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 Estado de Santa Catarina 

Município de Anchieta – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 003/2017 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“PROFESSOR DE HISTÓRIA” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA 

ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta:  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. A chamada Revolução Praieira, que eclodiu durante o Segundo Reinado em novembro de 1848 

em Pernambuco, ficou caracterizada historicamente como um movimento. 

A) Absolutista e separatista. 

B) Republicano e escravocrata. 

C) Absolutista e escravocrata. 

D) Liberal e Federalista.  

 

02. O discurso sobre a necessidade de avaliarmos integralmente um ser humano, focando no ensino 

pautado em habilidades e competência, ocupou o lugar de qual grande metanarrativa pedagógica? 

A) Ensino Conteúdista. 

B) Escola Sem Partido. 

C) Ensino Emancipador. 

D) Ensino Libertário. 

 

03. “Um professor coloca nos objetivos de ensino que o aluno, após determinada aula, deve saber 

‘comparar uma célula animal com uma célula vegetal’. Que faz o professor nessa aula? Explica 

(descreve?) como é uma célula animal e como é uma célula vegetal. Talvez faça uma tabelinha em que 

coloca, lado a lado, como é uma e como é a outra. Talvez estabeleça comparações. Entretanto, não 

considera que sua responsabilidade ensinar a comparar, não se preocupa com o desenvolvimento dessa 

habilidade no aluno. Está centrado no conteúdo ‘célula vegetal e animal’, saber comparar é algo que o 

aluno deve “trazer pronto” e se ele não souber o problema não é do professor de Ciências… Só que 

também não é de nenhum outro…”.  

(Lenise Martins Garcia, UnB). 

Na visão apresentada acima, a professora defende que: 

A) O ensino pautado no conteúdo é de responsabilidade de todos, e o mais importante é avaliar 

se o conteúdo tem sido devidamente assimilado. 

B) O ensino centrado apenas em conteúdos objetivos desresponsabiliza os professores e 

educadores de uma tarefa educativa de caráter mais amplo. 

C) O ensino conteudista é pautado em comparações e a sua não assimilação é problema 

unicamente do aluno. 

D) Comparar é uma função que compete ao aluno apenas, o professor deve preocupar-se em 

expor de maneira clara o conteúdo a ser trabalhado em aula apenas. 
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04. No ano de 2009, o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM – passou a adotar um modelo 

avaliativo mais preocupado em mensurar habilidades. Foram cinco os eixos contemplados: domínio 

de linguagens; compreensão de fenômenos; enfrentamento de situações-problemas; construção 

argumentativa; e, por fim, elaboração de propostas. A prova, então, passou a utilizar uma teoria 

conhecida como: 

A) Teoria Clássica dos Testes. 

B) Teoria de Avaliação Cognitiva. 

C) Teoria de Resposta ao Item. 

D) Teoria de Avaliação Objetiva. 

 

05. Uma análise da História da Educação demonstra que a Educação sempre serviu a interesses 

diversos e, muitas vezes, antagônicos: fomentar a cidadania, criar mão-de-obra capacidade para o 

mercado de trabalhos, formar um pensamento crítico e assim por diante. Em uma abordagem que 

poderíamos chamar de sociocrítica, a função da educação escolar seria: 

A) Preparar o alunado para o ingresso no mercado de trabalho. 

B) Garantir a qualidade da educação, de modo neutro e preocupada unicamente com o conteúdo 

fornecido. 

C) Buscar uma ponte de ligação entre a escola e o sistema produtivo em voga, para que cada 

formando possa assumir a melhor carreira possível. 

D) Garantir a formação de um cidadão crítico, participativo e humanizado. 

 

06. Em 1948 a Educação é declarada um direito humano básico e, desde então, esse direito tem sido 

reafirmado em diversas situações, como por exemplo: a Convenção Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (1966), na Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de 

Descriminação contra a Mulher (1979) e na Convenção sobre os direitos da Criança (1989). Em 1990, 

em Jontiem na Tailândia, esse direito foi revisitado, gerando um documento assinado por mais de 

150 países que reafirmaram seu compromisso em garantir uma educação de qualidade acessível a 

todos e qualquer um. Nesse momento, foi elaborado o documento que ficou conhecido como: 

A) Declaração Mundial de Educação para Todos. 

B) Declaração da Tailândia. 

C) Declaração para a Universalização da Educação. 

