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CARGO: PROFESSOR HISTÓRIA

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

 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;

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, 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 3 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de
encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferencia dos Cartões Resposta, cujas
irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem
guardados os Cartões Resposta e as Provas;

 A Prova será escrita, terá duração mínima de 30 (trinta) minutos e máxima de 2h30min (duas
horas e trinta minutos) e será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão
composta de 5 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;

 O Caderno de Provas será composto:
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CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES
Língua Portuguesa 03 (três)
Raciocínio Lógico 03 (três)
Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro)
Conhecimentos na Área de Educação 05 (cinco)
Conhecimentos Específicos da AREA 05 (cinco)
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 objetivas 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

1- Identifique a conjugação dos verbos nas orações abaixo:

I – Cantamos uma canção de amor.

II – Não fui ao teatro ontem.

III – Não cortaremos o bolo agora.

IV – Somos bons amigos.

V – Sonhei com meus pais.

a) 2ª pessoa do plural – 1ª pessoa do plural - 1ª pessoa do singular - 3ª pessoa do plural - 1ª

pessoa do plural.

b) 3ª pessoa do plural – 2ª pessoa do singular - 2ª pessoa do plural - 1ª pessoa do plural - 3ª

pessoa do singular.

c) 1ª pessoa do plural – 3ª pessoa do plural - 2ª pessoa do plural - 3ª pessoa do plural - 1ª

pessoa do plural.

d) 2ª pessoa do plural – 1ª pessoa do singular - 1ª pessoa do plural - 2ª pessoa do plural - 3ª

pessoa do singular.

e) 1ª pessoa do plural – 1ª pessoa do singular - 1ª pessoa do plural - 1ª pessoa do plural - 1ª

pessoa do singular.

2- As palavras parônimas são aquelas que se assemelham na escrita e na pronúncia, porém seus

significados são diferentes. Selecione as palavras entre parênteses que completam as frases  abaixo e

escolha alternativa correta:

I- O sino da catedral.............às 9 horas da manhã, meia hora antes de iniciar a missa. (soar/suar)

II-Não há nada de............em viajar com os amigos aos finais de semana. (mau/mal)

III-Para o.............em Concórdia, o musicista selecionou as mais belas canções. (conserto/concerto)

IV-O prefeito esqueceu de.............os encaminhamentos antes de viajar. (diferir/deferir)

V-A.............à Bahia foi cancelada devido às chuvas constantes. (viajem/viagem)

a) soar – mau – concerto – deferir – viagem.

b) soar – mal – conserto – deferir – viajem.

c) suar – mal – conserto – deferir – viagem.

d) suar – mau – conserto – diferir – viajem.

e) suar – mau – concerto – diferir – viajem.
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3- Com relação à colocação pronominal, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Os pronomes oblíquos átonos que vêm antes do verbo são classificados como próclise.

b) Os pronomes oblíquos que vêm depois do verbo são classificados como ênclise.

c) Podemos afirmar que na frase: “Quem lhe pediu uma fatia de bolo?” é um exemplo de

próclise.

d) Podemos afirmar que na frase: “Quero dizer-lhe que há muitos anos sinto saudades dos teus

afagos.” É um exemplo de próclise.

e) Podemos afirmar que na frase: “Traga-me o cartão de crédito, pois preciso ir às compras.”

É um exemplo de ênclise.

RACIOCÍNIO LÓGICO

4 - O custo de produção diário de uma fábrica de bolas pode ser definido pela função

50020)(  xxC , onde x é a quantidade de unidades produzidas e C(x) o custo total em reais.

Segundo o mercado, a receita , em reais, é calculada pela quantidade de unidades vendidas.

Se diariamente forem vendidas 300 bolas e cada uma, vendida pelo valor de R$ 25,00, então o lucro

L diário dessa fábrica será de:

a) 2 000,00

b) 1 000,00

c) 1 500,00

d) 4 750,00

e) 6 500,00.

5 - O Sr Hildebrando é um conceituado comerciante do interior Catarinense. Como de praxe, sempre

procura orientar bem seus colaboradores. Numa determinada ocasião passou a seguinte instrução

para seus empregados: “O meu lucro tem de ser 35% do preço de venda”. Um vendedor quer saber

por quanto deve vender uma mercadoria que o preço de custo foi de R% 26,00.

a) 32,80

b) 35,10

c) 42,50

d) 40,00

e) 41,10
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6 - Numa determinada escola, dos alunos foram aprovados em dezembro logo após os exames finais.

