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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 14 (quatorze) horas com termino às 16 (dezesseis) horas e 30 

(trinta) minutos para inscrição em uma área e 17 (dezessete) horas e 30 (trinta) minutos, para 

inscrição em 2 (duas) áreas. A duração mínima para realização da prova é de 30 (trinta) minutos, 
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com tempo máximo de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos para 1 (uma) área e 3 (três) horas e 

30 (trinta) minutos para 2 (duas) áreas. 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 03 (três) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos na Área da Educação 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 05 (cinco) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

OBS: Em caso de inscrição para duas áreas você recebe 02 (dois) cadernos de 

prova e os 02 (dois) cartões resposta, um para cada área escolhida, sendo que 

os dois cartões devem ser preenchidos de 1 (um) a 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. O vocábulo “filho” classifica-se como um substantivo do gênero masculino. Assinale a 

alternativa cujos vocábulos são TODOS classificados como substantivos masculinos:  

a) alfabeto – champanha – dó – clã– coma (enfermidade) 

b) alfabeto – champanha – cólera – clã – coma (enfermidade) 

c) alfabeto – champanha – alface – clã – coma (enfermidade) 

d) alfabeto – champanha – cal – libido – coma (enfermidade) 

e) alfabeto – champanha – cataplasma – libido – coma (enfermidade) 

 

2. Assinale a ÚNICA alternativa que apresenta equívoco quanto à concordância nominal:  

a) Paisagens as mais belas possíveis. 

b) Elas próprias foram ao local. 

c) Paisagens o mais belas possíveis. 

d) Para aquilatar a importância do tropeiro, basta lembrar que o Brasil tem cerca de oito e meio 

milhões de quilômetros quadrados de superfície. 

e) Vão em anexo, as declarações. 

 

3. Observe a regência verbal e assinale a alternativa que contraria a norma culta: 

a) Aspiro a um alto cargo político; 

b) Avisaram-no que chegaríamos cedo. 

c) Era muito tarde quando cheguei ao colégio. 

d) Aquela é a garota com quem muito simpatizei. 

e) O noivo chegou atrasado à igreja. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

4. Paulo é atleta e Carlos é ciclista, ambos partem simultaneamente de um mesmo ponto A. 

Carlos desloca-se no sentido leste retilineamente, a uma velocidade média de 12 km/h e Paulo corre 

no sentido norte também retilineamente com velocidade média de 5 km/h. Considere que os 
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movimentos são executados numa região plana. Indique a menor distância entre eles após 1 hora de 

movimento. 

a) 17 quilômetros 

b) 15 quilômetros 

c) 14,5 quilômetros 

d) 13 quilômetros 

e) 11,7 quilômetros 

 

5. Um reservatório contém uma mistura de cem litros de gasolina e álcool na razão de 7:3. Nestas 

condições o volume de gasolina é de:   

a) 80  

b) 70  

c) 60  

d) 58  

e) 48  

 

6. Um caminhão com velocidade constante de  faz um percurso em 4 horas. Com a 

intenção de fazer o mesmo percurso em 3 horas, a velocidade deverá ser de: 

a)   

b)  

c)  

d)  

e)  

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7. No dia 29 de novembro de 2016 a aeronave da companhia boliviana Lamia que transportava a 

delegação da Associação Chapecoense de Futebol, incluindo jogadores, comissão técnica, 

jornalistas e empresários, caiu na Colômbia, a poucos quilômetros do aeroporto, vitimando 71 

pessoas. O governo colombiano ofereceu todo o apoio e solidariedade, agilizando as ações 

necessárias para atendimento às vítimas, preparação e liberação dos corpos. A solidariedade e 

carinho do povo colombiano fortaleceu os vínculos entre as Nações, Brasil e Colômbia. Qual é o 

nome do Presidente da Colômbia? 
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a) Nicolás Maduro 

b) Evo Morales 

c) Juan Carlos Varela 

d) Daniel Ortega 

e) Juan Manuel Santo 

 

8. O Senado Federal faz parte do Congresso Nacional do Brasil, juntamente com a Câmara dos 

Deputados, formando o Poder Legislativo da União. É formado por 81 senadores, sendo três por 

unidade da federação. Quem são os representantes do Estado de Santa Catarina no Senado Federal? 

