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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Bandeirante 

Edital nº 09 de Processo Seletivo nº 01/2020  

________________________________________________

___________________ 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

Professor de História 
(Habilitado) 01 

 

 AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 
 O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 

contaminação e disseminação do COVID-19. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 

feita de material transparente. 
 Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
 Verifique se: 
 No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde 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.  

 Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 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 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 (14 questões) 
 

01. O Faraó Amenófis IV promoveu uma mudança na religião egípcia durante o período 

conhecido como Império Novo, também alterou seu próprio nome para Akhenaton, que significava 

o servidor de Aton. A principal mudança religiosa realizada por este faraó foi: 

A) Aboliu o culto a diferentes deuses e adotou o monoteísmo. 

B) Aboliu o culto ao deus único, Há, e institui o politeísmo. 

C) Instituiu o culto ao sol como tema central da religião egípcia. 

D) Instituiu a obrigatoriedade do processo de mumificação. 

 

02. Os pintores egípcios retratavam diversos aspectos de seu cotidiano, caça, trabalho e guerras. 

Suas pinturas se baseavam em regras rígidas, como por exemplo ______________________, 

que determinava que toda pintura deveria apresentar um dos olhos e o tronco sempre de frente 

para o observador, enquanto a cabeça, as pernas e os pés aparecem de perfil.  

A lacuna no texto deve ser completada pela alternativa: 

A) Perspectivismo. 

B) Profundidade em perspectiva. 

C) Regra da frontalidade. 

D) Regra da lateralidade. 

 

03. Leia abaixo as proposições sobre a religião da Grécia clássica e responda: 

I. As cidades-estados gregas possuíam deuses protetores, e atos cívicos incluíam oferendas 

aos deuses. 

II. Em Atenas a veneração a deusa Atena eram consagrados o Partenon e o templo de Atena 

Niké. 

III. Era comum nos templos religiosos a presença de sacerdotes ou sacerdotisas, que 

atuavam como oráculos, davam conselhos e faziam previsões. 

IV. Os heróis gregos eram considerados semideuses, ou seja, eram fruto da relação de 

deuses com humanos mortais. 

Estão corretos. 

A) Apenas o item III está correto. 

B) Apenas os itens III e IV estão corretos. 



 

 

 

Página 3 de 9 

 

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

D) Todos os itens estão corretos. 

04. Assinale a alternativa que descreve corretamente um dos fatores que impulsionou as 

invasões bárbaras no território do Império Romano: 

A) A disputa acirrada entre os imperadores do triunvirato desgastou o império Romano, 

elevando os custos militares e demandando investimentos que levaram a uma crise 

econômica. 

B) A pressão dos hunos, povos nômades da Ásia que investiram seus ataques sob os povos 

bárbaros, que por sua vez, invadiram o Império Romano. 

C) As guerras contra Cartago que enfraqueceram o Império romano, embora tivessem saído 

vitoriosos, o custo e as perdas efetivadas durante os anos do conflito causaram um grande 

desequilíbrio interno. 

D) A fragmentação do Império em dois setores, Oriental e Ocidental, que pela falta de 

centralização política acabou se fragmentando em pequenos reinos no século V. 

 

05. Durante a expansão militar empreendida por Carlos Magno, foi adotado um antigo costume 

germânico, os territórios conquistados eram doados, juntamente com privilégios, aos nobres que 

serviram e lutaram em seu nome. Desse modo, os nobres estavam ligados a Carlos Magno por 

laços de dependência e fidelidade, tal relação recebe o nome de: 

A) Suserania. 

B) Vassalagem. 

C) Comitatus. 

D) Capitulação. 

 

06. Leia o trecho abaixo que trata das relações de trabalho na América espanhola durante a 

colonização: 

“Na hacienda praticou-se, largamente, o sistema de endividamento de trabalhadores, a fim de 

retê-los na propriedade. O trabalhador recebia como salário um crédito na tienda de raya, onde 

retirava alimentos, roupas entre outros itens, além de um lote mínimo de subsistência.” 

Tendo em vista os diferentes tipos de exploração do trabalho indígena, a descrição se refere 

especificamente a: 

A) Encomienda. 

B) Mita. 

C) Peonaje. 
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D) Plantation. 

 

07. É conhecido que o açúcar foi o principal produto impulsionador da colonização brasileira, por 

outro lado, outros produtos também tiveram papel considerável na economia colonial já nos 

primeiros séculos do domínio português. Por exemplo, é correto afirmar a produção agrícola de: 

A) Tabaco. 

B) Café. 

C) Soja. 

