
Município de São Carlos - SC 

Processo Seletivo 002/2017 

Prova objetiva escrita para o cargo de: 

PROFESSOR DE HISTÓRIA  

ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 09h00min e término 

as 12h00min. 

2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do 

momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova. 

3. Esta prova contém 20 (vinte) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo 

apenas uma a correta. 

4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe 

para o cartão resposta que não possui identificação. 

5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso. 

6. Ao final da prova encontra-se o seu Cartão resposta o qual possui sua identificação e a 

identificação por código de barras o qual você deverá opor a sua assinatura. 

7. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira: 

Você deverá assinalar a sua alternativa correta como no exemplo abaixo: 

 

Questão Alternativa correta 

01 A B C D 

02 A B C D 

     

 

- preenchimento correto. 

Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica. 

8. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas. 

9. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembre-

se que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova. 

10. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário 

de recurso anexo ao Edital de Processo Seletivo 02/2017.  

11. Boa prova. 

12. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta. 
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Conhecimentos Gerais 

01- Os parâmetros Curriculares – PCN – são documentos norteadores, que possibilitam ao 
professor criar a sua própria metodologia, respeitando a diversidade e o contexto no qual a 
criança está inserida. Diante disso, assinale a alternativa CORRETA: 
 

a)  Os PCN foram criados para orientar o professor a reformular suas metodologias, mas 
os conteúdos não se apresentam de forma contextualizada, nem interdisciplinar. 

b)  Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN – são documentos individuais que não 
possuem nenhuma relação com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica – DCN. 

c)  Os documentos elaborados para nortear o trabalho do professor em sala de aula não 
possuem uma hierarquia para delinear a importância destes documentos. 

d)  Quando o professor elabora com os alunos um trabalho dinâmico e reflexivo, possibilita 
que eles adquiram uma bagagem de conhecimentos para a vida. 
 

02- Os profissionais da educação têm por função auxiliar os educandos em sua melhoria 
intelectual. Contudo, o estado, o Estado também tem o papel de responsabilidade quanto aos 
investimentos na educação. Diante deste contexto, analise as sentenças a seguir: 
 
I – O estado deve investir numa educação de qualidade para que a escola realize sua função, é 
preparar as crianças para a participação social. 
II – As propostas educacionais oferecidas pelo governo devem garantir a formação de cidadãos 
competentes para resolverem os problemas da sociedade. 
III – O docente deve ser o mediador deste movimento, proporcionando que o aluno exerça sua 
cidadania. 
IV – Exercer a cidadania é algo apenas destinado e de responsabilidade dos agentes que 
representam a vida política do país. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) As sentenças II e IV estão corretas. 
b) As sentenças I, II e IV estão corretas. 
c) As sentenças I, II e III estão corretas. 
d) Somente a sentença I está correta. 

 
03- O processo de atualização da Proposta Curricular orienta-se por três fios condutores que 
se colocam como desafios no campo educacional: 1) perspectiva de formação integral, 
referenciada numa concepção multidimensional de sujeito; 2) concepção de percurso formativo 
visando superar o etapismo escolar e a razão fragmentária que ainda predomina na 
organização curricular e 3) atenção à concepção de diversidade no reconhecimento das 
diferentes configurações identitárias e das novas modalidades da educação. Foi feita no ano: 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) 2015. 
b) 2012. 
c) 2014.        
d) 2013. 

 
 
 
 
 



04- Os Parâmetros Curriculares Nacionais, em sua série de Adaptações Curriculares, Saberes 
e Práticas da Inclusão (Brasil, 2004), publicada pela Secretaria de Educação Especial do 
Ministério da Educação, atribui traços como comuns aos:  
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
a) Superdotados. 
b) Profissionais. 
c) Habilidosos. 
d) Lideres. 