I – Dalírio Beber 

II – Esperidião Amin 

III – Dário Berger 

IV – Paulo Bauer 

V – Celso Maldaner 

VI – Jorginho Mello 

Estão corretas: 

a) I, II e VI 

b) I, III e IV 

c) II, IV e VI 

d) I, II e V 

e) II, V e VI 

 

9. O Índice de Desenvolvimento Humano – IDH foi desenvolvido em 1990 pelos economistas 

Amartya Sen e Mahbud ul Haq e adotada pela ONU em 1993, para classificar países, estados e 

cidades em: desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Os critérios para o cálculo do 

IDH são expectativa de vida ao nascer, educação e PIB per capita. Fonte: www.wikipédia..org.br 

Em acesso ao site www.ita.sc.gov.br, em 30 de dezembro/2016, o IDH do Município de Itá é 

______ . 

a) 0.771 

b) 0.685 

c) 0.779 

d) 0.821 

e) 0.741 

http://www.ita.sc.gov.br/
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10. Carmem Lúcia Antunes Rocha é jurista e magistrada brasileira. Em 2015 foi eleita 

“Personalidade do Ano” no Prêmio Faz Diferença, do Jornal O Globo. Em 2016 tomou posse da 

Presidência do ______________________________ , surpreendendo a todos ao optar em receber os 

cumprimento pela posse, apenas com café e água, descartando o jantar que de praxe acontece nessas 

ocasiões, justificando esse ato pela crise financeira que passa a nação brasileira. Assinale a 

alternativa correta que preenche a lacuna do texto. 

a) Tribunal Superior Eleitoral 

b) Tribunal de Contas da União 

c) Congresso Nacional 

d) Supremo Tribunal Federal 

e) Tribunal Superior Federal 

 

CONHECIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

11. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, lei 8069/90, no Capítulo II, que  dispõe sobre 

o Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade. No art. 16, do referido documento, temos que o 

direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:  

I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais; 

II - opinião e expressão; 

III - crença e culto religioso; 

IV - brincar, praticar esportes e divertir-se; 

V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 

VI - participar da vida política, na forma da lei; 

VII - buscar refúgio, auxílio e orientação. 

As alternativas CORRETAS são:  

a) As alternativas I;   II;   III;  IV; V; VI e VII 

b) Apenas I;   II;  IV;  V; VI e VII 

c) Apenas II;  IV; V; VI e VII 

d) Apenas I,  III; IV; V e VII 

e) Apenas I; II;  IV e VII 

 

12. No art. 208 da Constituição Federal de 1988, observa-se que, o dever do Estado com a 

educação será efetivado mediante a garantia de:  
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I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada 

inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; 

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino; 

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas do ensino fundamental, por meio de programas 

suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

As alternativas CORRETAS são:  

a) Apenas I; II;  IV e VII  

b) Apenas I;   II;  IV;  V; VI e VII 

c) Apenas II;  IV; V; VI e VII 

d) Apenas I,  III; IV; V e VII 

e) Apenas I;   II;   III;  IV; V e VI   

 

13. Acerca da incumbência dos Municípios prevista na Lei Federal nº 9394/96, de 20/12/96 e 

alterações que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional é INCORRETO afirmar:  

a) cabe ao município organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus 

sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados; 

b) é de competência dos municípios requisitar ação redistributiva por parte dos órgãos coordenadores 

dos estabelecimentos de ensino em relação às suas escolas; 

c) compete ao município baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 

d) compete ao município autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de 

ensino; 

e) está entre as incumbências do município oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, 

com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente 

quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos 

acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e 

desenvolvimento do ensino. 
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14. Desde a promulgação da Lei nº 9394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, toda escola precisa ter um projeto político-pedagógico (PPP). Este documento deve 

explicitar as caraterísticas que gestores, professores, funcionários, pais e alunos pretendem construir 

na unidade e qual a formação querem para quem ali estuda. Acerca do projeto político-pedagógico, 

assinale a alternativa CORRETA. 

