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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do processo seletivo. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

 

 

 

 

 

 



Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 004/2016 

2 

Prova Professor de História 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

Língua Portuguesa 

Educação para o trabalho¹ 

As mudanças no mercado de trabalho devido às novas tecnologias estão exigindo uma 

educação mais longa e, sobretudo, o aprendizado constante. Essas mudanças, e a necessidade de o 

padrão educacional brasileiro não apenas melhorar, mas sobretudo se adequar aos novos tempos, 

foram analisadas no recente ciclo de debates da Academia Brasileira de Letras, coordenado pela 

escritora Ana Maria Machado.  

O sociólogo José Pastore, um dos maiores especialistas do assunto no país, diz que o 

mercado de trabalho hoje está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. Esse aprender contínuo, ressalta Pastore, nenhuma escola pode oferecer. O ser 

humano antes tinha seu tempo dividido entre o trabalho e o lazer. Hoje, no mundo do trabalho, 

pede-se que se divida o tempo em três partes: trabalho, lazer e aprendizagem continuada. Ele 

adverte que 60% das profissões que existirão dentro de 20 anos ainda não existem hoje. Aprender 

por conta própria, aprender a aprender, aprender continuamente. É preciso ter a obsessão da leitura, 

recomenda Pastore. Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental hoje no mundo do 

trabalho. Deficiência de linguagem vai junto com deficiência de pensamento, mina a produtividade 

da economia, a eficiência. 

As escolas do Brasil são deficientes não é de hoje, diz ele. [...] Pastore resume assim nossa 

situação: os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam, não geram lucro 

para as empresas, e as empresas não evoluem e não geram mais empregos. [...] 

O economista Samuel Pessoa, da Fundação Getulio Vargas, ressalta que no final dos anos 50 

começamos a procurar estudar se a educação tinha relação com a desigualdade de renda, e 

acabamos entendendo que se quiséssemos compreender o aumento da produtividade do trabalho, 

uma parte seria responsabilidade da educação. Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a 

renda. Quem estuda mais ganha mais em média. É uma relação de causa e efeito, olhar o 

investimento educacional como investimento econômico. Sem falar no aumento da produtividade. 

[...] 

Ele considera um erro histórico termos passado dos anos 30 aos anos 70 não dando 

importância para a educação, e pergunta: Qual seria o PIB per capita brasileiro se, entre 1930 e 

1980, tivéssemos investido 4% do PIB a mais em educação. E responde, com base em pesquisas: 

Seria o dobro. É muito caro desistir de uma criança. 

(¹Por Merval Pereira - O Globo - 25/11/20169 - Rio De Janeiro, RJ. Texto adaptado especialmente para essa prova.) 

 

01. O assunto do texto é: 

A) Pesquisas sobre educação e trabalho. 
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B) O mundo do trabalho e as novas tecnologias. 

C) As relações entre educação e o mundo do trabalho. 

D) Produtividade e educação. 

 

02. A relação de sentido que se estabelece entre o texto e a frase que o conclui: “É muito caro 

desistir de uma criança” é: 

A) O Brasil perde em produtividade porque não investe em educação. 

B) Educação de qualidade é muito cara, por isso o Brasil deve investir na educação nos primeiros 

anos. 

C) O PIB brasileiro é baixo, dificultando o investimento em educação. 

D) A relação entre PIB e educação. 

 

03. “Esse aprender contínuo [...] nenhuma escola pode oferecer”, Esse aprender, na frase, refere-se 

à/ao: 

A) Divisão do tempo do trabalhador. 

B) À má formação das escolas hoje. 

C) Transformar informação em conhecimento.  

D) Nenhuma das alternativas. 

 

04. Os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam. Na frase, em relação ao 

uso do acento em têm é correto o que se afirma em: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) Acentua-se porque indica sujeito no plural. 

C) É acentuada por ser uma palavra oxítona. 

D) Não deveria receber acento, está incorreto. 