 
 
05- A Secretaria de Educação Fundamental e a Secretaria de Educação Especial do Ministério 
da Educação publicaram o documento Parâmetros Curriculares Nacionais – Adaptações 
Curriculares (Brasil, 1999), que trata especificamente das estratégias para a educação de 
alunos com necessidades educacionais especiais. Com base no texto acima assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 

a) Adaptações Curriculares e de Acesso ao Currículo são ajustes que promovem no 
planejamento escolar e pedagógico. 

b) Nas ações educacionais, em resposta às necessidades educacionais especiais de 
alunos. 

c) Um dos aspectos essenciais desse processo de ajuste é exatamente o da interação 
contínua entre as necessidades do aluno e as respostas educacionais efetivadas. 

d) Por isso, é imprescindível adotar uma posição crítica em relação aos valores que a 
escola transmite explícita e implicitamente mediante atitudes cotidianas. 
 

 
06- Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência 
aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 
§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por 
multiprofissional e interdisciplinar e considerará: Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. 
b) Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. 
c) A acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão.  
d) A limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. 

 
 
07- O Estatuto da criança e do adolescente é a lei nº 8.069, criada em 13 de julho de 1990. 
Nesta Lei estão especificados os direitos da criança (a pessoa com 12 anos de idade) e do 
adolescente (pessoa entre 12 e 18 anos). É a Lei que dispõe sobre a proteção integral à 
criança e ao adolescente. A família assim como a sociedade em geral, e o poder público têm o 
dever de assegurar os direitos referentes à: Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) Vida, saúde, alimentação e educação. 
b) Trabalho social, valorização pessoal. 
c) Esporte, lazer, profissionalização, cultura e dignidade.   
d) Respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária da criança e do adolescente. 

 
 
 



 
 
08- A Emenda Constitucional nº 59/2009 (EC nº 59/2009) mudou a condição do Plano Nacional 
de Educação (PNE), que passou de uma disposição transitória da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) para uma exigência constitucional com periodicidade 
decenal, o que significa que planos plurianuais devem tomá-lo como referência. O plano 
também passou a ser: Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) Considerado o articulador do Sistema Nacional de Educação. 
b) Previsão do percentual do Produto Interno Bruto (PIB). 
c) Seu financiamento. 
d) Serviços, investimentos, serviços não remunerados, atividades informais e legais. 

 
 
09- Elaborar um plano de educação no Brasil, hoje, implica assumir compromissos com o 
esforço contínuo de eliminação de desigualdades que são históricas no País. Portanto, as 
metas são orientadas para enfrentar as barreiras para o acesso e a permanência; as 
desigualdades educacionais em cada território com foco nas especificidades de sua população; 
a formação para o trabalho, identificando as potencialidades das dinâmicas locais; e o exercício 
da cidadania. O PNE foi elaborado com esses compromissos, largamente debatidos e 
apontados como estratégicos pela sociedade na CONAE 2010, os quais foram aprimorados na 
interação com o Congresso Nacional. A elaboração de um plano de educação não pode: 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Prescindir de incorporar os princípios do respeito aos direitos humanos, à 
sustentabilidade socioambiental, à valorização da diversidade e da inclusão e à 
valorização dos profissionais que atuam na educação de milhares de pessoas todos os 
dias. 

b) Afirmar com elevado grau de certeza que, em conjunto com as características 
socioeconômicas. 

c) Expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou 
certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis. 

d) Organizar-se classes, ou turmas, com alunos. 
 
 
10- A incorporação da educação infantil à educação básica constituiu-se em medida de política 
pública, o que lhe permitiu passar a contar com o financiamento advindo do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB) desde 2007. Outra medida importante foi o estabelecimento da sua 
obrigatoriedade em conjunto com o ensino fundamental, o ensino médio (e as modalidades 
concernentes), fato que ocorreu com a aprovação da Emenda Constitucional nº 59/2009, que 
estendeu a educação obrigatória para a faixa etária de: Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) 4 a 16 anos. 
b) 4 a 17 anos. 
c) 4 a 15 anos. 
d) 4 a 18 anos. 

 
 

 
 



Conhecimentos Específicos 
11- Com relação aos tempos homéricos na Grécia é correto afirmar:  

 

I. A denominação tempos homéricos para o início da história grega foi dada porque as 
principais fontes para o estudo desse período são as obras atribuídas ao poeta Homero, a 
Ilíada e a Odisseia. 
II. Os relatos sobre a expansão sobre os Aqueus na Ásia Maior estão no poema a Ilíada. 
III. A narrativa sobre a vida cotidiana dos Gregos e o retorno de grandes heróis, como 
Ulisses está no poema a Odisseia. 
IV. Os tempos Homéricos tiveram início com a invasão dos romanos em 1.200 a.C. 