Todos os demais alunos da escola fizeram prova de recuperação. Como desses conseguiram

aprovação após a prova de recuperação, o total de alunos aprovados na escola  ficou igual a 306. O total

de alunos matriculados nessa escola no momento da realização da avaliação final era de:

a) 340

b) 335

c) 332

d) 324

e) 318

CONHECIMENTOS GERAIS

7 - O Brasil, desde a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, até os dias atuais teve

muitos Presidentes da República empossados oficialmente. Selecione a alternativa em que todos os

nomes listados referem-se a cidadãos que já receberam a faixa de Presidente da República Federativa

do Brasil:

a) Deodoro da Fonseca – Washington Luis – Getúlio Vargas – Jânio Quadros – Emílio

Garrastazu Médici.

b) Rui Barbosa – Washington Luis – José Sarney – Luis Henrique da Silveira – José Serra.

c) Rui Barbosa – Washington Luis – Getúlio Vargas – Jânio Quadros – Emílio Garrastazu

Médici.

d) Deodoro da Fonseca – Ulysses Guimarães – Getúlio Vargas – Jânio Quadros – Emílio

Garrastazu Médici.

e) Deodoro da Fonseca – Ulysses Guimarães – José Sarney – Luis Henrique da Silveira – José

Serra.

8 - Todas as informações abaixo referem-se ao histórico do Município de Seara, e seus dados são

verídicos com EXCEÇÃO de:

a) No de 1927 estabeleceu-se o povoado de Nova Milano, hoje SEARA.

b) Seara-Distrito emancipou-se em 03 de abril de 1955.

c) Passou à condição de Distrito de Seara do Município de Concórdia, na data de 15 de março

de 1944, ocasião em que mudou a sua denominação de Nova Milano para Seara.
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d) A denominação Seara surgiu de seu vasto significado: terra de cultivo de cereais e também

pelo fato de ser grande produtora de trigo e outros cereais.

e) O povo searaense tem mescla, predominantemente, de descendências das origens italiana e

alemã, provenientes de migrações.

9 - O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) é uma prova aplicada pela

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para medir o nível de

habilidades de estudantes de diferentes países em três áreas do conhecimento: matemática, leitura e

ciência. O exame ocorre a cada três anos para alunos na faixa etária dos 15 anos. Na edição de 2012

pode-se conferir os seguintes resultados, com EXCEÇÃO de:

a) Em matemática, o Brasil ficou em 58º lugar no ranking.

b) Em matemática, ciências e leitura, Xangai (China) ficou em 1º lugar no ranking.

c) Apenas na prova de leitura o Brasil ficou entre os 30 melhores no ranking.

d) Dos 65 países que participaram do Pisa, o Brasil ficou na 59º lugar no ranking em ciência.

e) Nenhum país da América do Sul ficou entre os 1ºs melhores no ranking.

10 - O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 divulgado pelo PNUD, considera

indicadores de longevidade (saúde), renda e educação. Segundos os dados do Atlas, pode-se

considerar como verdadeiras todas as informações a seguir com EXCEÇÃO de:

a) O IDH-M de Seara é de 0,779.

b) O IDH-M de Seara é maior que o IDH de Santa Catarina.

c) O IDH-M de Seara é maior que o IDH do Brasil.

d) O IDH-M de longevidade de Seara é o único indicador considerado baixo.

e) O IDH-M de Seara é considerado alto.

CONHECIMENTOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO

11 - A Constituição Federal de 1988 aponta que a educação é dever do Estado e da Família, sendo

o ensino ministrado com base nos seguintes princípios:

I- Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber.

II- Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
III- Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições

públicas e privadas de ensino.
IV- Padrões de qualidade mensuráveis por testes de larga escala.
V- Gratuidade de ensino nas esferas públicas e privadas.
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Quanto às afirmativas está INCORRETA a alternativa:

a) Somente as alternativas III e IV.

b) Somente as alternativas II e IV.

c) Somente a alternativa I.

d) Somente as alternativas IV e V.

e) Somente as alternativas I, II e III.

