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

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, 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 03 (três) 

Raciocínio Lógico Matemático 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 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 

As questões de 01 a 03 dizem respeito ao título da reportagem a seguir. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

(Título da reportagem) 

 

(Fonte adaptada: https://www.correiobraziliense.com.br>Acesso em 21 de setembro de 2021) 

 

01 – Sobre a colocação pronominal, analise: 

“‘Me agrediu várias vezes’, [...]” 

Assinale a alternativa correta: 

a) Há caso de próclise obrigatória. 

b) Há caso de ênclise facultativa. 

c) Há erro de colocação pronominal. 

d) Há caso de mesóclise obrigatória. 

e) Manteria as características gramaticais empregadas caso fosse reescrita como: Agredi-lo-ei 

várias vezes. 

 

Analise o trecho a seguir para responder às questões 02 e 03: 

 

“[...], conta irmã de homem que espancou o pai no DF.” 

 

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

a) Conjunção integrante. 

b) Pronome relativo. 

c) Partícula expletiva ou de realce. 

d) Parte integrante de verbos essencialmente pronominais. 

e) Preposição. 
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03 – A partícula “que” poderia ser corretamente substituída por: 

a) “os quais” 

b)  “em que” 

c) “pelo qual” 

d) “o qual” 

e) “a qual” 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

04 – A razão entre “a” e “b” é igual a 2. Portanto, é correto afirmar que a razão entre  e 

, em termos percentuais, é igual a: 

a) 45%. 

b) 55%. 

c) 65%. 

d) 50%. 

e) 60%. 

 

05 – Analise as notas tiradas por Maria em seu primeiro semestre de aula: 

Disciplina Nota 

Matemática 9,8 

Português 6,5 

Inglês 4 

Considerando que para passar ela precisa tirar 6 pontos e o cálculo utilizado pela escola é o da média 

aritmética simples, assinale a alternativa correta: 

a) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 5,98. 

b) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 5,78. 

c) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 4,52. 

d) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 4,95. 

e) Maria passou de semestre. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

HISTÓRIA 

06 – Em 1823 D. João VI recebeu uma carta de um observador europeu com a seguinte observação: 

“Todos os brasileiros, e sobretudo os brancos, não percebem suficientemente que é tempo de se 

fechar a porta aos debates políticos. Se se continuar a falar em direitos dos homens, da igualdade, 

terminar-se-á por pronunciar a palavra fatal: liberdade, palavra terrível e que tem muito mais força 

num país de escravos do que em qualquer outra parte.” 

O trecho demonstra a presença de um temor frente a escravidão, promovido por qual evento histórico 

próximo? 

a) A insurreição socialista na Rússia feudal. 

b) As comunas europeias que destituíram a nobreza. 

c) A independência e revolução escrava do Haiti. 

d) O pensamento liberal e antimonárquico. 

e) O mercantilismo de estado praticado pelos EUA. 

 

07 – Nas tradicionais filosofias da história, pensadores estabeleciam que o tempo e a história seguem 

uma ordem lógica, um encadeamento dos fatos que seguem na busca de uma finalidade previsível. 

Este fim da história, seu objetivo final é chamado de: 

a) Ficção histórica. 

b) Dialética. 

c) Eterno retorno. 

d) Extemporaneidade. 

e) Teleologia. 

 

08 – Analise o trecho a seguir: 

“Malgrado os desacordos de interpretação, como no debate sobre a cultura das mulheres, as 

historiadoras mulheres deram prova de engenhosidade em descobrir a experiência das mulheres no 

passado e em oferecer uma interpretação crítica. as mulheres como atores da história, suas 

atividades, suas diferenças de raça, classe e origem nacional, concepções de si e do mundo, são 

fatos da história, biografias, relatos pessoais, cartas e diários testemunharam seu papel na 

sociedade.” 

O trecho acima demonstra um novo campo historiográfico, cuja pesquisa foi possível devido, entre 

outros fatores, à: 
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a) Revisão do conceito de temporalidade. 

b) Ampliação do conceito de fonte. 

c) Fim dos estudos do movimento operário. 

d) Imposição do modelo feminista de história. 

e) Predomínio da concepção positivista. 

 

09 – Conforme estabelece a BNCC, o processo de ensino e aprendizagem da História nos anos finais 

do Ensino Fundamental está pautado em alguns procedimentos básicos. São eles: 

( ) Pela identificação dos eventos considerados importantes na história do Ocidente (África, 

Europa e América, especialmente o Brasil), ordenando-os de forma cronológica e localizando-os 

no espaço geográfico. 

( ) Pelo reconhecimento e pela interpretação de diferentes versões de um mesmo fenômeno, 

reconhecendo as hipóteses e avaliando os argumentos apresentados com vistas ao 

desenvolvimento de habilidades necessárias para a elaboração de proposições próprias. 

( ) Pela noção A noção do “Eu” e do “Outro”: registros de experiências pessoais e da 

comunidade no tempo e no espaço, juntamente com a identificação e descrição de práticas e 

papéis sociais que as pessoas exercem em diferentes comunidades. 