a) Uma escola organizada para a aprendizagem fundamenta suas ações e decisões no projeto político-

pedagógico, sendo este, o único elemento a ser considerado para a progressiva emancipação da 

instituição escolar frente à legislação vigente. 

b) O projeto político-pedagógico, de construção colegiada, deve atender as necessidades dos 

educandos, cabendo aos pais decidirem sobre as ações e metodologias didático-pedagógicas a serem 

adotadas pela unidade escolar.  

c) O projeto político-pedagógico traz em sua origem forte influência da teoria comportamentalista, 

pois considera não só os fins da educação, mas como se desenvolve a aprendizagem no ambiente 

escolar. 

d) A escola deve organizar o trabalho pedagógico a fim de contribuir para a formação do cidadão, e 

esse trabalho concretiza-se mediante ações e intenções previstas no projeto político-pedagógico. 

e) O projeto político-pedagógico deve estar pautado na qualidade total, uma vez que esse documento 

permite o controle das ações educativas no âmbito escolar, bem como a mensuração exata das metas 

alcançadas semestralmente.  

 

15. O trabalho pedagógico interdisciplinar implica na vontade e no compromisso dos atores 

(professores, alunos, gestores) envolvidos no planejamento da ação pedagógica, a fim de evitar a 

fragmentação das áreas do conhecimento. Analise a seguintes afirmações:  

I- Em um trabalho interdisciplinar as atividades vão sendo propostas e se estabelecendo por 

convergência entre os saberes. 

II- A interdisciplinaridade ocorre quando as diversas atividades e contribuições das disciplinas, bem 

como o trabalho dos professores, acontecem de forma separada.  

III- A prática interdisciplinar está vinculada à existência de um projeto sustentado por uma 

intencionalidade claramente estabelecida para este fim. 

Com relação a uma prática pedagógica interdisciplinar, as alternativas CORRETAS são:  

a) Apenas I e II 

b) Apenas I e III 

c) Apenas II e III 
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d) As alternativas I;  II e III 

e) Somente a alternativa II 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROFESSOR DE HISTÓRIA 

16. O desenvolvimento da escrita no Antigo Egito serviu para o conhecimento e a própria 

sustentação de variadas facetas dessa antiga civilização. Não se restringindo à invenção de um 

único sistema gráfico, os egípcios foram responsáveis pela existência de três modos diferentes de 

escrita, relacione as colunas indicando de forma correta as características de cada modo de escrita. 

 Modo de Escrita  Identificação 

A Hieroglífica   Mais recente e popular, formada por 

cerca de 350 sinais. 

B Hierática  Considerada sagrada, mais antiga e 

composta de mais de 600 caracteres. 

C Demótica  Uma simplificação da Hieroglífica 

A Alternativa que atende o questionamento acima, é respectivamente:  

a) A, B, C 

b) B, A, C 

c) C, A, B 

d) B, C, A  

e) A, C, B 

 

17. O dia 01 de janeiro de 2017, foi marcado pela posse dos prefeitos e vice-prefeitos eleitos em 

eleição realizada em Outubro e Novembro (quando em segundo turno) de 2016, sendo que os 

referidos cumprirão mandato no período de 2017/2020. 

Indique nas proposições abaixo qual a origem da palavra Prefeito: 

a) Tem origem na Idade Média, e era atribuído ao recebedor de terras do Senhor Feudal. 

b) Tem origem no Renascimento e está ligado ao movimento antiabsolutista. 

c) Tem origem no período da Expansão Marítima, pois era responsável pela comunicação entre 

Metrópole e Colônia. 

d) Tem origem após o término da Primeira Guerra Mundial, com a reorganização do mapa mundial 

e) Tem origem em Roma, e quer dizer “posto acima dos outros”. 
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18. Idade Média. 

