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CARGO: HISTÓRIA 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020 e as normas estabelecidas nas unidades 

de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica fabricada em 

material transparente de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 
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 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

01 – Com base nas regras de colocação pronominal, assinale a alternativa incorreta: 

a) Se me pagar, farei o trabalho assim que me sobrar um tempinho. 

b) Tenho dedicado-me muito ao estudo da Língua Portuguesa. 

c) Tudo aquilo lhe passou despercebido. 

d) Ninguém nos falou sobre o problema da empresa. 

e) Não, converta-se ao cristianismo urgentemente. 

 

02 – Sobre a regência do verbo “perdoar”, analise: 

I – É verbo pronominal em: “Não se perdoou sofrimento e muita lida para dar aos filhos uma vida 

digna.”. 

II – É verbo transitivo direto em: “A virtude, a beleza, o talento, a mocidade, a força, a saúde, e 

principalmente a fortuna, eis o que ele não perdoava a ninguém, amaldiçoando todo aquele que 

conseguia o que ele não obtivera […]”. 

III – É verbo transitivo indireto em: “Ele perdoou a todos da família, inclusive aos que o 

caluniaram.”. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e III estão corretos. 

b) Apenas o item I está correto. 

c) Apenas o item II está correto. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

Sobre a análise sintática da oração e do período, analise o período a seguir para responder às 

questões 03 a 05: 

“Anunciou-se que o novo pacote do governo entrará em vigor amanhã.” 

03 – É correto afirmar que a partícula “que” introduz uma: 
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a) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 

b) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

c) Oração subordinada substantiva subjetiva. 

d) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

e) Oração subordinada adverbial causal. 

 

04 – O trecho “[...] que o novo pacote do governo entrará em vigor amanhã.” exerce função 

sintática de: 

a) Complemento nominal. 

b) Objeto direto. 

c) Adjunto adverbial. 

d) Adjunto adnominal. 

e) Sujeito. 

 

05 – A partícula “que” exerce função morfológica de: 

a) Pronome relativo. 

b) Partícula apassivadora. 

c) Preposição. 

d) Conjunção integrante. 

e) Advérbio. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

06 – Sobre as características de equações do primeiro grau, analise: 

I – É possível reduzir as equações de 1º grau à forma: . 

II – Com os coeficientes  e  e  ainda pode-se chegar à forma: . 

III – E assim, obter o valor de x, de modo que: . 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 
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c) Todos os itens estão corretos. 

d) Apenas os itens I e II estão corretos. 

e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

07 – Ana comprou certa quantia de maquiagem para revender. Considerando que  desta quantia Ana 

lucrou 20% e que o restante ela teve um prejuízo de 10%, é correto afirmar que ao final, revendendo 

toda a mercadoria, Ana: 

a) Teve um lucro menor que 3%. 

b) Teve um lucro de 5%. 

c) Teve um prejuízo de 2,5%. 

d) Teve um lucro de 10%. 

e) Teve um prejuízo de 5%. 

 

08 – Uma indústria de cosméticos produz 150 cremes a cada 2 horas com o auxílio de 3 

colaboradores. Considerando a mesma proporção, é correto afirmar que em 6 horas, 5 colaboradores 

produzirão:  

a) 750 cremes 

b) 500 cremes 

c) 800 cremes 

d) 600 cremes 

e) 700 cremes 

 

09 – Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a 

tabela abaixo: 

Disciplina Peso Nota 

Português 3 7,0 

Matemática 2 5,0 

Inglês 1 8,0 
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Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o peso 

das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0. 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso 

é o maior de todos. 

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais 

importante. 

 

10 – Com base em um empréstimo a juros simples, analise: 

Capital R$ 5.200,00 

Tempo  3 anos 

Juros 1,2% a.m. 

Assinale a alternativa que define corretamente o montante do empréstimo acima: 

a) R$ 2.246,40 

b) R$ 7.560,20 

c) R$ 7.446,40 

d) R$ 7.580,50 

e) R$ 9.250,00 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

HISTÓRIA 

11 – O reino Franco possui uma longa história de disputas e conflitos. O rei Clóvis (481-511) 

estabeleceu a capital do seu reino em Lutécia, que, posteriormente, daria origem à cidade de Paris. 

Em suas vitórias militares Clóvis derrotou e conquistou territórios dos visigodos e burgúndios, além 
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disso, a aliança de Clóvis com a igreja cristã auxiliou a manutenção e aceitação de seu domínio. A 

descrição se refere ao início da dinastia: 

a) Carolíngia. 

b) Habsburgos. 

c) Luxemburgos. 

d) Stuarts. 

e) Merovíngia. 

 

12 – No período monárquico, Roma possuía uma sociedade composta por basicamente quatro grupos 

sociais, patrícios, plebeus, clientes e escravos. Dito isso, assinale a alternativa que descreve 

corretamente o grupo dos Clientes: 

a) Eram escravos libertos que poderiam ocupar novos cargos assalariados, porém sem terem 

direitos comuns reconhecidos. 

b) Eram descendentes dos fundadores romanos, ou seja, grupos ricos e os únicos com direitos 

na vida política. 

c) Eram sujeitos capturados em guerras ou endividados que se tornavam subordinados a um 

grupo ou indivíduo, até que sua dívida se quitasse. 

d) Eram servidores do chefe de uma família com grande poder e prestígio, trocavam serviços 

por proteção, comida e moradia. 

e) Eram indivíduos responsáveis pela educação e pela manutenção dos documentos relativos a 

política, organizavam livros e bibliotecas. 