 

Assinale as afirmativas Corretas: 
 

a) Somente as afirmativas II, III estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
d) Somete as afirmativas I, II e IV estão corretas.  

 

12- O movimento cultural europeu do século XVIII, que apresentou novas ideias políticas, 
sociais e econômicas, é conhecido como Iluminismo. Por isso, esse século ficou conhecido 
como o Século das Luzes ou da Ilustração (...). (IBEP, Caderno do Futuro, 2013, p. 78). 

 

I. Os pensadores iluministas defendiam a razão como fonte do conhecimento humano. 
Buscavam explicações racionais para o Universo e para a sociedade. Desenvolveram teorias 
políticas e sociais que se opunham à sociedade da época. Combatiam os governos 
democráticos e os privilégios sociais, que oprimiam a burguesia e as camadas populares. 
Defendiam o respeito aos direitos do homem. 
II. As ideias iluministas representavam os anseios da burguesia, que encontrou nelas as 
justificativas para criticar a velha ordem, a sociedade tradicional e os seus privilégios. 
III. Apoiada a esses novos ideais, a burguesia promoveu em vários países revoluções 
liberais contra o absolutismo real e a velha ordem política, nos fins do século XVII. 
Destacaram-se a Revolução Francesa de 1789, e as lutas de libertação das colônias da 
América. 
IV. Os pensadores iluministas defendiam à razão como fonte do conhecimento humano. 
Buscavam explicações irracionais para o universo e para a sociedade. Desenvolveram teorias 
políticas e sociais que se opunham à sociedade da época. Combatiam os governos 
absolutistas e os privilégios sociais, que oprimiam a burguesia e as camadas populares. 

 

Assinale as afirmativas Corretas: 
 

a) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
b) Somente a afirmativa I está correta. 
c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
d) Somete a afirmativa II está correta.  

 

13- Podemos definir a Revolução Industrial como: 

I.  Um conjunto de mudanças tecnológicas profundas que se iniciou no Século XVIII e se 

prolongou pelo Século XIX. 

II.  Processo em que a máquina suplantou o trabalho humano e surgiu uma nova relação entre 

trabalho e capital. 

III.  A transformação econômica que deu origem as fábricas e ao trabalho assalariado. 

IV.  Até o final do século XVII a maioria da população européia vivia no campo e produzia o que 

consumia. De maneira manufatureira o produtor dominava todo o processo produtivo. 

 



Assinale as afirmativas Corretas: 
 

a) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
b) Somente a afirmativa I está correta. 
c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

 

14- Ao longo do século XIX, Inglaterra e França estiveram à frente do processo de conquista e 
colonização do continente africano. Foram seguidas por outras nações, o que originou disputas 
por territórios, criando um clima internacional de rivalidades. O temor de que essas lutas 
levassem a custosos e incontroláveis confrontos entre as nações industrializadas que motivou 
as grandes potências a se reunirem em 1884 e 1885, na Conferência de Berlim, para dividir 
entre si o continente africano.  
 

Referente ao texto acima, todas as afirmativas estão incorretas, Exceto: 
 

a) À diminuição dos contingentes militares europeus.  
b) À eliminação da liderança industrial da Inglaterra.  
c) O mapa da África foi, modelado de acordo com os interesses imperialistas, sem levar 

em consideração as diferenças étnicas, culturais e os interesses dos povos locais.  
d) Ao rompimento do equilíbrio europeu, sendo o principal motivo que desencadeou à 

Primeira Guerra Mundial. 
 

15- Sobre a Crise de 1929 é Correto Afirmar, Exceto: 
 

a) Aumento das taxas de juros, explosão de consumo, quebra da produção agrícola e 
nacionalização de empresas foram as principais causas da crise. 

b) A firme posição do presidente Herbert Clark Hoover (1929 a 1933), membro do partido 
republicano e defensor do liberalismo, de não intervir na economia, contribuiu para 
manter a situação nesse desequilíbrio. 

c) As circunstâncias da crise de 1929 resultaram numa grave crise de superprodução. 
Havia um excesso de mercadorias e poucos compradores.  

d) Superprodução agrícola e industrial, diminuição do consumo, "crack" da Bolsa de New 
York e diminuição das exportações e diminuições salariais, foram os principais 
geradores da crise. 