 

05. Em relação ao uso da crase, está correto:  

A) O padrão educacional brasileiro precisa se adequar à nova era do mercado. 

B) Aprender à transformar informação em conhecimento é fundamental. 

C) Deficiência de linguagem tem à ver com falta de leitura.  

D) Numa sociedade tão diversa quanto à nossa, garantir educação de qualidade é dever do estado. 

 

06. A colocação pronominal está correta em: 

A) Durante anos, se percebeu que a educação ficou em segundo plano. 
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B) Se diz que o mercado de trabalho está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. 

C) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

D) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

 

07. Assinale a alternativa em que o período é composto por subordinação. 

A) Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a renda. 

B) As mudanças no mercado de trabalho exigem uma boa educação. 

C) As escolas do Brasil são deficientes. 

D) Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Percebe-se que não existe uma fórmula mágica para resolver problemas de sequências 

matemáticas lógicas os quais podem ser resolvidos de diversas formas e métodos. Analise a 

sequência a seguir e assinale a alternativa que apresenta de forma correta o próximo valor da 

sequência. 

(2 – 8 – 40 – 240 – 1680 - ...) 

A) 3360. 

B) 13440. 

C) 15120. 

D) 20160. 

 

09. Algumas sequências desenvolvem vários conceitos e várias técnicas de interligações lógicas 

tanto matemáticas quanto ortográficas, quanto para grupos de mesma origem ou de mesma 

definição de produção agrícola. Analise as sequências apresentadas e determine qual será a próxima 

dentro do encadeamento lógico apresentado a seguir. (E1A11ARROZ) – (G3B13FEIJÃO) – 

I5C17LENTILHA) – (K7D19GERGELIM) - ... 

A) (M8E24MANGA). 

B) (M9E21MAMÃO). 

C) (M9E27CAMARÃO). 

D) (M9E23GIRASSOL). 

 

10. Os times para os quais torcem Pedro, Paulo e José, não necessariamente nessa ordem se 

denominam São Pedro, São Jorge e São Vivente. A camiseta de um dos times é Verde, outra Azul e 
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a outra Vermelha.  Pedro torce para o time Azul, o time do José é o São Pedro, o time do Paulo não 

é Verde e nem o São Vicente. Então podemos concluir que as cores dos times São Vicente, São 

Jorge e São Pedro, são respectivamente nessa ordem? 

A) Azul, Vermelho e Verde. 

B) Vermelho, Azul e Verde. 

C) Azul, Verde e Vermelho. 

D) Vermelho, Verde e Azul. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. O Que é Isso, Companheiro? É um filme brasileiro de 1997, dirigido por Bruno Barreto, 

Produzido por Luiz Carlos Barreto, é estrelado por Pedro Cardoso, Fernanda Torres, Cláudia Abreu, 

Matheus Nachtergaele, Luiz Fernando Guimarães e tem uma participação especial de Fernanda 

Montenegro. Esse filme retrata: 

A) O envolvimento de alguns jovens brasileiros, entre os quais Fernando Gabeira, na luta armada 

contra o regime militar. Para isso, são treinados, adotam novos nomes, assaltam um banco para 

conseguir recursos que financiem suas atividades e vivem escondidos, em seus “aparelhos” (termo 

pelo qual se referem aos apartamentos, casas ou chácaras em que se escondem das autoridades). 

B) A visita do papa ao Brasil em 1997. O Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) é 

encarregado da sua segurança e começa uma caça a bandidos das favelas, nas tramas paralelas, vê-

se as ligações de policiais corruptos com os marginais da comunidade.  

C) A intimidade de Getúlio Vargas, então presidente da República, em seus últimos dias de vida. 

Em um ambiente de pressão, em decorrência das acusações de que teria ordenado o atentado contra 

o jornalista Carlos Lacerda, Getúlio avalia os riscos existentes até tomar a decisão de se suicidar. 

