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CARGO: PROFESSOR DE 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; 

 

 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 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 conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

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 8 (oito) horas e 30 (trinta) minutos com termino às 11 (onze) horas 

e 30 (trinta) minutos. A duração mínima para realização da prova é de 1 (uma) hora, com tempo 
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máximo de 3 (três) horas. A Prova 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: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 03 (três) 

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 

 

LINGUA PORTUGUESA 

1. Complete as frases com os verbos apresentados preenchendo com os números correspondentes, 

considerando as ideias contidas nos excertos. 

1. sortir 

2. surtir. 

(  ) Em tempos de crise, é necessário que a despensa esteja________________ de alimentos. 

(  ) Em 2009 ocorreu um ____________________de gripe H1N1. 

(  ) O médico alterou a minha medicação porque a anterior não estava __________ efeito. 

(  ) Já comprei um __________________ de mantimentos para vários meses. 

(  ) Minhas palavras parecem não ter ___________________ qualquer tipo de alteração no seu 

comportamento. 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  

a) 1 – 1 – 1 – 2 – 2 

b) 1 – 2 – 1 – 2 – 2 

c) 2 – 1 – 1 – 2 – 2 

d) 1 – 2 – 2 – 1 – 2 

e) 1 – 2 – 2 – 2 – 2 

 

2. A palavra que apresenta o mesmo número de letras e fonemas do vocábulo carretilha está em: 

a) Profilaxia 

b) Referencia  

c) Corroborar  

d) Cavalheiro  

e) Embrulhado 

 

3. Observando o uso dos porquês é possível afirmar que são sentenças corretamente grafadas:  

I. Você brigou comigo. Por quê?  

II. Porquê você brigou comigo?  

III. Por que você brigou comigo? 

IV. Porque você brigou comigo? 

V. Gostaria de saber o porquê você brigou comigo. 
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a) I ; II e III 

b) I ; III e V 

c) I ; II e IV 

d) I ; III e IV 

e) II ; III e V 

 

4. Estão respeitadas as regras de concordância verbal  em:  

I. Entre as duas hipóteses que examinou, considera o autor que o elemento comum é redução da 

capacidade de sonhar. 

II. Seria essencial que nunca faltasse aos adolescentes, mesmo em nossos dias pragmáticos, a 

liberdade inclusa nos sonhos. 

III. Caso deixasse de haver as grandes bibliotecas de hoje, é possível que os homens do futuro não 

pudessem interpretar plenamente a nossa cultura. 

IV. A vida têm uma só entrada: a saída é por cem portas”. 

V. Tudo eram alegrias e cânticos. 

a) Todas as alternativas estão corretas EXCETO a IV; 

b) Apenas as alternativas IV e V estão corretas; 

c) Somente a alternativa I está correta. 

d) Apenas as alternativas I, II, III e IV estão corretas; 

e) Somente a alternativa IV está correta. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

5. Um vendedor ambulante compra espigas de milho de um feirante ao preço de R$ 0,82 de cada duas 

unidades. Ele revende essas mesmas espigas de milho por R$ 3,20 para cada embalagem plastificada 

com quatro unidades. O número de espigas de milho que ele precisa vender para obter um lucro de 

R$ 156,00 é: 

a) 270 

b) 300 

c) 400 

d) 350 

e) 280 
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6. Um veículo é ofertado pela montadora em três cores diferentes, podendo o comprador optar entre 

os motores 1.0 cc, 1.4 cc, 1.6 cc, 1.8 cc e 2.0 cc, nas versões “standat” e “luxo”. O número de 

alternativas que o cliente terá é de:  

a) 10 

b) 30 

c) 45 

d) 50 

e) 54 

 

7. Uma laje de concreto é retangular e tem 5 m de comprimento, 3,5 m de largura e 14 cm de 

espessura. O volume de concreto usado nesta laje é: (em ) 

a) 24,5 

b) 4,95 

c) 8,05 

d) 5,10 

e) 2,45 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8. O Governo Federal enviou para o Congresso Nacional, em junho de 2016, uma proposta de 

emenda constitucional para a criação de um teto para os gastos públicos para os próximos 20 

anos, a partir de 2017, que ficou conhecida como a PEC dos gastos públicos. Este tema foi da 

PEC nº ____ . 

