamento de novas áreas do território. 

B) Desenvolvimento da vida e da dinâmica urbana. 

C) Mudança da capital, do Rio de Janeiro para Salvador. 

D) Consolidação do mercado interno. 

 

09. O projeto da primeira Constituição brasileira foi marcado por divergências entre o imperador Dom 

Pedro I e os deputados que queriam limitar seu poder. Desse modo, tomou a seguinte atitude: 

A) Articulou um golpe de estado e governou por meio de decretos imperiais. 

B) Aceitou a promulgação de uma constituição dividida em três poderes, executivo, legislativo e 

judiciário. 



4 
 
 

C) Concentrou todos os poderes em apenas um, o chamado poder moderador, que foi promulgado 

pela Assembleia Constituinte. 

D) Dissolveu a Assembleia Constituinte, mandou prender vários deputados e outorgou uma nova 

constituição. 

 

10. Após a proclamação da república, o primeiro governo presidencialista do Marechal Deodoro da 

Fonseca tomou algumas medidas importantes: 

(__) - Manteve a Igreja Católica como oficial do Estado, mas criou o registro civil para nascimento, 

casamento e óbito; 

(__) - Secularizou os cemitérios, que passaram a ser controlados pelas autoridades municipais; 

(__) - Criou novos símbolos nacionais, como a bandeira e a composição do atual hino nacional; 

(__) - Tinha inspiração positivista, o que aparece no lema da bandeira, ordem e progresso. 

Considerando-se que (V) significa verdadeiro e (F) significa falso, a sequência correta das proposições 

acima é: 

A) V – F – V – V. 

B) F – V – F – V. 

C) F – F – V – V. 

D) V – F – F – V.  

 

11. Entre as línguas que influenciaram o português falado no Brasil, destacam-se aquelas de matrizes 

africanas, seguida das indígenas. Dentre estas línguas destaca-se a predominância da matriz africana 

conhecida como: 

A) Umbanda. 

B) Tupis. 

C) Tupis-guaranis. 

D) Bantos. 

 

12. Sobre as incumbências dos Estados, definidos pela Lei n° 9.394/86, é incorreto afirmar: 

A) O estado deve assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. 

B) Deve organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de 

ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. 

C) Deve autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das 

instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 

D) Deve assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o 

demandarem. 
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Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 13 a nº 17 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

 

 
 

13. Com base na interpretação do texto acima podemos afirmar: 

A) A celebridade é privilégio dos maiorais e não de seus acólitos. 

B) A atenção é algo que serve aos propósitos mais variados e nem sempre resultados pífios são 

irrelevantes. 

C) Nem sempre as promessas magníficas dão resultados impressionantes. 

D) Devemos sempre levar em consideração a máxima: “falem bem, falem mal mas falem de mim”.   

 

14. Das palavras do texto quais apresentam encontros vocálicos e consonantais em ambas as palavras: 

A) Apareceu – Nascer. 

B) Barulhão – Multidão. 

C) Muitos – Montanha. 

D) Começou – Repente. 

 

15. Algo “insólito”, no contexto do texto, não é algo necessariamente: 

A) Extraordinário. 

B) Inacreditável. 

C) Incrível. 

D) Pusilânime. 
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16. Assinale as duas palavras ortograficamente erradas no texto acima:  

A) Rujido – Paralizadas. 

B) Arrepiar – Fortíssimo. 

C) Palpites – Nascer. 

D) Rachar – Findar. 

 

17. No texto acima falta acento em qual palavra? 

A) Respiravam. 

B) Palpites. 

C) Montanha.  

D) Ha. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. De acordo com a Lei Orgânica do Município de São José do Cedro/SC, os Poderes Executivo e 

Legislativo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 

governo e orçamentos do Município; 

II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto a eficácia e eficiência, da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da 

aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

III. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do 

Município. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos.  

 

19. É o estado mais novo do Brasil, sua criação ocorreu após o desmembramento do norte do estado de 

Goiás, 1988. Após esse processo houve um acelerado crescimento demográfico estadual, impulsionado 

pelos fluxos migratórios regionais. Estamos falando do estado de: 

A) Mato Grosso. 

B) Tocantins.  

C) Minas Gerais. 

D) Amapá.  
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20.  Itaipu Binacional lançou (20/07/2019), em Carmelo Peralta, no Paraguai, a licitação no valor de US 

$ 7,5 milhões (R$ 28,05 milhões) para a contratação de uma empresa que fará o estudo de viabilidade, o 

projeto final de engenharia e a fiscalização da obra da nova ponte rodoviária que ligará o país ao Brasil, 

a Bioceânica. A nova ponte vai ser construída sobre o rio Paraguai, ligando Carmelo Peralta, a Porto 

Murtinho, em Mato Grosso do Sul. Hoje, a ligação entre as duas cidades ocorre somente por meio de balsas. 
(Fonte adaptada: https://g1.globo.com>acesso em 22 de julho de 2019) 

Com base no trecho acima e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que o 

Presidente do Paraguai é: 

A) Tabaré Vázquez. 

B) Mario Abdo Benítez.  

C) Lenín Moreno. 

D) Sebastián Piñera. 

 

 


