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Instruções: 
 

1. Verifique se este caderno corresponde a sua opção de cargo e se contém 

numeradas de 01 a 30. Caso contrário, reclame ao fiscal de sala outro caderno.

2. Não serão aceitas reclamações posteriores.

3. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.

4. Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Essa resposta deve ser marcada no 

Cartão-Resposta que você receberá. 

5. O Cartão-Resposta deve, obrigatoriamente, ser assinado. Esse 

não o rasure nem o amasse. 

6. Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

7. Marque apenas UMA letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anul

8. Você dispõe de três horas para fazer sua P

tempo inclui a marcação do Cartão-Resposta.

9. Verifique se seus dados estão corretos no Cartão

Aplicação de Prova. 

10. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, telefone celular, etc).

11. A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não

acarretará a sua exclusão do concurso. 

12. Ao término da Prova, chame o fiscal de sala para devolver o caderno de questões e o 
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Atividade 

Divulgação do Gabarito da Prova Objetiva

Interposição de Recursos contra os Gabaritos da Prova 

Objetiva 

Divulgação dos Gabaritos Definitivos

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva
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PROFESSOR 

Verifique se este caderno corresponde a sua opção de cargo e se contém 30 questões objetivas e de múltipla escolha, 

Caso contrário, reclame ao fiscal de sala outro caderno. 

Não serão aceitas reclamações posteriores. 

existe apenas UMA resposta certa. 

Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Essa resposta deve ser marcada no 

deve, obrigatoriamente, ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, 

Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

Marque apenas UMA letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anul

para fazer sua Prova Objetiva. Faça-o com tranquilidade, mas controle o seu tempo. Es

Resposta. 

Verifique se seus dados estão corretos no Cartão-Resposta. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de 

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, telefone celular, etc). 

A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não

Ao término da Prova, chame o fiscal de sala para devolver o caderno de questões e o Cartão

Data 

Divulgação do Gabarito da Prova Objetiva 08/03/2010 Internet: 

Interposição de Recursos contra os Gabaritos da Prova 
09/03/2010 Na sede da GRE ou na sede da Funadepi.

Divulgação dos Gabaritos Definitivos 12/03/2010 Internet: 

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva 16/03/2010 
Internet: 

 

Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Piauí

 

PROFESSOR – HISTÓRIA 

0 questões objetivas e de múltipla escolha, 

Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Essa resposta deve ser marcada no 

não poderá ser substituído, portanto, 

Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

Marque apenas UMA letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão. 

ilidade, mas controle o seu tempo. Esse 

para efetuar as correções na Ata de 

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não-observância dessa exigência 

Cartão-Resposta. 

Local 

Internet: www.funadepi.org.br  

GRE ou na sede da Funadepi. 

Internet: www.funadepi.org.br 

Internet: www.funadepi.org.br 
www.seduc.pi.gov.br 

Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Piauí 
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Legislação 
 
 

1. A característica principal da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional LDB (Lei nº 9.394/96), em relação à 

organização escolar, é o seu caráter: 

 

a) Conservador. 

b) Seletivo. 

c) Classificador. 

d) Flexível. 

e) Diretivo. 

 

2. O ensino fundamental obrigatório, com duração mínima de 9 

(nove) anos,  gratuito na escola pública, a partir dos 6 (seis) 

anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão 

e, segundo a Lei 9.394/96, a escola deve promover: 

 

I - O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo 

como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita 

e do cálculo. 

II - A compreensão do ambiente natural e social, do sistema 

político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade. 

III - O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 

tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 

habilidades e a formação de atitudes e valores. 

IV - O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 

solidariedade humana e de tolerância recíproca, em que 

se assenta a vida social. 

V - A preparação básica para o trabalho e a cidadania, de 

modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às 

condições de ocupação. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente I e II são corretas. 

b) Somente I e III são corretas. 

c) Somente I, II, III e IV são corretas. 

d) Somente I, II, III e V são corretas. 

e) Somente II, III, IV e V são corretas. 

 

3. Segundo a LDB 9.394/96, a educação abrange: 

 

I - Os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar. 

II - Os processos formativos que se desenvolvem na 

convivência humana e no trabalho. 