Assinale a alternativa correta. 

a) PEC 743 

b) PEC 243 

c) PEC 746 

d) PEC 246 

e) PEC 241 

 

9. “O Prefeito Emerson Ari Reichert, juntamente com o Vice Prefeito, Adilson Alfredo Schwingel e 

os Vereadores, Ari Arno Koch e Joacir José Toledo estiveram em Brasília na última semana, 
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viabilizando recursos para Ipira.” Fonte: www.ipira.sc.gov.br Acessado em 26 de dezembro 

2016 

O texto acima se refere à viagem realizada em novembro de 2016, para viabilizar liberação de mais 

de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) para a execução de obras emergenciais de 

muros de contenção para estabilização de encostas comprometidas com as fortes chuvas ocorridas no 

município ainda em 2014.  Através de qual ministério foi a liberação desse recurso? 

a) Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário 

b) Ministério da Integração Nacional 

c) Ministério da Defesa Civil Brasileira 

d) Ministério do Desenvolvimento Municipal 

e) Ministério da Fazenda 

 

10. Segundo o Art. 169 da Lei Orgânica de Ipira o Conselho Municipal de Educação, incumbido de 

normatizar e fiscalizar o sistema de ensino no município, será composto por indicação de 

representantes __________________. 

I. dos Poderes Executivo e Legislativo 

II. de entidades ligadas ao magistério 

III. do Poder Judiciário 

IV. de organizações científicas e culturais 

V. de organizações sindicais 

a) I e IV são incorretas 

b) II e V são incorretas 

c) IV e V são incorretas 

d) III é incorreta 

e) I, II e IV são incorretas 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROFESSOR DE HISTÓRIA 

11. Os Povos Pré-Colombianos. 

O período pré-colombiano nas Américas se refere ao período antes do encontro das populações 

nativas com os europeus. Entre as civilizações que mais se destacaram estão as desenvolvidas 

pelos povos incas, astecas e maias. 

http://www.ipira.sc.gov.br/
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I – O auge da civilização inca ocorreu no século XVI, com a formação do maior império já 

existente nas Américas e o domínio de cerca de 10 milhões de pessoas. 

II – A rica cultura inca é revelada em aspectos como: arquitetura, politeísmo, metalurgia, arte 

cerâmica, organização política e social, tradições agrícolas e alimentares, como o plantio e o 

consumo da batata, do milho e cereais nativos, como a quinoa. 

III – Os maias surgiram por volta de 700 a.C., entre a América do Norte e a América Central, 

ocuparam as regiões dos atuais territórios do Chile, Bolívia e Peru. 

IV – Os astecas viveram inicialmente no noroeste do atual território mexicano e por volta do 

século XIV ocuparam o planalto central do México. Dedicaram-se às práticas de guerra e ao 

desenvolvimento de técnicas próprias de cultivo do milho. 

Com relação aos povos pré-colombianos é correto afirmar: 

a) Estão corretas as alternativas: I, II e III 

b) Estão corretas as alternativas: II, III e IV 

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

d) Estão corretas as alternativas: I, II, III e IV 

e) Estão corretas as alternativas: I, II e IV 

 

12. A Índia Antiga, o sistema social era composto por castas, nesse sistema, uma pessoa já nascia em 

uma casta, ou seja, em uma posição na sociedade, e nela permaneceria por toda a vida. Mesmo 

que enriquecesse, um indivíduo nascido numa casta inferior jamais poderia ascender à casta 

superior. Apenas pessoas da mesma casta podiam se casar. Além disso, os membros de cada casta 

deveriam desempenhar funções sociais bastante específicas. A divisão da sociedade indiana em 

castas tinha uma explicação religiosa. As castas teriam se originado de diferentes partes do corpo 

de Brahma.  

 

Disponível em 29.12.2016 em https://www.google.com.br/search?q=castas+socias+india+antiga&espv 

https://www.google.com.br/search?q=castas+socias+india+antiga&espv
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Com base na imagem e texto indique corretamente qual a pirâmide social da Índia Antiga 

a) Brâmanes, Xátrias, Vaixás, Sudras, Párias 

b) Xátrias, Brâmanes, Vaixás, Párias, Sudras 

c) Sudras, Xátrias, Brâmanes, Párias, Vaixás 

d) Vaixás, Xátrias, Brâmanes, Sudras, Párias 

e) Brâmanes, Párias, Xátrias, Vaixás, Sudras 

 

13. Dois poemas épicos estiveram entre as primeiras fontes literárias gregas e ocidentais para os 

Historiadores, a Ilíada e Odisseia, cuja autoria é atribuída ao poeta Homero, que teria vivido entre 

800 a 700 a.C., na Jônia (atual região da Turquia). As duas obras reúnem narrativas heroicas com 

referências históricas e mitológicas que eram transmitidas oralmente. O período descrito nessas 

obras, ficou conhecido como período Homérico. 

