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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ 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 conferência 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! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

Acerca         do         conhecimento         histórico,         marque         a
alternativa         CORRETA:

(A) A         realidade         social         do         aluno         e         do         professor         não
deve         interferir         na         produção         do         conhecimento
histórico         escolar.

(B) De         acordo         com         a         Base         Nacional         Comum
Curricular,         a         contextualização         é         uma         tarefa
imprescindível         para         o         conhecimento         histórico.         O
aluno         deve         saber         localizar         momentos         e         lugares
específicos         de         um         evento,         de         um         discurso         ou         de
um         registro         das         atividades         humanas.

(C) No         processo         de         didatização         do         conhecimento
histórico,         o         uso         da         pedagogia         mais         tradicional
garante         a         preservação         das         verdades         históricas.

(D) O         conhecimento         histórico         deve         ser         tratado         como
neutro,         em         razão         de         sua         validade         científica.

Questão 02

Acerca         das         principais         características         de         um         plano         de
ensino,         relacione         a         coluna         1         com         a         coluna         2.

Coluna         1
(1)Funcionalidade.
(2)Utilidade.
(3)Flexibilidade.

Coluna         2
(__)O         plano         de         ensino         deve         considerar         os         dois
envolvidos         no         processo         de         ensino-aprendizagem,
educador         e         aluno,         sendo         o         aluno         como         o         principal
sujeito         desse         processo.
(__)O         plano         de         ensino         deve         observar         a         dinâmica         da
turma         e         as         suas         necessidades         latentes         e         manifestas.
Portanto,         não         pode         engessar         o         educador.
(__)O         plano         de         ensino         deve         levar         o         educador         a         atingir
os         objetivos         propostos,         atendendo         às         reais
necessidades         de         aprendizagem         do         aluno.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) 2,         3,         1.

(B) 1,         2,         3.
(C) 1,         3,         2.
(D) 3,         2,         1.

Questão 03

As         tecnologias         da         informação         e         comunicação         (TICs),
mídias         e         hipermídias         podem         ser         utilizadas         para
mediar         uma         educação         interativa,         construtiva         e         ativa.
Quanto         ao         potencial         das         novas         tecnologias         como
ferramentas         no         processo         de         ensino-aprendizagem,
marque         a         alternativa         INCORRETA:

(A) No         planejamento         escolar,         o         professor         sempre
deverá         utilizar         novas         tecnologias         para         tornar         suas
aulas         mais         atrativas.

(B) O         educador,         além         de         incorporar         novas         tecnologias,
tem         a         possibilidade         de         auxiliar         o         educando         na
aprendizagem         dessas         novas         ferramentas.

(C) Ensinar         não         depende         só         de         tecnologias,         ou         seja,
esses         recursos         isoladamente         não         são         suficientes
para         garantir         êxito         no         processo         de         ensino         e         de
aprendizagem.

(D) Com         o         advento         da         Internet,         novos         recursos
surgiram         para         auxiliar         o         processo         de
ensino-aprendizagem,         dentre         eles:         ambientes
virtuais         de         aprendizagem,         repositórios         de
informações,         redes         sociais,         blogs,         dentre         outros.

Questão 04

Planejamento         da         disciplina         é         o         momento         de         se
pensar,         definir         estratégias,         avaliar         e         reavaliar.         Sobre
os         componentes         de         um         plano         de         disciplina,         julgue         as
frases         abaixo:

I.O         plano         de         disciplina         deve         conter         as         formas         de
avaliação,         para         que         seja         possível         verificar         se         os
objetivos         relacionados         à         aprendizagem         foram
alcançados.
II.A         metodologia         pedagógica         do         um         plano         de
disciplina         é         o         componente         responsável         por         definir         a
síntese         do         conteúdo         da         disciplina.
III.Não         é         importante         a         apresentação         dos         recursos
materiais         a         serem         utilizados,         pois         a         forma         como         a
aprendizagem         acontece         muda         constantemente.

Está(ão)         CORRETA(S):

(A) Apenas         I.
(B) Apenas         I         e         II.
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(C) I,         II         e         III.
(D) Apenas         II         e         III.