III - Os processos formativos que se desenvolvem nas 

instituições de ensino e de pesquisa. 

IV - Os processos formativos que se desenvolvem nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais. 

 

   Está(ão) correta(s) a(s)afirmativas: 

 

a) III, apenas. 

b) II e IV, apenas. 

c) I, II, e III. 

d) II, III e IV. 

e) I, II, III e IV. 

 

4. Para atingir suas finalidades, as instituições de ensino 

determinam papéis e responsabilidades, cabendo ao 

professor, segundo a Lei nº 9.394/96: 

 

I - Colaborar com as atividades de articulação da escola com 

as famílias e a comunidade. 

II - Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

III - Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 

menor rendimento. 

IV - Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 

estabelecidas. 
V - Participar da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino. 

VI - Informar os pais sobre a freqüência e o rendimento dos 

alunos, bem como sobre a execução de sua proposta 

pedagógica. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas: 

 

a) I, II, III e V. 

b) I e III. 

c) I e II. 

d) I, II, III e IV. 

e) II, III, V e VI. 

 

5. De acordo com o art. 23º da LDB, o currículo na educação 

básica poderá organizar-se em: 

 

I - Série anuais e períodos semestrais; 

II - Ciclos e alternância regular de períodos de estudos; 

III - Grupos não- seriados, com base na idade, na competência 

e em outros critérios. 

IV - Forma diversa de organização, sempre que o interesse do 

processo de aprendizagem assim o recomendar. 

V - Ciclos de formação, com base nas aquisições 

exclusivamente cognitivas. 

 

    Estão corretas as alternativas: 

  

a) I, II e III, apenas; 

b) I, II, III e IV, apenas; 

c) I, II, IV, e V, apenas; 

d) I, III, IV, e V, apenas 

e) I, II, III, IV e V. 

 

6. Segundo a LDB, no seu artigo 62, o professor, para atuar na 

educação básica, deverá: 

 

a) Já ter completado o ensino fundamental. 

b) Ter, no máximo, o nível médio na modalidade Normal. 

c) Possuir competência pedagógica confirmada por 

comissão especial. 

d) Ter completado o ensino médio, na modalidade 

profissionalizante. 

e) Ter formação de nível superior, em curso de licenciatura, 

de graduação plena sendo admitida, para aqueles que 

atuam nas séries iniciais do ensino fundamental, como 

formação mínima, a oferecida em nível médio, na 

modalidade normal. 
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7. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) propõem uma 

mudança de enfoque em relação aos conteúdos curriculares: 

em vez de um ensino em que o conteúdo é visto como fim em 

si mesmo, o que se propõe é um ensino em que o conteúdo é 

visto como: 

 
a) Conhecimentos e valores sociais acumulados pelas 

gerações adultas repassadas ao aluno como verdade; 

b) Informações, princípios científicos, leis, etc., 

estabelecidos e ordenados numa seqüência lógica e 

psicológica; 

c) Temas geradores extraídos apenas da problematização 

da prática de vida dos alunos; 

d) Meio para que os alunos desenvolvam as capacidades 

que lhe permitam produzir e usufruir dos bens culturais, 

sociais e econômicos; 

e) Informações colocadas à disposição do aluno para ele 

usar, se assim o quiser. 

 

8. Os Parâmetros Curriculares Nacionais adotam a proposta de 

estruturação por ciclos, cujo princípio norteador é a 

flexibilidade da seriação. Desse modo, a organização da 

escolaridade, em ciclos, possibilita que o currículo seja 

trabalhado ao longo de um período de tempo maior. Essa 

proposta reconhece as seguintes oportunidades de 

escolarização, exceto: 
 

a) Respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem que os 

alunos apresentam. 

b) Distribuição dos conteúdos de forma mais adequada à 

aprendizagem; 

c) Freqüentes rupturas e excessiva fragmentação do 

percurso escolar; 

d) Realização de adaptações sucessivas da ação pedagógica 

às diferentes necessidades dos alunos; 

e) Incorporação da diversidade dos desempenhos dos 

alunos na relação com objetos de conhecimento 

diferente. 

