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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Paraíso 
Edital de Processo Seletivo nº 001/2019  

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

PROFESSOR DE HISTÓRIA 
 

TIPO DE PROVA: 03 
 

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. Não é um dos fatores para a Expansão Marítima: 

A) Formação do Estado Nacional e a centralização política. 

B) A ruptura rei-burguesia. 

C) Avanços técnicos na arte náutica. 

D) Interesses econômicos. 

 

02. As treze colônias inglesas fizeram parte da colonização de povoamento. Os habitantes se 

instalaram entre o oceano Atlântico e os montes do Apalaches, no decorrer do século XVII. Não é 

uma delas: 

A) Carolina do Norte. 

B) Carolina do Sul. 

C) Novo México. 

D) Connecticut. 

 

03. Etapas da expansão de Portugal: 

I. Tomada de Ceuta, importante entreposto comercial no norte da África; 

II. Chegada ao Cabo Verde; 

III. Viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. 

A ordem cronológica dos eventos acima é: 

A) III – II – I. 

B) II – I – III. 

C) II – III – I. 

D) I – II – III. 

 

04. O ensino não será ministrado com base no princípio da: 

A) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 

B) Liberdade de pesquisar. 

C) Liberdade de divulgar o pensamento. 

D) Gestão peculiar da cada unidade escolar. 

 

05. Revolução Francesa: 

(__) - A dinastia reinante na época da revolução Francesa era a dos Bourbons; 

(__) - Seu primeiro período foi a Convenção Nacional; 

(__) - O regime republicano foi adotado desde seu início; 

(__) - O Massacre de Setembro foi levante popular dirigido pelos partidos radicais. 

Levando-se em consideração que V significa Verdadeiro e F significa Falso, a sequência das 

proposições acima é: 

A) V – V – F – F. 

B) V – F – F – V. 

C) F – F – V – V. 

D) F – V – F – V. 
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06. Foi no período regencial que surgiram os primeiros partidos políticos brasileiros. Os liberais 

moderados eram chamados de: 

A) Restauradores. 

B) Chimangos. 

C) Caramurus. 

D) Farroupilhas. 

 

07. O café provocou várias transformações no panorama brasileiro, entre elas: 

A) Implantação e desenvolvimento do sistema ferroviário. 

B) Dinamização das atividades industriais de máquinas de beneficiamento de café e sacaria. 

C) Incremento da mão de obra escrava. 

D) Incentivo a indústria têxtil. 

 

08. Não é um dos 14 pontos de Wilson: 

A) Acordos públicos, negociados publicamente. 

B) Liberdade dos mares. 

C) Criação de barreiras econômicas entre as nações. 

D) Criação da Sociedade das Nações. 

 

09. Leia com atenção: 

I. Prudente de Moraes; 

II. Afonso Pena; 

III. Hermes da Fonseca. 

A ordem da posse dos presidentes acima foi: 

A) I – II – III. 

B) II – III – I. 

C) II – I – III. 

D) III – I – II. 

 

10. Leia com atenção: 

I. México: Astecas; 

II. América Central: Maias; 

III. América do Sul: Incas. 

Sobre os itens acima: 

A) Todos os itens estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III incorretos. 

C) Apenas o item I está correto. 

D) Apenas o item II está incorreto.  

 

11. É improcedente afirmar sobre a expansão marítima portuguesa: 

A) Portugal foi a primeira nação a realizar a expansão marítima. 

B) Além da posição geográfica, de uma situação de paz interna e da presença de uma forte 

burguesia mercantil; o pioneirismo português é explicado pela sua centralização política que 

era condição primordial para as Grandes Navegações. 

C) A formação do Estado Nacional português está relacionada à Guerra de Reconquista - luta 

entre cristãos e muçulmanos na península Ibérica. 
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D) A primeira dinastia portuguesa foi a Dinastia de Avalon (a partir de 1543), caracterizada pelo 

processo de expansão territorial externa. 

 

12. Não é uma etnia europeia: 

A) Hititas. 

B) Visigodos. 

C) Vândalos. 

D) Suevos. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

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

de respondê-las. 

 

(Texto) 
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13. Sobre o Texto e seu contexto, assinale a alternativa incorreta: 

A) A imunoterapia consiste em ativar o sistema imunológico contra as células cancerígenas. 

B) O câncer é a segunda causa de morte no mundo. 

C) 9,6 milhões de pessoas morreram vítimas do câncer em 2018. 

D) Em países de baixa renda há uma diminuição no número de vítimas por câncer. 

 

14. Assinale a alternativa que representa corretamente uma palavra sinônima de “sucesso” (linha 

13), no contexto em que está inserida: 

A) Fracasso. 

B) Malogro. 

C) Êxito. 

D) Infortúnio. 

 

INSTRUÇÃO: Analise o trecho abaixo para responder às questões nº 15 e nº 16: 

 

“O problema é que a taxa de sucesso ainda é baixa: [...]”. 

 

15. A partícula “que” introduz uma: 

A) Oração subordinada substantiva predicativa. 

B) Oração subordinada substantiva subjetiva. 

C) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 

D) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

16. É correto afirmar que a partícula “que” exerce função morfológica de: 

A) Pronome relativo. 

B) Preposição. 

C) Advérbio. 

D) Conjunção integrante. 

 

17. “Em ratos, associada à imunoterapia, ela ajudou o sistema imunológico a vencer o tumor.” 

(linhas 21 a 23).  

É correto afirmar que o pronome “ela” retoma o seguinte termo: 

A) “Cientistas” (linha 17). 

B) “Rotavírus” (linha 19). 

C) “Sistema imunológico” (linha 22). 

D) “A vacina” (linhas 18 e 19). 
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Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Os Kaingang estão entre os mais numerosos povos indígenas do Brasil. No estado de Santa 

Catarina, uma das áreas indígenas que abriga os Kaingang é denominada Aldeia Kondá, que se 

localiza no município de: 

A) Iraceminha. 

B) Chapecó. 

C) Criciuma. 

D) Papanduva. 

 

19. “Mais abrangentes que as leis, os regulamentos e mesmo os costumes, os ________________ 

valem para toda a sociedade e devem ser respeitados por todos, e, por sua vez, no ambiente de 

trabalho são marcados por uma postura profissional adequada. Entende-se por postura o modo 

como nos apresentamos junto aos nossos colegas profissionais e clientes.” 

A lacuna se refere a: 

A) Estatutos institucionais. 

B) Formalismos corporativos. 

C) Princípios éticos. 

D) Códigos impessoais. 

 

20. Segundo o relatório feito pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), o estado 

teve leve piora na balneabilidade na primeira semana de dezembro. De acordo com os dados 

divulgados, 79,5% do total de pontos analisados: 

A) Como impróprios localizam-se na capital do estado. 

B) Indicaram futuro comprometimento higiênico. 

C) São considerados impróprios para banho. 

D) Podem ser frequentados pelos banhistas. 

 