Questão 05

Paulo         Freire         utilizou         o         termo         "educação         bancária"
para         criticar         o         modelo         educacional         da         escola
tradicional.         Sua         crítica         aponta         para         o         fato         de         que         na
educação         bancária:

(A) O         professor         é         o         ator         principal,         atuando
conjuntamente         com         o         aluno.

(B) Os         alunos         ficam         sentados         em         bancos,
passivamente,         enquanto         o         professor         leciona         sua
matéria.

(C) A         mente         dos         alunos         pode         ser         comparada         a
depósitos         bancários,         na         medida         em         que         os
professores         depositam         informações         e         os         alunos         as
armazenam.

(D) Os         alunos         são         preparados         para         atuar         como
empregados         em         instituições         financeiras.

Questão 06

Sobre         as         orientações         didáticas         dos         Parâmetros
Curriculares         Nacionais         (PCNs)         para         o         Ensino         de
História,         julgue         as         frases         abaixo.

I.Os         PCNs         sugerem         que         o         professor         selecione
materiais         de         fontes         de         informações         diversas,         para
que         sejam         estudados         em         sala         de         aula.
II.Os         PCNs         propõem         o         ensino         de         conteúdos         e
situações         que         possibilitem         aos         alunos         refletir
criticamente         sobre         as         convivências         e         as         obras
humanas,         ultrapassando         explicações         organizadas         a
partir         unicamente         de         dados         parciais.
III.Os         PCNs         recomendam         que         o         professor         crie
situações         de         aprendizagem         escolares         para         instigar         os
alunos         a         estabelecer         relações         entre         o         presente         e         o
passado,         as         particularidades         e         os         contextos.

Está(ão)         CORRETA(S):

(A) Apenas         I.
(B) Apenas         II         e         III.
(C) I,         II         e         III.
(D) Apenas         I         e         II.

Questão 07

A         _____________         é         conhecida         como         um         processo         de
criação         de         produtos         manualmente         a         partir         da         divisão
e         especialização         do         trabalho.         Esse         modelo         produtivo
foi         utilizado         até         o         século         XVIII,         quando         foi         substituído

pela         _____________,         sistema         de         produção         comum
na         _____________.

Assinale         a         alternativa         que         preenche
CORRETAMENTE         as         lacunas.

(A) manufatura,         maquinofatura,         revolução         industrial.
(B) arte,         maquinofatura,         revolução         industrial.
(C) manufatura,         arte,         revolução         francesa.
(D) arte,         manufatura,         revolução         francesa.

Questão 08

Os         métodos         de         ensino         da         leitura         se         caracterizam         pelo
emprego         de         técnicas         para         alcançar         os         objetivos
propostos.         Qual         o         método         que         tem         como         objetivo
principal         ensinar         a         relação         entre         as         letras         e         os         sons
na         linguagem         falada         e         orientar         as         crianças         a         aprender
a         ler         utilizando         essa         relação?

(A) Método         da         palavração.
(B) Método         alfabético.
(C) Método         global.
(D) Método         fônico.

Questão 09

Na         tendência         pedagógica         da         Escola         Nova,         o         centro
da         atividade         escolar         é         o         aluno.         Portanto,         o         mais
importante         não         é         o         ensino,         mas         o         processo         de
aprendizagem.         Marque         a         alternativa         que         corresponde
a         um         dos         aspectos         da         tendência         pedagógica         da
Escola         Nova.

(A) O         aluno         deve         ser         considerado         um         ser         passivo,         que
chega         à         escola         sem         nenhum         conhecimento         (como
uma         "tábula         rasa").

(B) A         função         da         escola         é         a         transmissão         dos
conhecimentos,         objetivando         preparar         os         alunos
moral         e         intelectualmente.

(C) A         avaliação         deve         ter         caráter         quantitativo,         realizada
a         partir         dos         objetivos         pré-definidos,         garantindo         o
cumprimento         das         metas         propostas.

(D) A         metodologia         a         ser         utilizada         pelo         professor         deve
levar         em         conta         os         interesses         dos         alunos.

Questão 10

Acerca         da         avaliação         da         aprendizagem,         julgue         as
frases         abaixo.