 

9. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente –ECA, Lei nº 

8.069/90, é dever da família, da comunidade, da sociedade  

em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos das crianças e dos 

adolescentes. A garantia de prioridade compreende, exceto: 

 

a) Primazia de receber proteção e socorro em algumas 

circunstâncias; 

b) Precedência de atendimento nos serviços públicos; 

c) Preferência na formulação e na execução das políticas 

sociais públicas. 

d) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância e a juventude; 

e) Precedência de atendimento nos serviços de relevância 

pública. 

 

10. Pedro passou a chegar à escola, sucessivas vezes, com marcas 

de violência doméstica, o que comprometeu 

significativamente sua vida e sua aprendizagem. Diante desse 

quadro, seus professores consultaram o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, constatando no seu art. n.º 56, que o 

procedimento indicado é que os (as): 

 

a) Responsáveis sejam chamados e advertidos pela direção 

da escola; 

b) Dirigentes da escola comuniquem o ocorrido ao Conselho 

Tutelar; 

c) Professores visitem a residência da criança para verificar 

suas condições de vida; 

d) Orientadores educacionais encaminhem a família e a 

criança para acompanhamento psicológico; 

e) Autoridades educacionais notifiquem o caso à delegacia 

policial. 
 

 
Conhecimentos Específicos 

 
 
 

11. A batalha de Poitiers tem como importância histórica: 

 

a) O fato dos cristãos terem derrotado os muçulmanos e 

reconquistado temporariamente Jerusalém, na primeira 

Cruzada. 

b) A vitória final do exército francês sobre os ingleses, na 

Guerra dos Cem Anos. 

c) A primeira derrota do exército alemão, na Segunda 

Guerra Mundial, para os russos, marcando o início da 

derrocada do Eixo. 

d) A vitória dos alemães sobre o exército francês, iniciando a 

invasão alemã naquele país durante a Segunda Guerra 

Mundial. 

e) A vitória dos francos, comandados por Carlos Martel, 

sobre os muçulmanos, impedindo a expansão destes na 

Europa para além da Península Ibérica. 

 

12. Analise atentamente as afirmativas abaixo a respeito das duas 

grandes guerras mundiais e suas consequências: 

 

I - A batalha de Stalingrado significou a vitória da Tríplice 

Entente na Primeira Guerra, derrotando a Tríplice Aliança. 

II - A saída da Rússia durante o conflito, na Primeira Guerra, 

está relacionada à revolução socialista naquele país. 

III - Durante a Segunda Guerra ocorreu o holocausto, com o 

extermínio de judeus em alguns países, além da 

Alemanha. 

IV - Países como Letônia e Lituânia surgiram como 

conseqüência da Segunda Guerra Mundial. 

 

    Estão corretas: 
 

a) Apenas II, III e IV. 

b) Apenas III e IV. 

c) Apenas I, II e III. 

d) I, II, III e IV. 

e) Apenas II e III. 
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13. Foram regiões conquistadas por Portugal à época da Expansão 

Marítima ou Grandes Navegações, exceto: 
 

a) Moçambique. 

b) Macau. 

c) Açores. 

d) Marrocos. 

e) Angola. 

 

14. A partir da chamada Baixa Idade Média (séc. XI – XV), o 

sistema feudal viveu o seu declínio, abrindo espaços para a 

criação de novas formas de relações no interior das 

sociedades européias. Entre os fatores que levaram à 

desarticulação das estruturas feudais podem ser apontadas, 
exceto:  
 

a) Desenvolvimento das atividades mercantis tanto a nível 

local, quanto a longa distância. 

b) Surgimento da burguesia como novo grupo social, que 

passa a ocupar o poder político. 

c) A crescente centralização do poder nas mãos dos reis, 

suprimindo os poderes locais da nobreza feudal. 

d) O renascimento urbano, trazendo também uma cultura 

mais laica, em oposição ao teocentrismo feudal. 

e) Os exércitos nacionais ocupam o papel de defesa dos 

Estados, superando as cavalarias medievais. 

 

15. O industrialismo regulamentado ou estímulo às manufaturas 

é uma das características do mercantilismo: 

 

a) Francês. 

b) Português. 

c) Inglês. 

d) Espanhol. 

e) Holandês. 