 

Para que compreendamos melhor os feitos históricos em cada obra, escolha uma das alternativas 

que preencha corretamente as lacunas do texto de Moses Finley. 

“ A ................................. está cheia de ação dos heróis. Mesmo quando se afasta de seu tema 

central, a ira de ................................., a sua atenção jamais se separa dos feitos e dos interesses 

heroicos. A ................................., se bem que mais curta, comporta dois temas diferentes e 

essencialmente distintos um do outro: a narrativa das viagens de ................................. e a luta pelo 

poder em..................................  

a) Ilíada, Ulisses, Odisseia, Aquiles, Ítaca 

b) Ítaca, Aquiles, Odisseia, Ulissses, Ilíada 

c) Odisseia, Aquiles, Ilíada, Ulisses, Ítaca 

d) Ilíada, Aquiles, Odisseia, Ulisses, Ítaca 

e) Ilíada, Aquiles, Ítaca, Ulisses, Odisseia 
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14. O Absolutismo. 

Conforme os reis europeus foram impondo sua autoridade, sugiram pensadores empenhados em 

justificar o Absolutismo, entre eles, um filósofo inglês autor de Leviatã, que em seu livro afirma: 

que no começo dos tempos todos os homens viviam em estado natural, sem se sujeitarem a 

nenhum poder; obedeciam apenas aos seus próprios interesses e apetites: “o homem era lobo do 

homem”. Essa situação, envolvendo concorrência, desconfiança e desejo de glória, resulta numa 

guerra perpétua de “cada um contra cada um” e de “ todos contra todos”. 

O filósofo inglês é respectivamente: 

a) Fernão de Magalhães 

b) Jacques Bousset 

c) Montesquieu 

d) Thomas Hobbes 

e) Diderot 

 

15. A Evolução Politica do Segundo Reinado Brasileiro. 

 

Os interesses e projetos dos dois principais grupos políticos do Império, não eram substancialmente 

diferentes. Com pequenas diferenças, sem coesão interna, lutando com todas as armas pelo poder, 

ambas as correntes aceitavam e defendiam a estrutura oligárquica, imperial e escravista da sociedade 

brasileira, divergindo apenas na forma de mantê-la. Isso explica a alternância desses grupos no 

controle do governo imperial, são respectivamente: 

a) Partido Democrático e Partido Conservador 

b) Partido Liberal e Partido Conservador 

c) Partido Liberal e Partido Republicano 

Disponível em 30.12.2016 em 

https://www.google.com.br/search?q=d.+pe

dro+II+e+partidos+politicos 

 

https://www.google.com.br/search?q=d.+pedro+II+e+partidos+politicos
https://www.google.com.br/search?q=d.+pedro+II+e+partidos+politicos
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d) Partido Republicano  e Partido Conservador 

e) Partido Liberal e Partido Federalista 

 

16. A Guerra do Paraguai (1864- 1870) 

As razões dessa guerra, também chamado pelos argentinos e uruguaios de Guerra da Tríplice 

Aliança e pelos paraguaios de Guerra Grande, são bastante diversas. 

Utilize V para verdadeiro e F para Falso, sobre as condições sócio-econômicas e políticas do 

Paraguai anteriores a eclosão da Guerra. 

( ) O Paraguai no século XIX era um país que destoava do conjunto latino-americano por ter 

alcançado certo progresso econômico autônomo, a partir da independência em 1811. 

( ) Durante os longos governos de José de Francía ( 1811-1840) e Carlos López ( 1840 a 1862), 

erradicara-se o analfabetismo  no país.  

 ( ) Havia  surgido fábricas – inclusive de armas e pólvora -, indústrias siderúrgicas, estradas de 

ferro e um eficiente sistema de telégrafo. 

( ) As “estâncias da pátria” (unidades econômicas formadas por terras e instrumentos de 

trabalho distribuídos pelo Estado aos camponeses, desde  o governo Francía)  abasteciam o 

consumo nacional de produtos agrícolas. 

( ) Era  garantido a população paraguaia emprego e um ótimo padrão alimentar. 

Após análise, a alternativa que apresenta corretamente a ordem do questionamento acima é: 

a) F, V, F, V. 

b) F, F, F, F. 

c) V, V, V, F. 

d) F, F, F, V. 

e) V, V, V, V. 

 

17. Lei nº: 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é a legislação que explicita a implementação da 

proteção integral constitucionalmente estabelecida no artigo 227. Assim, estabelece medidas 

concretas para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Responsabiliza nominalmente a 

família, a comunidade, a sociedade e o Estado pelo bem-estar e saudável desenvolvimento da 

infância e da juventude. 