12 - A lei que estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional é a Lei 9394/96. Esta lei

aponta que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante algumas

garantias, dentre elas podemos citar como CORRETA a alternativa que aponta:

a) Dever de garantir que todos os jovens de 10 (dez) a 18 (dezoito) anos frequentem a escola

nos períodos que lhes forem mais adequados.

b) Garantia de Educação Infantil Integral para crianças até 04 (quatro) anos de idade.

c) Educação básica obrigatória e gratuita dos 04 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade.

d) Oferta de Educação Profissional para Jovens que a ela não tiveram acesso.

e) Garantia de vaga na escola que desejar, para todo cidadão a partir do dia que completa 03

(três) anos.

13 - A LDB 9394/96 registra em seu artigo 21, a composição dos níveis escolares. Assinale a

alternativa CORRETA que aponta que a educação escolar compõe-se de:

a) Educação Básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; e

Educação Superior.

b) Educação Básica, formada pelo Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens

e Adultos e Educação Superior.

c) Educação Básica, formada pelo Ensino Fundamental e Educação Superior.

d) Educação Básica formada pelo Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais.

e) Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos,

Educação Profissional.

14 - A Lei 8069/90 é a lei que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, no que se

refere à educação, nesta lei, é INCORRETO afirmar:
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a) Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede

regular de ensino.

b) Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho

Tutelar os casos de: maus-tratos envolvendo seus alunos; reiteração de faltas injustificadas

e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares; e elevados níveis de repetência.

c) É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como

participar da definição das propostas educacionais.

d) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. O não oferecimento

do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade

da autoridade competente.

e) A oferta de ensino regular noturno só será obrigatória ao município quando o censo

escolar apontar números necessários para a oferta de turmas na modalidade Educação de

Jovens e Adultos.

15 - Recentemente os municípios brasileiros passaram por intensas discussões para elaboração de
seus Planos Municipais de Educação- PME. Leia as alternativas:

I- A elaboração de um PME constitui-se como o momento de um planejamento conjunto
do governo com a sociedade civil que, com base científica e com a utilização de
recursos previsíveis, deve ter como intuito responder às necessidades sociais.

II- Ao decidir pela elaboração de seu Plano Municipal, os gestores devem desenvolver

ações para, no decorrer de sua construção, garantir um amplo processo democrático de

participação, envolvendo os diferentes atores para participar das discussões e

proposições para assim, influenciar na qualidade da educação do Município.

III- O foco central do Plano Municipal de Educação é a responsabilidade constitucional do

poder público para com a educação e, por conseguinte, com o ensino público.

IV- O Plano Municipal de Educação não se refere somente às escolas do município, mas

todos os níveis e segmentos que perpassam a educação municipal.

V- As metas elaboradas no Plano Municipal de Educação terão vigência de vinte anos e

devem ser constantemente monitoradas pela sociedade civil.

Assinale somente a alternativa INCORRETA:

a) Somente a alternativa II.

b) Somente a alternativa V.

c) Somente a alternativa I.

d) Somente a alternativa III.

e) Somente a alternativa IV.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROFESSOR HISTÓRIA

16 -Letra do Hino de Santa Catarina Letra

Sagremos num hino de estrelas e flores

Num canto sublime de glórias e luz,

As festas que os livres frementes de ardores,

Celebram nas terras gigantes da cruz.

Quebram-se férreas cadeias,

Rojam algemas no chão;

Do povo nas epopéias

Fulge a luz da redenção.

No céu peregrino da Pátria gigante

Que é berço de glórias e berço de heróis

Levanta-se em ondas de luz deslumbrante,

O sol, Liberdade cercada de sóis.

Pela força do Direito

Pela força da razão,

Cai por terra o preconceito

Levanta-se uma Nação.

Não mais diferenças de sangues e raças

Não mais regalias sem termos fatais,

A força está toda do povo nas massas,

Irmãos somos todos e todos iguais.

Da liberdade adorada.

No deslumbrante clarão

Banha o povo a fronte ousada

E avigora o coração.

O povo que é grande mas não vingativo

O Hino do Estado de Santa Catarina,  foi introduzido em 1892 e finalmente sancionado por lei

estadual em 6 de setembro de 1895, durante o governo de Hercílio Luz. Tem letra de Horácio Nunes

Pires e música de José Brazilício de Sousa.