 

16- Com relação à Segunda Guerra Mundial. 
 

I. Adolf Hitler nasceu na Áustria, no final do século 19, em 1889. Em 1913, entrou para o 
exército austríaco e acabou lutando na 1ª Guerra Mundial. Em 1921, tornou-se líder dos 
nazistas. Aos 34 anos foi preso, após uma tentativa de golpe de Estado. Em 1933, com 44 
anos, foi eleito cidadão alemão e nomeado chanceler. No ano seguinte, com a morte do 
presidente, tornou-se Führer (líder do povo alemão). Começou então a expansão militar do 
país, dando início a 2ª Guerra Mundial. Em 1945, após ser derrotado, acabou cometendo 
suicídio. 
II. A bomba que destruiu Hiroshima foi lançada pelo avião Enola Gay e detonada a 500 
metros de altitude, liberando uma energia equivalente a 20 mil toneladas de dinamite. O calor 
no centro da explosão foi enorme e queimou tudo num raio de um quilômetro, transformando 
os metais em gases, as construções em pó e os seres humanos em cinzas. 
III.  O Pacto germânico-soviético, deixou o governo nazista livre para se lançar sobre a 
Polônia, o que aconteceu em primeiro de setembro de 1939. Dois dias depois, os governos de 
Inglaterra e França declaravam guerra à Alemanha. Era o início da Primeira Guerra Mundial. 
IV. A política de apaziguamento determinava que as nações liberais respondessem com 
acordos e concessões as agressões Alemãs. Entretanto além de permitir a expansão nazista, 
esse sistema isolava cada vez mais a Europa Ocidental da Polônia.  
 
 
 



Em Relação às afirmações anteriores é correto afirmar que: 
 

a) Somente a afirmativa I, II e IV estão corretas. 
b) Somente a afirmativas III e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
d) Somete a afirmativa I, II e III estão corretas. 

 
17- Com relação à Guerra Fria assinale a alternativa incorreta. 
 

a) Com a intenção de estabelecer novo equilíbrio de forças, Richard Nixon aproximou-se 
da China e promoveu sua integração a ONU. O Governo do sucessor de Nixon, Gerald 
Ford, também do partido Republicano ficou marcado principalmente pela derrota Norte 
Americana no Vietnã.   

b) A Terceira Revolução Industrial, terminologia usada por muitos capitalistas, exigiam 
grandes volumes de capitais para manter as intensas pesquisas, a rapidez e o 
dinamismo na produção de bens. Assim, com imensas riquezas e domínio de vasto 
mercado internacional, as grandes potencias capitalistas, viviam, nos anos 1980, 
situação bem diferente da lentidão burocrática do régime chinês.  

c) Para enfrentar o quadro de crise na União Soviética, Gorbatchev colocou em pratica 
amplo processo de transformações fundado em três pilares básicos: a distensão 
internacional, com acordos que pudessem interromper a corrida armamentista; a 
restruturação econômica, chamada perestroika; e a abertura política, que freava o 
centralismo do poder, denominada Glasnost. 

d) Em novembro de 1989, a derrubada do muro de Berlim, símbolo da Guerra fria, foi o 
resultado da forte mobilização popular. Pouco depois, em 1990, deu-se a reunificação 
das duas Alemanha. Em Junho de 1991, Berlim voltava a ser a capital de toda a 
Alemanha.  

 
18- Todas as afirmativas estão corretas, Exceto: 
 

a)  Diretamente ligada a Terceira Revolução Industrial, a Nova Ordem Econômica 
Capitalista envolveu o mundo intensa e rapidamente, liderada pelos grandes 
conglomerados empresariais e pelos governos dos países mais dinâmicos da Ordem 
Capitalista. Entre estes destacou-se, de início, o Grupo dos 7, ou G7 um colegiado 
informal das potencias que predominou na economia mundial: Estados Unidos, 
Canadá, Alemanha, Brasil, Reino Unido, França e Japão.  