D) A trajetória do ex-presidente do país, Luiz Inácio Lula da Silva e foi considerada a mais cara 

produção do cinema brasileiro. No filme é possível conhecer a história de Lula de seu nascimento 

até a morte de sua mãe, quando é um líder sindical de 35 anos detido pela polícia política da 

ditadura militar. 

 

12.  Segundo à Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina - 2014, analise as assertivas abaixo 

e indique a alternativa. 

I. Na Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina, as reflexões sobre a organização pedagógica 

foram pautadas na teoria histórico-cultural e na teoria da atividade. Nesta teoria, concebe-se que as 

características humanas se constituíram historicamente por intermédio dos processos de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Matheus_Nachtergaele
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hominização, ou seja, processos por intermédio dos quais cada sujeito singular produz a sua própria 

humanidade.  

II. A Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina exprime a necessidade de uma Educação 

Básica que reconheça e assuma a diversidade como um princípio formativo e fundante do currículo 

escolar. Nesse sentido, está em discussão: a educação para as relações de gênero; a educação para a 

diversidade sexual (orientação sexual e identidade de gênero); a educação e prevenção; a educação 

ambiental formal; a educação das relações étnico-raciais; e as modalidades de ensino: a educação 

especial; a educação escolar indígena; a educação do campo; e a educação escolar quilombola. 

III. Na Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina as definições acerca da organização do 

percurso formativo permitem compreender que a efetivação de um processo formativo integral dos 

sujeitos está relacionada a uma organização escolar que oportunize à escola ser e fazer aquilo que 

lhe dá autoridade para desempenhar a sua função, permitindo conceber os espaços escolares 

isoladamente sem as necessidade de se relacionar com outras instituições.  

IV. No processo de elaboração conceitual, que ampara a proposta Curricular de Santa Catarina, a 

área de Ciências Humanas se organiza em torno dos conceitos estruturantes: tempo, espaço e 

relações sociais, que se desdobram em outros conceitos. 

A) Todas as assertivas estão corretas. 

B) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

C) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 

D) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 

 

13.  Das alternativas abaixo, assinale aquela que se apresenta incorreta. 

A) O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito em 2002, conseguiu diminuir a dívida externa em 

cerca de 168 bilhões de reais, mas acabou aumentando a dívida interna. Seu governo foi marcado 

por políticas e ações de caráter social, auxiliando a fatia mais humilde da população. 

B) Fernando Henrique Cardoso foi presidente por dois mandatos consecutivos (1995-1998 e 1999-

2003). As principais características de seu governo foram a consolidação do Plano Real, iniciado no 

Governo de seu antecessor, o presidente Itamar Franco, a reforma do Estado brasileiro, com a 

privatização de empresas estatais, a criação das agências regulatórias e a mudança da legislação que 

rege o funcionalismo público. 

C) O Governo Collor, também denominado como Era Collor, foi um período da história política 

brasileira iniciado pela posse do presidente Fernando Collor de Mello, em 15 de março de 1990, e 

encerrado por sua renúncia da presidência, em 29 de dezembro de 1992. Seu afastamento em 02 de 
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outubro do mesmo ano, foi consequência da instauração de seu processo de impeachment no dia 

anterior. 

D) Governo Dilma Rousseff (2011–2016) é um termo informal que corresponde ao período da 

história política brasileira que se inicia com a posse de Dilma Vana Rousseff à presidência. Dilma 

Rousseff foi a segunda mulher a governar o Brasil. A primeira mulher eleita para o cargo de chefe 

de Estado no Brasil foi Carmen Pereira que exerceu interinamente a presidência do Brasil, entre 14 

e 16 de maio de 1984. 

 

14. A questão da terra no Brasil é polêmica pelo confronto existente em o grande latifúndio e a 

pequena propriedade. Esse processo histórico no Brasil tem ao longo dos anos mostrado a luta dos 

trabalhadores camponeses em busca da aquisição de sua propriedade. Referente a esse contexto, 

assinale, entre as alternativas abaixo, aquela que se apresenta incorreta. 