D) Guaraná. 

 

08. No ano de 1688, Guilherme de Orange entrou na Inglaterra com seu exército e foi declarado 

rei pelo Parlamento inglês, que anteriormente havia deposto Jaime II, que saiu sem resistir a 

pressão do Parlamento, ou seja, a transição ocorreu sem maiores conflitos ou derramamento de 

sangue. O processo descrito se refere à: 

A) Revolução puritana. 

B) Revolução anglicana. 

C) Revolução dos cravos. 

D) Revolução gloriosa. 

 

09. Um dos grandes autores do iluminismo foi o autor da obra O espírito das leis, publicada em 

1748. Sua discussão central é que há necessidade de separar os poderes políticos para que não 

haja abuso de poder. Além disso, as leis não podem ser justas ou injustas, apenas inadequadas a 

um povo, tempo ou lugar. O autor da conhecida obra, referencia do iluminismo europeu é: 

A) François Bouchot. 

B) Voltaire. 

C) Jean-Jacques Rousseau. 

D) Barão de Montesquieu. 

 

10. Durante as investidas de Napoleão no continente europeu, foi adotado um bloqueio 

continental como estratégia de enfraquecimento da Inglaterra, impedindo que qualquer do 

continente a país manter trocas comerciais com os ingleses. No entanto, alguns países rejeitaram 

o bloqueio napoleônico, entre eles: 

A) Itália. 

B) Espanha. 
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C) Portugal. 

D) Império Austríaco. 

11. Leia as afirmações sobre o período da Revolução Francesa (1789) e responda: 

(__) A Assembleia Nacional Constituinte francesa, além de abolir a escravidão e a justiça 

senhorial, também estabeleceu a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão. 

(__) No período do Terror houve diversas perseguições e execuções, uma das mais conhecidas 

foi a de Robespierre, condenado por seu antigo aliado, Danton. 

(__) Em 1795 uma nova Constituição reestabeleceu o voto censitário, excluindo a maioria da 

população do direito ao voto, no período conhecido como Diretório. 

(__) O período revolucionário francês só chega efetivamente ao fim com o golpe de estado 

desfechado por Napoleão Bonaparte, conhecido como 18 de Brumário (10 de novembro de 

1799). 

Levando-se em consideração de (V) significa verdadeiro e (F) significa falso, a ordem correta das 

proposições acima é: 

A) V – F – V – V. 

B) V – F – F – F. 

C) F – F – V – V. 

D) V – V – V – V. 

 
12. No ano de 1848 diversas revoluções ocorreram na Europa, tais como na França e na Itália, 

por exemplo. Tais revoluções tiveram cunho liberal, em consequência de governos centralizados 

com uma política engessada que não permitia renovação no plano econômico. Em paralelo, um 

movimento com características semelhantes ocorreu no Brasil, tendo início no mesmo ano, este 

foi: 

A) A Inconfidência Mineira. 

B) A Revolução Praieira. 

C) A Revolta da Vacina. 

D) A Guerra dos Emboabas. 

 
13. O período da história brasileira conhecido como Milagre Econômico, que durou entre os anos 

1968 e 1973 ocorreu devido a fatores internos e externos. No plano externo a conjuntura era 

favorável, e no plano interno o governo comprimiu os salários dos trabalhadores, atraiu 

investimentos estrangeiros, contraiu empréstimos e manteve um equilíbrio nas contas públicas. 

Esta política econômica foi elaborada pelo economista, ministro da fazenda: 
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A) Plínio Salgado. 

B) Moraes Moreira. 

C) Carlos Lacerda. 

D) Delfim Neto. 

14. Em diversos países, durante a década de 1920 e 1930, ocorreu a ascensão de movimentos 

classificados como fascistas, cujas características os historiadores descrevem a preocupação 

obsessiva com a comunidade, vista como vítima de humilhações e que necessita de uma 

purificação imediata. São práticas fascistas utilizadas para chegar ao poder neste período: 

I. Culto à violência e a vontade como meios de obtenção de sucesso. 

II. Ênfase em um líder, masculino, que é considerado o único capaz de acabar com a crise e 

a dirigir a comunidade rumo ao seu destino. 

III. Foco nas políticas socialistas e liberais, que são utilizadas como ferramentas de atuação. 

IV. Prega o desenvolvimento do indivíduo e de suas qualidades, que deve se destacar frente à 

horda coletiva. 

Estão corretos: 

A) Apenas o item II está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Todos os itens estão corretos. 