Em conformidade com o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, podemos 

afirmar que: 

http://criancaeconsumo.org.br/normas-em-vigor/lei-no-8-06990-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-eca/
http://criancaeconsumo.org.br/normas-em-vigor/lei-no-8-06990-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-eca/
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a) Considera criança a pessoa até 10 anos de idade completos e define a adolescência como a faixa 

etária de 10 a 18 anos de idade. 

b) Considera criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e define a adolescência como a 

faixa etária de 12 a 21 anos de idade. 

c) Considera criança a pessoa até 11 anos de idade completos e define a adolescência como a faixa 

etária de 11 a 18 anos de idade. 

d) Considera criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e define a adolescência como a 

faixa etária de 12 a 18 anos de idade. 

e) Considera criança a pessoa até 14 anos de idade incompletos e define a adolescência como a 

faixa etária de 14 a 18 anos de idade. 

 

18. Imigrantes no Brasil Império. 

A opção pelo imigrante como solução para o problema da mão-de-obra estimulou a vinda de 

milhares de europeus para o Brasil.  

I – O que impulsionou os europeus a virem para cá no tempo do Império, foi a busca de trabalho e 

de ter uma terra própria. 

II – Em 1871, o governo paulista começou a pagar as passagens dos imigrantes que vinham 

trabalhar para os cafeicultores. 

III – Adotaram um novo regime de trabalho: O Colonato, no qual os colonos não recebiam salário 

anual, e podiam somente plantar gêneros alimentícios, não podendo criar animais. 

IV – No Império, os portugueses, seguidos de japoneses, foram os que vieram em maior número. 

V – Os portugueses e espanhóis dirigiram-se para as grandes cidades, como Rio de Janeiro, São 

Paulo e Salvador, onde atuavam no pequeno comércio e trabalhavam como artesãos. 

Em relação ao processo de imigração no contexto do Império, pode-se afirmar 

a) São verdadeiras as alternativas: I, IV e V 

b) São verdadeiras as alternativas: II,II e IV 

c) São verdadeiras as alternativas: I, II e V 

d) São verdadeiras as alternativas: I, II, e III 

e) São verdadeiras as alternativas: I, II e IV 

 

19. Guerra do Contestado. 

No início do século XX, numa área contestada, isto é, disputada pelos estados do Paraná e Santa 

Catarina, sertanejos pobres e religiosos também resistiram à opressão republicana e foram 
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acusados de monarquistas e fanáticos. Os limites entre o Paraná e Santa Catarina não foram 

delimitados com rigor, o que provocou constantes disputas entre essas duas províncias. Outro fator 

de tensão no Contestado eram os conflitos violentos entre os grandes fazendeiros locais. Além 

disso, para ampliar suas fazendas de gado e de erva-mate, os coronéis da região invadiam com 

seus capatazes as terras dos índios e dos posseiros e as tomavam à força. 

A tensão social na área aumentou ainda mais em 1908, quando: 

a) O presidente Afonso Pena (1906-1910) contratou a empresa norte-americana Brazil Raillway 

Company para construir a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande 

b) Com o pretexto de difundir a colonização europeia na área a Lumber não explorou o pinho e a 

imbuia, preservando a rica floresta nativa que cobria a região. 

c) O governo do Paraná, enviou 100 soldados, contra os redutos dos fanáticos, nesse combate 

morreram fanáticos e soldados, sobrevivendo apenas o Comandante paranaense e o Monge José 

Maria, por isso a batalha no Irani é muito difundida. 

d) O Coronel Albuquerque amigo dos sertanejos (fanáticos), ofereceu suas terras para reduto dos 

mesmos, causando assim desagravo com as forças militares paranaenses. 

e) Em 1916, com o fim da Guerra do Contestado, não foi fixado os limites do oficiais dos estados 

do Paraná e Santa Catarina, isso só ocorreu no Estado Novo ( 1937-1945) 

 

20. A constituição de 1934 

A Assembleia Constituinte debateu e aprovou uma nova constituição para o País. Promulgada em 

16 de julho de 1934, a nova constituição assemelhava-se à de 1891: definia o Brasil como 

República Federativa, conservava a separação e autonomia dos três poderes e estabelecia eleições 

diretas. Mas, a nova constituição previa que, excepcionalmente a próxima eleição presidencial 

seria Indireta. O presidente eleito pelos constituintes em 1934, foi: 

a) Eurico Gaspar Dutra 

b) Getúlio Vargas 

c) Jânio Quadros 

d) Nereu Ramos 

e) Prudente de Morais 

 

  

 