I.A         avaliação         é         um         instrumento         pedagógico         que         deve
incorporar         aspectos         qualitativos,         enfatizando         mais         o
resultado         final         do         que         o         processo.
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II.A         avaliação         não         deve         ser         tratada         unicamente         como
uma         medida         quantitativa         de         quais         conteúdos         o         aluno
aprendeu.
III.A         avaliação         é         uma         via         de         mão         dupla,         em         que
professor         e         aluno         tem         oportunidade         de         diagnosticar
problemas         e         corrigir         a         trajetória         durante         o         percurso.

Está(ão)         CORRETA(S):

(A) Apenas         I         e         III.
(B) Apenas         III.
(C) Apenas         II         e         III.
(D) Apenas         II.

Questão 11

O         feudalismo         foi         uma         organização         social,         militar         e
econômica         comum         na         Europa         medieval,         florescendo
entre         os         séculos         IX         e         XV.         Assinale         a         alternativa         que
apresenta         algumas         das         características         do         feudalismo.

(A) Grandes         propriedades         de         terra         e         mão         de         obra
servil.

(B) Mão         de         obra         escrava         e         surgimento         de
conglomerados         urbanos.

(C) Centralização         do         Estado         e         formação         de         partidos
políticos.

(D) Autonomia         comercial         e         valorização         da         humanismo.

Questão 12

A         qualidade         com         que         um         indivíduo         domina         a         leitura         e
a         escrita         é         o         diferencial         entre         ser         alfabetizado         e         ser
letrado.         A         respeito,         julgue         as         frases         abaixo:

I.De         acordo         com         o         Caderno         da         Política         Nacional         de
Alfabetização         (PNA),         um         indivíduo         alfabetizado         é
capaz         de         decodificar         e         codificar         qualquer         palavra         em
sua         língua.
II.O         letramento         ampliou         o         conceito         de         alfabetização,
em         função         das         necessidades         sociais         e         políticas.
III.Todo         indivíduo         alfabetizado,         é         um         indivíduo
letrado.

Está(ão)         CORRETA(S):

(A) Apenas         I.
(B) I,         II         e         III.
(C) Apenas         II         e         III.
(D) Apenas         I         e         II.

Questão 13

No         que         tange         à         relação         entre         o         professor         e         o         aluno         a
partir         das         abordagens         das         diversas         tendências
pedagógicas:

I.O         professor         é         a         autoridade         dentro         da         sala         de         aula         e
exige         atitude         receptiva         do         aluno.
II.A         relação         se         dá         horizontalmente,         a         partir         do         diálogo
entre         professor         e         aluno,         mediada         pela         realidade         em
que         vivem.
III.O         professor         é         um         administrador         e         executor         do
planejamento.         Ele         transmite         as         informações         que
devem         ser         fixadas         pelo         aluno.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima.

(A) I.Pedagogia         tradicional,         II.Pedagogia         tecnicista,
III.Pedagogia         renovadora.

(B) I.Pedagogia         tradicional,         II.Pedagogia         libertadora,
III.Pedagogia         tecnicista.

(C) I.Pedagogia         tradicional,         II.Pedagogia         tecnicista,
III.Pedagogia         libertadora.

(D) I.Pedagogia         tecnicista,         II.Pedagogia         tradicional,
III.Pedagogia         renovadora.

Questão 14

Quanto         à         recuperação         de         estudantes         com         déficit         de
rendimento         escolar,         marque         a         alternativa
INCORRETA:

(A) Os         regimentos         escolares         devem,         obrigatoriamente,
disciplinar         os         tempos         e         espaços         de         recuperação.

(B) A         recuperação         de         alunos         com         atraso         escolar         deve
acontecer,         preferencialmente,         ao         final         do         período
letivo.

(C) A         recuperação         é         inerente         ao         processo         de
aprendizagem,         assim         como         a         avaliação.

(D) Os         estudos         de         recuperação         devem         ser         contínuos
e,         preferencialmente,         paralelos         ao         período         letivo.

Legislação

Questão 15

Em         relação         à         Lei         nº         13.146/15         que         Institui         a         Lei
Brasileira         de         Inclusão         da         Pessoa         com         Deficiência
(Estatuto         da         Pessoa         com         Deficiência),         marque         (V)
verdadeiro         ou         (F)         falso         nos         itens         que         seguem.