b) O termo Globalização passou a ser usado com frequência a partir da penúltima década 
do século XX. A palavra designa a ideia de dissolução das fronteiras que separam as 
transações econômicas e financeiras do mundo, tornando o planeta uma grande 
“Aldeia Global”, em que todos os países encontram-se intimamente ligados. Dessa 
forma, o termino da ordem fundada na Guerra Fria deu início a uma nova ordem, 
assentada nessa interligação Globalizada.  

c) Nos anos de 1970 e 1980, predominaram a recessão e a inflação alta, o que ampliou 
as desigualdades sociais na América Latina. A estabilização monetária e o fim da 
inflação galopante foram conseguidos nos últimos anos do Século, quando vários 
países passaram a seguir o receituário Consenso de Washington.  

d) Além da globalização, a nova ordem mundial também se caracteriza pela 
multipolaridade. E seus efeitos começaram a aparecer no final da década de 2000, 
quando as economias em desenvolvimentos passaram a demonstrar grande 
capacidade de crescimento e interesse em serem mais ativas nas decisões políticas 
mundiais.  

   
 
 
 



19- É correto afirmar, Exceto: 
 

a) No início dos anos 1980, a economia do Brasil era uma das mais fechadas do mundo. 
Os produtos estrangeiros tinham uma tributação elevada que aumentavam seus preços. 
Além disso, vigorava no país a Lei do Similar Nacional, que proibia a importação de 
artigos, caso houvesse algum similar produzido no Brasil. Essa proibição estimulou a 
prática do contrabando.  

b) O Governo Collor promoveu o fechamento do mercado ao comercio exterior, visando 
uma adequação à Globalização. Para tanto, foram reduzidas as taxas de importação e 
eliminadas as restrições à entrada de produtos estrangeiros no Brasil.  

c) Ainda segundo os preceitos Neoliberais, o governo Collor deu início à privatização de 
estatais, sobre a alegação que seriam deficitárias e pouco competitivas.  O Programa 
Nacional de Desestatização criado em 1990, permitia também que empresas 
estrangeiras comprassem estatais.  

d) No início dos anos 1980, diversas empresas não puderam arcar com os custos da 
modernização e fecharam as suas portas, deixando milhares sem trabalho. Outra 
solução encontrada foi a demissão de funcionários e o repasse do serviço para 
empresas especializadas, que dispensam o pagamento e encargos trabalhistas pratica 
conhecida como terceirização.  

 
20- Com relação ao Governo de Fernando Henrique Cardoso: 
 
I. No discurso de posse, em 1° de janeiro de 1995, destacou duas prioridades 
governamentais: consolidar a estabilidade da nova moeda e reverter o quadro de exclusão 
social que atingia grande parte da população.  
II. No aspecto social, durante o Governo, acirraram-se os conflitos e as disputas na área 
rural, ganhando importância o movimento dos trabalhadores Rurais Sem Terras (MST), surgido 
na década de 1980. Ao mesmo tempo latifundiários passaram a formar milícias para defender 
suas propriedades, muitas delas tidas como improdutivas. Sobre pressão popular e sobre o 
quadro de violência no campo, o governo implantou alguns mecanismos de desapropriação 
das terras improdutivas, na tentativa de baixar o elevado índice de concentração de terras nas 
mãos dos proprietários privados.  
III. No segundo mandato, houve dificuldade para manter o valor da moeda estável, sem 
desvalorizá-la em relação ao Dólar, agravando-se o já crítico quadro social. Depois de um 
acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o país teve acesso a um novo empréstimo 
no valor de quarenta e um bilhões de Dólares, no entanto, como forma e honrar tal empréstimo, 
tornaram-se necessários mais cortes os gastos públicos além do aumento dos impostos.  
IV. Na política, merecesse destaque a aprovação presidencial da Lei complementar nº 101, 
DE 4 DE MAIO DE 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, pela qual foram 
estabelecidas normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, 
fixando os limites de gastos e as regras para o endividamento dos poderes executivos, 
legislativo judiciário e o então existente poder moderador, nos níveis estaduais e municipais.  
 

Em Relação às afirmações anteriores é correto afirmar que: 
 
a) Somente a afirmativa II está errada. 
b) Somente a afirmativa I está errada. 
c) Somente a afirmativa IV está errada. 
d) Somente a afirmativa III está errada. 

 
 