A) O governo impossibilitado de efetuar uma colonização definitiva no Sul do Brasil, deixou ao 

encargo de empresas colonizadoras particulares, que vendiam as terras aos colonos e depositavam 

75% desse valor aos cofres públicos como forma de pagamento. 

B) Para garantir a segurança das fronteiras, principalmente entre Rio Grande do Sul e Uruguai, 

Santa Catarina e Argentina o governo Brasileiro distribuiu grandes áreas de terras de campos 

nativos para famílias que pretendiam se fixar e desenvolver a pecuária. 

C) A partir dos anos de 1850, quando foi criada a Lei de Terras. A partir daí, a única forma de 

aquisição de terras era por meio da compra. Dessa forma, a posse da terra se efetuava, dando direito 

ao proprietário usar dos recursos ali disponíveis. 

D) A ocupação e colonização do Sul do Brasil teve como características a pequena propriedade e 

agricultura familiar. Nos primórdios da colonização, muitas famílias se deslocaram da Europa e 

adquiriam sua propriedade moldando-a a partir de seus hábitos culturais. 

 

15. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e 

legislação correlata, analise as assertivas abaixo e indique a alternativa. 

I. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 

sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nessa lei. 

II. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo um 

conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de cinco 

membros, escolhidos pela população local para mandato de quatro anos, permitida uma recondução, 

mediante novo processo de escolha.  
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III. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade jurídica a pedido 

de que tenha legítimo interesse. 

IV. As entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente o qual comunicará o registro ao Conselho 

Tutelar e à autoridade jurídica da respectiva localidade. 

V. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um 

conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios,   

A) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 

C) Apenas as assertivas I, III, IV e V estão corretas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

16. O ensino de História não está articulado apenas a determinadas técnicas, recursos didáticos e 

teorias da aprendizagem. A concepção de História do professor e, por conseguinte, sua metodologia 

de investigação histórica são subjacente, ou seja, fundamenta sua prática pedagógica. Partindo desse 

pressuposto, assinale a alternativa onde não encontramos característica da concepção materialista de 

História. 

A) Nesta concepção de história, há interesses de classe que possibilitam uma apreensão objetiva da 

realidade social. A classe revolucionária, que tem interesse na transformação da ordem social, 

representa a tendência do desenvolvimento histórico. 

B) Nessa concepção a história é produto da atividade do homem, que garante sua sobrevivência 

através do trabalho, a existência humana vai se modificando conforme o modo de produção. 

C) Nessa concepção, embora o professor conduza o processo de apropriação, o aluno é ativo, 

havendo a participação, esforço e ação do aluno para aprofundar e incorporar conhecimentos novos. 

D) Esta concepção busca as regularidades da vida social, encarando-as como se fossem naturais, 

atem-se a estrutura já dada e acabada que é a ordem burguesa, privilegia a ordem, a normalidade, 

justificando e legitimando a sociedade capitalista.   

 

17. A obra que fez muito sucesso no Brasil, Casa-Grande & Senzala enfatiza a formação da 

sociedade brasileira no contexto da miscigenação entre brancos, principalmente portugueses, dos 

negros de diferentes nações africanas e dos diferentes grupos indígenas que habitavam o Brasil. 

"Casa-Grande & Senzala foi a resposta à seguinte indagação que eu fazia a mim próprio: o que é ser 

brasileiro? E a minha principal fonte de informação fui eu próprio, o que eu era como brasileiro, 
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como eu respondia a certos estímulos." Assinale a alternativa onde encontramos o autor da obra 

Casa-Grande & Senzala. 

A) Sérgio Buarque de Holanda. 

B) Gilberto Freyre. 

C) Caio Prado Junior. 

D) Ciro Flamarion S. Cardoso. 