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

 

Questões de Legislação (03 questões) 
 

15. A Lei Orgânica do Município de Bandeirante (SC) prevê que ao Município compete 

suplementara legislação federal e estadual no que couber e naquilo que disser respeito ao seu 

peculiar interesse, visando adaptá-la à realidade e às necessidades locais. Sobre a possibilidade 

ou não de celebração de convênios, acordos e outros termos de ajustes pelo Município, assinale 

a alternativa correta, com base na referida Lei Orgânica: 

A) O Município não poderá celebrar convênios, acordos e outros termos de ajustes com a 

União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Entidades juridicamente constituídas. 

B) Os convênios podem estabelecer prática de atos de fiscalização tributária, cujos valores 

percentualmente transferidos ao Município. 

C) Os convênios não podem visar a realização de obras ou a exploração de serviços públicos 

de interesse comum. 
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D) É vedado ao Município, mediante convênios ou contratos, criar entidades intermunicipais 

para a realização de obras, atividades e serviços de interesse comum. 

 

 

 

16. A Lei nº 9.394/1996 prevê que a educação básica tem por finalidades desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Sobre a educação 

básica, assinale a alternativa correta, de acordo com a referida Lei: 

A) A escola não poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências 

entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as normas 

curriculares gerais. 

B) O calendário escolar não deve se adequar às peculiaridades locais, inclusive climáticas e 

econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de 

horas letivas previsto na Lei. 

C) A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, 

alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na 

competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o 

interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 

D) A educação básica não tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

 

17. Em relação aos direitos e garantias fundamentais, previstos na Constituição Federal de 1988, 

assinale a alternativa correta: 

A) A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. 

B) Inexiste disposição constitucional acerca da defesa do consumidor. 

C) É permitida a instauração de tribunal de exceção. 

D) A lei penal sempre retroagirá. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Página 8 de 9 

 

 

 

 

 

 

Questões de Conhecimentos Gerais (03 questões) 
 

18. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Cataria (IMA) administra as Unidades de Conservação 

Estaduais. Por exemplo, a Reserva Biológica Estadual do Sassafrás, criada em 04 de fevereiro de 

1977 com uma área de aproximadamente 5.229 hectares. Esta é classificada como uma Reserva 

Ambiental, o que significa: 

A) Área destinada ao desenvolvimento sustentável, também é permitido o desenvolvimento 

de atividades econômicas, desde que haja a proteção da fauna, da flora e da qualidade de 

vida da população local. 

B) Área utilizada por populações locais que realizam o extrativismo vegetal e/ou mineral, este 

tipo de unidade de conservação objetiva a realização da atividade econômica de forma 

sustentável. 

C) Área com uma fiscalização e policiamento regular, suas características e condições 

permitem que seja explorada turisticamente, desde que atendidas todas as normas dos 

poderes públicos regulamentadores. 

D) Área natural instituída pelo poder público com o objetivo de preservação integral de todos 

os seres vivos daquele ambiente e demais atributos naturais, não é permitida interferência 

humana direta ou modificações ambientais, exceto para pesquisa. 

 

19. O Tratado de Santo Idelfonso, assinado entre Portugal e Espanha no ano de 1777, teve um 

papel importante para a história de Santa Catarina. Uma das consequências diretas do referido 

documento para o estado foi: 

A) O reconhecimento espanhol da propriedade portuguesa na região sul brasileira. 

B) A oficialização do português como idioma obrigatoriamente falado na região, tendo em 

vista a grande presença espanhola. 

C) A devolução da Ilha de Santa Catarina tomada pelos espanhóis. 

D) A edificação do forte em Laguna, como forma de apaziguar os conflitos entre os dois 

países.  
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20. Recém-derrotado nas urnas, o presidente estadunidense Donald Trump concedeu indulto ao 

seu ex-assessor de segurança nacional Michael Flynn no fim do mês de novembro de 2020. 

Assinale a afirmativa procedente a respeito de Flynn: 

A) Foi responsável pela prisão e separação de país e filhos de imigrantes ilegais nos Estados 

Unidos entre os anos 2018 e 2019, cuja repercussão internacional abalou a política externa 

estadunidense. 

B) Confessou ser culpado de mentir para o FBI durante uma investigação sobre a 

interferência russa na eleição presidencial de 2016. 

C) Dirigiu uma operação ilegal junto a Israel para mudar a embaixada estadunidense para 

Jerusalém em 2019. 

D) Delatou falsamente candidatos do Partido Republicano de crimes de responsabilidade nos 

estados da Geórgia e da Pensilvânia para favorecer os aliados do presidente. 

 

 

 

 