Para alguns historiadores, a Idade Média é um período da história europeia de cerca de mil anos, 

que tem início em 476, com a deposição do último imperador romano do Ocidente, e termina em 

1453, com a queda de Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente. A periodização tem 

como marco inicial o século V e o final do século XV, periodização muito usada em livros, revistas, 

jornais e sites. 

I – Feudo (palavra de origem germânica,  que significa bem de importância). O feudo podia ser uma 

grande área de terra, um direito para cobrar impostos ou um cargo de prestígio. 

II – A doação de um Feudo se dava por meio do juramento de fidelidade que ocorria durante uma 

cerimônia chamada homenagem. 

III – A sociedade feudal estava dividida em três ordens: as dos que oram (o clero) a dos que 

guerreiam (a nobreza) e a dos que trabalham ( alta, média e pequena burguesia, lojistas e sans-

cullotes). 

IV – As principais obrigações da nobreza eram a Guerra, as caçadas, e os torneios, os torneios 

funcionavam com uma espécie de ensaio para as guerras e eram extremamente cruéis. 

V – O Senhorio estava dividido, geralmente em três áreas: manso senhorial, manso servil e terras 

comunais. 

Com relação a Idade Média, é correto afirmar: 

a) Estão corretos os itens: I, II, IV e V. 

b) Estão corretos os itens: II, III, IV e V 

c) Estão corretos os itens: I, III, IV e V. 

d) Estão corretos os itens: II, IV e V. 

e) Estão corretos os itens: I, IV e V. 

 

19. Grandes Navegações 

Utilize V para Verdadeiro e F para Falso. 

As Grandes Navegações provocaram transformações significativas no cenário mundial, entre as 

quais: 

( ) a tomada de consciência, pelos europeus, do tamanho da Terra e da enorme diversidade 

cultural dos povos; assim, os seres humanos tiveram de conviver cada vez mais com as diferenças 

entre eles; 

( ) o extraordinário crescimento do volume e do valor do comércio internacional; 
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( ) o declínio das cidades italianas e a ascensão dos países banhados pelo oceano Atlântico, 

como Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, considerado principal via de comércio; 

( ) a construção de vastos impérios coloniais pelos europeus e a apropriação da riqueza dos 

povos africano, asiáticos e americanos;  

 ( ) o fortalecimento do poder absoluto dos reis. 

Após análise das alternativas, escolha a que corresponde a relação correta. 

a) V, F, V, V, V. 

b) V, V, V, V, V. 

c) V, F, V, F, V. 

d) V, V, F, F, F. 

e) F, F, F, V, V. 

 

20.  O governo de Artur Bernardes enfrentou a instabilidade política desde o primeiro dia. O 

presidente tomou posse legalmente em pleno estado de sítio, que seria mantido até o último dia de 

seu mandato. Entre as dificuldades políticas enfrentadas por Bernardes estavam o movimento de  

a) Frei Caneca em Pernambuco, A Revolta da Chibata, a Coluna Prestes e ainda o avanço do 

movimento operário. 

b) Revolta da Vacina no Rio de Janeiro, a Revolta de 1924 de São Paulo, e Coluna Prestes e ainda o 

avanço do movimento imigratório. 

c) Borges de Medeiros no Rio Grande do Sul, a Revolta de 1924 de São Paulo, a Coluna Prestes e 

ainda o avanço do movimento operário. 

d) Borges de Medeiros com a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, Revolta 

Constitucionalista em São Paulo e avanço do movimento operário. 

e) Sabinada na Bahia, A Balaiada no Maranhão, o avanço do movimento operário e a Coluna Prestes. 

 

 

http://www.infoescola.com/historia/revolta-de-1924/
http://www.infoescola.com/historia/coluna-prestes/