 

18. O messianismo é, em termos restritos, a crença na vinda - ou no retorno - de um enviado divino 

libertador, um messias [mashiah em hebraico, christós em grego], com poderes e atribuições que 

aplicará ao cumprimento da causa de um povo ou um grupo oprimido. Na história do Brasil, o 

termo messianismo é usado para dar nome aos movimentos sociais nos quais milhares de sertanejos 

fundaram comunidades comandadas por um líder religioso. Nas assertivas abaixo assinale aquela 

cujo movimento não se caracterizou como messiânico. 

A) Guerra de Canudos ou Campanha de Canudos (1896 – 1897). 

B) Guerra do Contestado (1912 – 1916). 

C) Revolta dos Muckers (1873 – 1874). 

D) Revolta da Balaiada (1838 – 1841). 

 

19. A América começou a ser povoada há milhares de anos, muito antes dos europeus chegarem ao 

Novo Continente em 1492. Os habitantes das Américas, chamados pelos europeus de índios, 

encontravam-se nos mais diferentes estágios de cultura. Muitas tribos foram dizimadas e algumas 

civilizações em alto grau de desenvolvimento, destruídas. Sobre esse fato, assinale as alternativas 

abaixo com (V) verdadeira ou (F) falsa.  

(   ) Para os povos Incas, Maias e Astecas o conceito de propriedade privada não existia, sendo as 

terras de uso coletivo. O governo centralizava as decisões relativas à agricultura e à construção de 

obras de interesse comum, tais como: diques, aquedutos, muralhas e templos.   

(  ) Os Astecas e os Maias conheciam a escrita e registravam regularmente o seu cotidiano. Os 

Incas, por sua vez, criaram um interessante e eficiente sistema de contagem: o quipo. Com o quipo, 

registravam e somavam as colheitas, habitantes e impostos. Este povo não desenvolveu um sistema 

de escrita. 

(   ) Como os Incas, os grupos indígenas brasileiros se limitam apenas a um grupo que fala uma 

língua e possui apenas determinados costumes e tradições. Conheciam a escrita, porém controlavam 

sua população e colheitas por um sistema muito primitivo de contagem. 
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(   ) Os Incas construíram um imenso império onde hoje se localiza a América central. A área do 

império está quase totalmente inserida na região do México. Mas há evidências arqueológicas de 

que os incas mantiveram estreitas relações com outros povos que habitavam a Cordilheira do 

Andes.  

(   ) Os Astecas e os Maias alcançaram notáveis conhecimentos de astronomia e matemática, além 

de dominar técnicas complexas de construção, metalurgia e cerâmica. Conheciam a roda e o cavalo, 

fator determinante para se tornarem eficientes na agricultura e na guerra. 

A sequência correta de cima para baixo é;  

A) F, F, V, V, V.      

B) V, V, F, F, F. 

C) F, V, V, F, V. 

D) F, V, F, V, F. 

 

20. A cultura do Brasil é uma síntese da influência dos vários povos e etnias que formaram o povo 

brasileiro. Os diferentes povos e etnias que imigraram para o Brasil construíam suas casas 

conservando muito das características do lugar de onde tinham vindo. Esse fato pode ser também 

observado em cantorias de festas populares. Leia abaixo a poesia popular. 

Esta casa está bem feita 

Por dentro, por fora não; 

Por dentro cravo e rosas, 

Por fora, manjericão 

 

Esta casa está bem feita,  

Só o que falta é a cumeeira 

Que saia do dono da casa 

Com a sua companheira. 

(Weimer, 1983, p. 258) 

Nas assertivas abaixo, assinale aquela que corresponde ao evento popular da cultura portuguesa, 

destacado na poesia, que acontecia e acontece em diversos locais do Brasil. 

A) Boi de Mamão. 

B) Pão por Deus. 

C) Festa de Reis. 

D) Festa do Divino Espírito Santo. 

 

 