( ) Pelo desenvolvimento da noção de cidadania, com direitos e deveres, e o reconhecimento da 

diversidade das sociedades pressupõem uma educação que estimule o convívio e o respeito entre 

os povos. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso a sequência correta 

das proposições acima é, respectivamente: 

a) V – V – F – F  

b) V – V – V – F  

c) F – V – F – V  

d) F – V – V – F  

e) V – F – V – V  

 

10 – Com a ocupação portuguesa no território brasileiro teve início também uma discussão sobre a 

possibilidade de escravização dos povos indígenas, que passou a ser combatido com maior 

intensidade com a chegada dos jesuítas, em 1549, e a implantação do processo de aldeamento. Data 

de 1570 a primeira lei contra o cativeiro indígena, porém estipulava que estes povos poderiam ser 

escravizados no caso: 
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a) Se houvesse submissão voluntária, que ocorria com frequência dada a ocupação dos 

territórios nativos. 

b) Se ignorassem as ordens da coroa para a conversão e batismo na religião católica. 

c) Se houvessem poucos negros africanos numa determinada região, ou se as condições do 

tráfico negreiro estivessem impedidas. 

d) Se houvesse alegação de guerra justa entre colonizadores e povos indígenas. 

e) Se houvesse quebra em contratos de trabalho compulsório, ou endividamento de indígenas 

com os colonizadores. 

 

11 – De acordo com a progressão de conteúdos estabelecidos pela BNCC, a unidade temática “O 

mundo contemporâneo: o Antigo Regime em crise” é abordado no: 

a) 6° ano. 

b) 8° ano. 

c) 5° ano. 

d) 9° ano. 

e) 7° ano. 

 

12 – O ensino de história no Brasil se oficializou no Colégio Pedro II, em 1838, quando foi 

determinado que tais conteúdos seriam abordados a partir do sexto ano. Neste contexto: 

“Foi preciso buscar no estrangeiro a experiência que nos faltava, a atuação irresistível que então 

exerciam sobre nós as ideias e instituições de certo país impuseram-se como modelo. As 

traduções, autores e metodologias que dai derivaram, assim como a visão de história por eles 

defendida, foram amplamente utilizadas como padrão da mais alta civilização europeia.” 

O trecho faz referência a que país e a que tendência teórica? 

a) Itália, renascentismo. 

b) Alemanha, historicismo. 

c) França, positivismo. 

d) Estados Unidos, pensamento liberal. 

e) Portugal, iluminismo. 

 

13 – Em termos comparativos relativos a escravidão, é correto afirmar sobre as colonizações 

espanhola e portuguesa durante os séculos XVI e XVIII: 
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a) Ambas as colônias, espanhola e portuguesa se fundamentaram essencialmente na escravidão 

africana, de modo que ambas as metrópoles lucravam muito com o comércio escravo no 

Atlântico. 

b) Ambas as colônias, espanhola e portuguesa se fundamentaram essencialmente na escravidão 

indígenas, ambas as metrópoles lucravam muito com o comércio escravo no Atlântico, mas 

a proibição deste comércio acarretou na necessidade de escravizar os povos nativos. 

c) Apenas as colônias portuguesas conheceram a escravidão africana, nas colônias espanholas 

o comércio de escravos era proibido, assim como a exploração deste tipo de trabalho, os 

povos indígenas foram transformados em trabalhadores assalariados. 

d) A escravidão portuguesa se estendeu até 1888, no entanto, desde a proibição do comércio de 

africanos em 1750, os portugueses passaram a explorar a mão de obra indígena, 

escravizando estes povos e utilizando sua força de trabalho. 

e) A escravidão esteve presente com maior intensidade na América portuguesa, enquanto na 

América espanhola os povos tradicionais foram cooptados para o trabalho, embora também 

existissem escravos africanos em menor proporção. 

 

14 – Adam Smith publicou sua obra mais conhecida, A riqueza das nações em 1776, fundamentando 

uma das linhas teóricas da economia, o liberalismo. Uma de suas teses mais conhecidas é: 

a) O Estado deve intervir na economia em tempos de crise, injetando dinheiro e financiando 

subsídios para a manutenção do comércio. 

b) O Estado não deve intervir na economia, o mercado e a livre concorrência devem se 

autorregular. 

c) A economia deve ser regulada pelo Estado, a produção e a comercialização de bens e 

serviços devem ser previamente orientadas. 

d) É papel do Estado regulamentar a economia, propor taxações e impostos condizentes com a 

distribuição de renda da população. 

e) O estado não deve intervir na economia, por outro lado o mercado deve ser planejado, de 

modo que não haja superávit nem déficits. 

 

15 – Após a derrota de Napoleão Bonaparte, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia eram as novas 

potências da Europa, e reuniram-se entre 1814 e 1815 no Congresso de Viena para restaurar a ordem. 

Uma das decisões deste congresso foi defender que as famílias que governavam os Estados europeus 

deveriam ocupar novamente o governo destes países, adotando assim o chamado: 
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a) Princípio de legitimidade. 

b) Despotismo esclarecido. 

c) Princípio das compensações. 

d) Santa aliança. 

e) Convocação dos Estados Gerais. 

 

 

 