 

16. No pós-Segunda Guerra, o presidente dos EUA, Harry Truman 

(1945-53), passou a adotar uma doutrina nacional para 

combater o avanço do socialismo no mundo. As ações 

adotadas por Truman, para a Europa e para a América Latina, 

foram, respectivamente: 

 

a) Plano Marshall e Pacto Andino. 

b) Plano Colombo e Pacto Andino. 

c) Plano Marshall e Tratado Interamericano de Assistência 

Recíproca. 

d) Plano Colombo e Doutrina Monroe. 

e) Plano Marshall e Doutrina Monroe. 

 

17. Analise as afirmativas abaixo sobre fatos ocorridos no 

contexto da Segunda Guerra Mundial e depois identifique a 

incorreta: 
 

a) O ataque japonês a bases dos EUA, no continente 

americano. 

b) Anexação dos Sudetos, na Tchecoslováquia, pelos 

alemães.  

c) O domínio da Albânia por tropas fascistas italianas. 

d) Os japoneses anexaram regiões da China, de grande 

importância econômica. 

e) Ocupação de grande parte do território francês pelas 

tropas nazistas alemãs. 

18. Na sociedade feudal, a relação de suserania e vassalagem 

representava: 
 

a) Um aumento da subordinação do servo ao senhor feudal. 

b) O desaparecimento do poder dos reis, com o predomínio 

do poder local dos senhores feudais. 

c) Uma relação elitizada, baseada na fidelidade e nas 

obrigações recíprocas. 

d) A superioridade do poder da Igreja Católica sobre a 

nobreza. 

e) Uma relação vertical, que contribuía para manter o 

imobilismo daquela sociedade. 
 

19. Padre Cláudio Melo, enquanto historiador piauiense, diverge 

da grande maioria dos seus pares por: 
 

a) Questionar o caráter popular atribuído à Batalha do 

Jenipapo pela maioria dos historiadores piauienses. 

b) Defender que a abolicionismo no Piauí teve um caráter 

mais acelerado que nas demais regiões. 

c) Afirmar que o escravismo foi a mão-de-obra 

predominante na pecuária piauiense. 

d) Defender a prioridade do norte na colonização inicial do 

território piauiense. 

e) Defender a importância da evangelização no processo de 

colonização do Piauí, através do sistema de aldeamento. 
 

20. Analise atentamente as afirmativas abaixo sobre a formação 

histórica do atual território do Piauí: 
 

I - O apresamento indígena também foi um fator inicial para 

o devassamento do território piauiense; 

II - As fazendas de gado, que inicialmente ocuparam o 

território piauiense, têm sua origem a partir da Casa da 

Torre, em Pernambuco; 

III - A prática da pecuária extensiva trouxe, como uma das 

conseqüências para o Piauí, a formação de latifúndios 

nessa região; 

IV - Mandu Ladino simboliza a resistência indígena contra a 

ocupação do solo piauiense pelo “branco” colonizador. 
 

    Estão corretas: 
 

a) Apenas II e III. 

b) Apenas I e III. 

c) I, II, III e IV. 

d) Apenas I, III e IV. 

e) Apenas III e IV. 
 

21. “Joaquim Nabuco foi o primeiro a chamar a atenção para o 

significado mais profundo que teve, no transcurso da História, 

o fenômeno da Guerra da Tríplice Aliança. Ele disse que a 

Guerra do Paraguai foi ao mesmo tempo o apogeu do Império 

e o seu declínio.” (NOVAIS, Fernando. “O significado da guerra do 

Paraguai na História do Brasil”.) 
 

    São fatos que contribuíram para o declínio do Império, 

posteriores à Guerra do Paraguai, exceto: 
 

a) A publicação do Manifesto Republicano.  

b) A proibição do Tráfico Negreiro e o crescimento do 

movimento abolicionista. 

c) O surgimento da Questão Militar, com o Exército 

entrando em choque com o governo Monárquico. 

d) Criação do primeiro partido republicano, em São Paulo. 

e) Fortalecimento do Exército que passa a cobrar seu papel 

político dentro da sociedade. 
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22. O período regencial foi um dos mais agitados na história 

política do país e também um dos mais importantes. Naqueles 

anos, esteve em jogo a unidade territorial do Brasil, e o centro 

do debate político foi dominado pelos temas da centralização 

ou descentralização do poder, do grau de autonomia das 

províncias da organização das Forças Armadas. (FAUSTO, Boris. 