(__)A         educação         constitui         direito         da         pessoa         com
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deficiência,         assegurados         sistema         educacional
inclusivo         em         todos         os         níveis         e         aprendizado         ao         longo
de         toda         a         vida,         de         forma         a         alcançar         o         máximo
desenvolvimento         possível         de         seus         talentos         e
habilidades         físicas,         sensoriais,         intelectuais         e         sociais,
segundo         suas         características,         interesses         e
necessidades         de         aprendizagem.
(__)É         dever         do         Estado,         da         família,         da         comunidade
escolar         e         da         sociedade         assegurar         educação         de
qualidade         à         pessoa         com         deficiência,         colocando-a         a
salvo         de         toda         forma         de         violência,         negligência         e
discriminação.
(__)Nos         processos         seletivos         para         ingresso         e
permanência         nos         cursos         oferecidos         pelas         instituições
de         ensino         superior         e         de         educação         profissional         e
tecnológica,         públicas         e         privadas,         deve         ser         adotado         a
tradução         completa         do         edital         e         de         suas         retificações         em
Libras.
(__)Incumbe         ao         poder         público         assegurar,         criar,
desenvolver,         implementar,         incentivar,         acompanhar         e
avaliar         o         sistema         educacional         inclusivo         em         todos         os
níveis         e         modalidades,         bem         como         o         aprendizado         ao
longo         de         toda         a         vida.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) V,         V,         V,         V.
(B) V,         F,         V,         F.
(C) V,         V,         V,         F.
(D) V,         V,         F,         F.

Questão 16

A         Lei         n°         13.005/2014,         que         aprova         o         Plano         Nacional
de         Educação         -         PNE         e         dá         outras         providências,
estabelece         metas         a         serem         cumpridas         durante         a
vigência         desse         Plano.         A         respeito         desse         assunto,
marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) A         META         10         prevê         o         oferecimento         educação         em
tempo         integral         em,         no         mínimo,         50%         (cinquenta         por
cento)         das         escolas         públicas,         de         forma         a         atender,
pelo         menos,         25%         (vinte         e         cinco         por         cento)         dos         (as)
alunos         (as)         da         Educação         Básica.

(B) A         META         19         está         relacionada         a         valorização         os         (as)
profissionais         do         magistério         das         redes         públicas         de
educação         básica         de         forma         a         equiparar         seu
rendimento         médio         ao         dos         (as)         demais         profissionais
com         escolaridade         equivalente,         até         o         final         do         sexto
ano         de         vigência         deste         PNE.

(C) A         META         20         prevê         a         ampliação         do         investimento
público         em         educação         pública         de         forma         a         atingir,         no
mínimo,         o         patamar         de         7%         (sete         por         cento)         do
Produto         Interno         Bruto         -         PIB         do         País         no         5o         (quinto)
ano         de         vigência         desta         Lei         e,         no         mínimo,         o
equivalente         a         10%         (dez         por         cento)         do         PIB         ao         final
do         decênio.

(D) A         META         8         prevê         o         fomento         da         a         qualidade         da
Educação         Básica         em         todas         as         etapas         e
modalidades,         com         melhoria         do         fluxo         escolar         e         da
aprendizagem         de         modo         a         atingir         as         seguintes
médias         nacionais         para         o         Ideb.

Questão 17

A         BNCC         é         referência         nacional         para         os         sistemas         de
ensino         e         para         as         instituições         ou         redes         escolares
públicas         e         privadas         da         Educação         Básica,         dos
sistemas         federal,         estaduais,         distrital         e         municipais,
para         construírem         ou         revisarem         os         seus         currículos.
Nesse         sentido,         a         implementação         da         BNCC:

(A) Deve         ampliar         a         fragmentação         das         políticas
educacionais,         ensejando         o         fortalecimento         do
regime         de         colaboração         entre         as         três         esferas         de
governo         e         balizando         a         qualidade         da         educação
ofertada.

(B) Deve         superar         a         fragmentação         das         políticas
educacionais,         ensejando         um         menor         regime         de
colaboração         entre         as         três         esferas         de         governo         e
balizando         a         qualidade         da         educação         ofertada.