Analisando a letra do Hino de Santa Catarina, percebe-se em sua redação que pouco evidencia a

identidade catarinense, qual aspecto sobressai  na redação do mesmo.
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a) Aspecto geral industrialista

b Aspecto geral liberalista

c) Aspecto geral politico

d) Aspecto geral abolicionista

e) Aspecto geral revanchista

17 - Pela Lei nº 12 519 de 10 de novembro de 2011, a presidente Dilma Rousseff, institui e sanciona

o Dia Nacional da Consciência Negra, a ser comemorado no dia 20 de novembro, questiona-se a que

fato da historiografia nacional a comemoração se refere.

a) Chegada do primeiro navio tumbeiro, trazendo um grupo de escravos africanos para o

trabalho nas lavouras de cana.

b) Morte de Ganga Zumba em 1678

c) Abolição da Escravatura

d) Data de início da formação do primeiro quilombo

e) Morte de Zumbi no ano de 1695

18 - É chamado de pré-colonial o período da história do Brasil entre os anos de 1500 a 1530. Este

nome é devido ao fato de que nestes 30 anos não houve colonização portuguesa no Brasil. Da

chegada dos portugueses ao Brasil (1500) até a vinda da primeira expedição colonizadora de Martim

Afonso de Souza (1531), o Brasil recebeu expedições portuguesas voltadas para a exploração do pau-

brasil, defesa e reconhecimento territorial.

Principais características do Brasil Pré-Colonial:

I- Neste período o Brasil era habitado por diversas nações indígenas. Pesquisadores calculam que
havia de 3 a 4 milhões de indígenas no Brasil em 1500.
II- Os portugueses enviaram, neste período ao Brasil, expedições guarda-costas e de reconhecimento
territorial, sendo uma delas capitaneada por Marques de Pombal.
III- As expedições de reconhecimento tinham como objetivo principal encontrar metais preciosos,

principalmente ouro.
IV- Não houve interesse por parte da coroa portuguesa, nestes 30 anos, de colonizar o Brasil.
V- Os portugueses construíram, neste período, diversas feitorias no litoral. Estas tinham como função
armazenar madeira (pau-brasil), facilitando o transporte para as caravelas.
VI- Os portugueses usaram mão-de-obra indígena na exploração do pau-brasil. Em troca de espelhos,
chocalhos, facas e outras bugigangas, os índios eram convencidos a trabalharem no corte e
carregamento do pau-brasil para os navios. Esta troca de trabalho por objetos é conhecida como
escambo.

Com relação ao período pré-colonial brasileiro:
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a) Estão corretas as alternativas I, II, III, IV

b) Estão corretas as alternativas II, III, IV, VI

c) Estão corretas as alternativas I, III, IV e V

d) Estão corretas as alternativas IV, V e VI

e) Estão corretas as alternativas I, III, IV , V e VI

19 - Ao fim de seu mandato, Juscelino Kubitschek conseguiu que nosso parque industrial crescesse

cerca de oitenta por cento, com o aumento das usinas hidrelétricas (Furnas), da indústria de aço, a

instalação da indústria de automóveis, cumprindo seu ousado plano de desenvolvimento de fazer o

Brasil crescer 50 anos em 5, além disso que outras importantes obras podem ser atribuídas ao período

JK de 1956 a 1961.

a) Criação da Companhia Siderúrgica Nacional e criação da rodovia Régis Bittencourt.

b) Construção da Ponte Pedro Ivo Campos e criação da rodovia BR 230 – também conhecida

como Rodovia Transamazônica.

c) Criação de novas rodovias (Belém-Brasília) e a construção de Brasília – nova capital que

simbolizaria a irreversível modernização do país.

d) Construção do Estádio Maracanã e criação das rodovias BR 381, também conhecida como

Rodovia Fernão Dias

e) Construção da Ponte Rio Niterói e criação da rodovia BR 277, que liga o Porto de Paranaguá

a Cidade de Foz do Iguaçu

20 - O ano de 1954, ficou marcado na política brasileira, pois no dia 24 de agosto, o então presidente

Getúlio Vargas se suicida no Palácio do Catete localizado na cidade do Rio de Janeiro na época

capital brasileira. Assume o governo brasileiro Café Filho que governara o pais por 14 meses, em

1955 Carlos Luz assume o governo mas, seu mandato dura apenas três dias, é necessário outro

governante, quando então chega a presidência um catarinense, para concluir o mandato e dar posse a

Juscelino Kubitschek em 1956. Quem era esse catarinense?

a) Nereu Ramos

b) Colombo Sales

c) Esperidião Amim

d) Celso Ramos

e) Attílio Xavier Fontana