História do Brasil, 2ª ed. São Paulo: EDUSP, 1995. p. 161)  
 

    Analisando as revoltas ocorridas em diversas províncias 

brasileiras durante o Período Regencial, é correto afirmar que: 
 

a) Entre os fatores motivadores da maioria dessas revoltas 

estava a oposição ao forte centralismo político desse 

período, que tirava a autonomia financeira e 

administrativa das províncias. 

b) De forma geral, ocorreram contra o processo 

abolicionista que se iniciou a partir da Lei Eusébio de 

Queiroz. 

c) O ideal republicano esteve presente em todas essa 

revoltas, o que provocou a forte repressão do governo 

central monárquico. 

d) Em geral, eram revoltas lideradas pelas elites escravistas 

que exigiam medidas mais centralizadoras do governo 

brasileiro, além de maior estímulo agrícola. 

e) Entre elas, apenas a Cabanagem teve caráter republicano 

e separatista. 

 

23. A atividade mineradora trouxe várias conseqüências para a 

sociedade colonial, entre elas, podemos citar, exceto: 
 

a) O desenvolvimento da arte barroca na região mineira. 

b) Maior fiscalização e exploração da metrópole sobre o 

Brasil. 

c) A decadência da atividade açucareira. 

d) Maior urbanização. 

e) Ligação comercial entre diversas regiões da colônia, 

desenvolvimento de mercado interno. 
 

24. Revolta de cunho separatista e republicana ocorrida durante 

o Período Joanino no Brasil: 
 

a) Inconfidência Mineira. 

b) Revolta de Vila Rica. 

c) Confederação do Equador. 

d) Conjuração Baiana. 

e) Revolução Pernambucana. 
 

25. A vida político-parlamentar brasileira durante a chamada 

República Democrática ou Populista (1946-64) foi dominada 

pelos seguintes partidos: 
 

a) PTB, UDN e PDT. 

b) MDB, PTB e UDN. 

c) PTB, UDN e PSD. 

d) PSB, PSD e UDN. 

e) PMDB, PDS, ARENA.  

 

26. A história política brasileira apresenta dois períodos de 

experiências parlamentarista, que foram: 
 

a) No Primeiro Reinado e no governo de João Goulart. 

b) No Segundo Reinado e governo de Jânio Quadros. 

c) No Período Regencial e no governo de João Goulart. 

d) No Período Regencial e no governo de Jânio quadros. 

e) No Segundo Reinado e no governo de João Goulart. 

27. As fortes críticas de organizações e pessoas contrárias ao 

neoliberalismo predominante no contexto da globalização 

atual, apontam para o fato dele trazer como uma de suas 

consequências na maioria dos países que o adotam: 

 

a) Maior concentração de riquezas e marginalização de uma 

grande parcela da população. 

b) A diminuição da distância entre ricos e pobres. 

c) Tornar acessível a toda a população os bens culturais 

produzidos pela aldeia global, homogeneizando a cultura. 

d) Fortalecer o Estado-Nação em detrimento do Estado 

mínimo. 

e) Fortalecer intensamente as organizações sindicais. 

 

28. Surgiu como novidade na Constituição brasileira  de 1988: 

 

a) Licença Maternidade. 

b) Legalização da greve como instrumento de luta dos 

trabalhadores. 

c) Direito de voto aos analfabetos. 

d) Habeas Corpus. 

e) Senado como órgão representativo dos estados. 

 

29. São movimentos sociais ocorridos no período da República 

Velha, exceto: 
 
a) Canudos. 

b) Intentona Comunista. 

c) Cangaço. 

d) Revolta da Vacina. 

e) Contestado. 

 

30. A extinção do sistema de Padroado no Brasil com a separação 

entre Igreja Católica e o Estado ocorreu: 

 

a) Quando da Proclamação da Independência. 

b) Após a Revolução de 1930 e o início da Era Vargas. 

c) Com o Golpe Militar de 1964. 

d) Logo após a Proclamação da República. 

e) Durante a instabilidade do Período Regencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 