(C) Deve         superar         a         fragmentação         das         políticas
educacionais,         ensejando         o         fortalecimento         do
regime         de         colaboração         entre         o         governo         federal         e
estadual,         isentando         os         municípios         da
responsabilidade         com         a         educação,         balizando
assim         a         qualidade         da         educação         ofertada.

(D) Deve         superar         a         fragmentação         das         políticas
educacionais,         ensejando         o         fortalecimento         do
regime         de         colaboração         entre         as         três         esferas         de
governo         e         balizando         a         qualidade         da         educação
ofertada.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Com         a         retirada         das         tropas         americanas         do         território         do
Afeganistão,         o         grupo         extremista         Talibã         invadiu         as
cidades         e         tomou         o         poder,         gerando         pânico         em         grande
parte         da         população         afegã         e         preocupação         no         restante
do         mundo,         pois         além         da         possibilidade         de         haver         um
massacre         dos         opositores,         a         economia         mundial         sofre
as         consequências         de         mais         um         conflito         estabelecido
no         oriente         médio.         Mas,         o         que         caracteriza         um         grupo

PROFESSOR II N1 - HISTÓRIA (3) 5



Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Guaraciaba 

Edital de Processo Seletivo nº 009/2021  
 

 

para         ser         denominado         de         "extremista"?

(A) As         ações         humanitárias         que         praticam,         desde         que
os         beneficiados         submetam-se         às         suas         filosofias
políticas.

(B) Os         atos         terroristas         por         eles         praticados.
(C) A         prática         de         ações         militares         com         finalidade

religiosa.
(D) Suas         doutrinas         ou         modelos         de         ação         política         que

sugerem         soluções         extremas,         radicais         e
revolucionárias,         para         resolver         conflitos         sociais.

Questão 19

"Escassez         histórica,         tarifa         extra:         teste         seus
conhecimentos         sobre         a         crise         hídrica"
A         frase         acima         foi         manchete         de         uma         matéria         publicada
no         site         da         CNN         Brasil         em         20/08/21,         abordando         a         crise
hídrica         vivida         no         Brasil,         tema         recorrente         devido         às
consequências         desastrosas         que         afetam         toda         a
população,         direta         e         indiretamente.         No         caso         específico
da         reportagem         citada,         destaca-se         o         sofrido         aumento
da         tarifa         de         energia.         Qual         das         alternativas         abaixo
explica         de         forma         coerente         a         razão         pela         qual         a         crise
hídrica         ocasiona         o         aumento         da         energia?

(A) A         maior         parte         do         potencial         energético         do         Brasil         é
proveniente         das         hidrelétricas         e         para         suprir         as
perdas         acionam-se         as         termelétricas,         cuja         produção
tem         um         custo         mais         elevado.

(B) Com         a         escassez         de         água,         as         hidrelétricas
precisam         comprar         água         de         outros         países         para
manter         o         seu         funcionamento,         assim         o         custo         da
produção         é         maior         e,         consequentemente,         as         tarifas
aumentam.

(C) O         Brasil         só         tem         as         hidrelétricas         como         fonte         de
energia,         por         isso,         quando         a         água         fica         escassa         o
preço         sobe         para         diminuir         o         consumo.

(D) A         energia         brasileira         é         comprada         de         outros         países         e
quando         estes         percebem         que         estamos         entrando         em
crises         ambientais,         em         retaliação         eles         reduzem         o
fornecimento,         tornando         o         produto         mais         caro.

Questão 20

É         muito         comum         ouvirmos         dizer         que         o         Brasil         é         um         país
continental,         pois         é         o         quinto         maior         do         mundo.         Assim,         é
fácil         perceber         que         a         denominação         é         dada         pela
grandeza         de         seu         território,         mas         porque         é         usado         o
termo         "continental"?

(A) Porque         seu         território         ocupa         grande         parte         do
continente         da         América         do         Sul.

(B) Porque         está         na         terra         e         não         no         mar.
(C) Porque         deu         origem         ao         continente         Americano.
(D) Porque         sozinho         ele         forma         um         continente.
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