 

13 – As corporações de ofício eram associações profissionais que surgiram no contexto de 

renascimento comercial nas cidades medievais. Entre as finalidades destas corporações, considere: 

I – Garantir aos associados o monopólio comercial de determinada atividade. 

II – Amparar seus membros na velhice, ou em caso de doença. 

III – Defender o livre comércio e a não intervenção dos governantes na economia. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Todos os itens estão corretos. 

c) Apenas o item II está correto. 

d) Apenas o item III está correto. 

e) Apenas os itens II e III estão corretos. 
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14 – A chamada Revolução Gloriosa, ocorrida na Inglaterra em 1688, colocou fim ao processo 

revolucionário inglês no século XVII, e trouxe consequências para o absolutismo deste país. Sobre 

este tema é corra a alternativa: 

a) A Declaração dos Direitos do Homem encerrou o governo dos Stuart e deu início ao período 

republicano governado por Oliver Cromwell, que duraria até o século XVIII. 

b) O Poder moderador instituído por John Locke subordinou a realeza ao Parlamento, fazendo 

valer a inversão de direitos por mérito, não mais por nascimento. 

c) A Declaração de Direitos, assinada por Guilherme de Orange, limitou o poder do rei, 

conferiu autoridades ao Parlamento e assegurou direitos civis e a liberdade individual a todo 

cidadão inglês. 

d) O pacto de navegações instituído por Jaime III utilizou o poder naval e comercial inglês para 

fazer frente ao domínio francês, levando ao início da chamada Guerra dos Cem anos. 

e) A declaração de religiosidade tornou o catolicismo voltou a ser religião oficial da 

monarquia, mas manteve o direito a liberdade religiosa dada a maioria protestante no 

Parlamento. 

 

15 – A colonização espanhola na América se baseou principalmente no uso compulsório da mão de 

obra indígena, entre os séculos XVI e XVIII. Neste período a principal atividade econômica neste 

contexto era: 

a) Agricultura. 

b) Mineração. 

c) Manufaturas. 

d) Comércio de especiarias. 

e) Pecuária. 

 

16 – As primeiras expedições portuguesas nas terras brasileiras não tiveram intensão de fixar 

povoamentos, mas sim cumpriam ordens da Coroa com outros objetivos. Por exemplo, a Armada de 

Martin Afonso de 1531 foi promovida para: 

a) Criar as primeiras feitorias na costa brasileira, com a finalidade de interagir com os povos 

indígenas. 

b) Interceptar e tomar navios espanhóis que saíam do território argentino com ouro e prata. 

c) Mapear a região, documentos que foram utilizados para a elaboração do Tratado de Santo 

Idelfonso. 
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d) Capturar indígenas e leva-los a Europa como parte das descrições exóticas da carta de pero 

Vaz de Caminha. 

e) Garantir o tratado de Tordesilhas e expulsar estrangeiros da costa brasileira. 

 

17 – Dom João VI retorna à Portugal em 1821, cedendo ao contexto de pressões internas e externas, 

deixando Dom Pedro na condição de príncipe regente do Brasil. O principal motivo do retorno do rei 

foi a elaboração de uma nova Constituição para Portugal, que limitaria seu poder, que foi 

consequência direta da chamada: 

a) Revolução dos Cravos. 

b) Revolução Liberal Portuguesa. 

c) Revolução do Porto. 

d) Revolução Praieira. 

e) Conjuração Liberal. 

 

18 – No fim da I Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes (1919) impôs diversas condições à 

Alemanha, como por exemplo: 

a) A Alemanha perdeu todas suas saídas para o Mar do Norte. 

b) Cedeu todos os seus direitos sobre as colônias ultramarinas. 

c) Perdeu a região do Sarre para a França, mas manteve a Alsácia e a Lorena em seu território. 

d) Perdeu parte do território para a recém criada Polônia, mantendo o domínio sob a cidade de 

Danzig. 

e) Deveria se tornar parte incluída à Liga das Nações, de modo a ter sua política acompanhada. 

 

19 – A BNCC trata a disciplina de história no ensino a partir do desenvolvimento de diferentes tipos 

de processos de trabalho. Por exemplo: 

“Saber localizar momentos e lugares específicos de um evento, de um discurso ou de um registro 

das atividades humanas é tarefa fundamental para evitar atribuição de sentidos e significados não 

condizentes com uma determinada época, grupo social, comunidade ou território.” 

A descrição se refere ao processo historiográfico conhecido como: 

a) Contextualização. 

b) Interpretação. 

c) Análise. 

d) Linguagens. 

e) Comparação. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 3/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA – SC 

10 
 

20 – No Primeiro (1°) ano do ensino fundamental, a unidade temática “Mundo pessoal: meu lugar no 

mundo” procura desenvolver como Objetos do Conhecimento: 

I – As fases da vida e a ideia de temporalidade (passado, presente, futuro). 

II – Formas de registrar e narrar histórias (marcos de memória materiais e imateriais). 

III – A produção dos marcos da memória: a cidade e o campo, aproximações e diferenças. 

IV – A escola e a diversidade do grupo social envolvido. 

Dos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

c) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

d) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

e) Apenas os itens I e II estão corretos. 

 

 