D) Declaração para uma Educação Democrática e Cidadã. 

 

07. Nos Parâmetros Curriculares para o ensino de História, está disciplina é apresentada como 

relacionada com a constituição da noção de: 

A) Regionalidade. 
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B) Alteridade. 

C) Cidadania. 

D) Identidade. 

 

08. Os primeiros PCNs para o ensino de História trabalham com a ideia de eixos temáticos e, para o 

ensino fundamental, foram sugeridos quatro eixos – um para cada ciclo. Para o segundo ciclo, 

composto então pela 3ª e 4ª série, a temática sugerida era: 

A) História das Organizações Populacionais. 

B) História Local e do Cotidiano. 

C) História das Relações Sociais. 

D) História das Representações.  

 

09. Nos anos 1980 e início dos anos 1990, as propostas curriculares e o ensino de História sofreram 

fortes influências dos debates historiográficos e pedagógicos e das mudanças paradigmáticas no 

âmbito da História. Os PCNs questionam os métodos e as concepções concebidos como tradicionais 

e afirmam que os estudos no campo da produção do conhecimento histórico, nas últimas décadas, 

têm proporcionado novos olhares aos historiadores, professores e alunos. Esses estudos têm 

refletido criticamente sobre os agentes condutores da história, os povos e culturas sobre os quais os 

estudos históricos devem lançar seus olhares, as fontes utilizadas pelos historiadores, às noções de 

tempo histórico e as relações entre a História e outras disciplinas. Assim, os PCNs acabaram se 

aproximando de qual corrente historiográfica? 

A) História das Mentalidades. 

B) História Econômica. 

C) Nova História. 

D) Historicismo. 

 

10. Houve um período que ficou conhecido como “Paz Armada”, esse nome designou um momento 

no qual o mundo vivenciou um período de paz, progresso e esperança. Esse período corresponde a 

qual momento da História Mundial. 

A) Ao período compreendido entre as duas grandes guerras mundiais. 

B) Ao período compreendido entre os anos de 1871 e 1913. 

C) Ao período também conhecido como Guerra Fria. 

D) Ao período posterior ao da Guerra Fria, antes de iniciado os conflitos no Oriente Médio. 

 

11. Em fins do século XVIII e início do século XIX, a economia brasileira encontra-se em crise, os 

setores ligados à exportação involuíram para uma economia de subsistência quase. Contudo, algumas 
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regiões escaparam desse quadro, assinale abaixo a alternativa que apresenta uma região que não 

sofreu com o declínio econômico vivenciado nesse período. 

A) O Rio de Janeiro, uma vez que, por ser capital do império, sempre contou com inúmeros 

investimentos e com uma forte indústria voltada para exportação. 

B) A região Sul, por ser uma região apartada do restante do país, sua economia nunca dependeu 

do mercado interno ou externo. 

C) A região do Maranhão, devido ao importante papel na exportação de algodão para os EUA. 

D) Região de São Paulo, por conta da instalação de indústrias fortes que atuaram na exportação 

de inúmeros produtos manufaturados. 

 

12. Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia, José II da Áustria e o Marquês de Pombal, ministro 

de D. José I de Portugal, são exemplos de déspotas esclarecidos. Sobre estes é correto afirmar que: 

A) Eram monarcas que diziam que seu poder era oriundo de Deus, por isso esclarecidos. 

B) Foram os responsáveis por promoveram reformas radicais que implicaram a transição de um 

modelo absolutista para um republicano. 

C) Acreditavam que a educação era um valor a ser cultivado pela nobreza, por isso diziam-se 

esclarecidos. 

D) Embora continuassem monarcas, déspotas, esses reis liam e proclamavam-se discípulos dos 

filósofos iluministas, por esse motivo também se viam como esclarecidos. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Texto) 
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13. “Cientistas do Boston Children's Hospital, nos Estados Unidos, conseguiram reverter com sucesso 

diabetes tipo 1 em cobaias...” (linhas 1 a 3). O emprego da vírgula no trecho retirado do Texto foi 

utilizado para: 

A) Separar elementos que exercem a mesma função sintática. 

B) Separar o adjunto adverbial antecipado. 

C) Separar o aposto, ou qualquer elemento de valor meramente explicativo. 

D) Separar elementos repetidos. 

 

14. “A estratégia envolveu o uso de células-tronco do sangue ...” (linhas 5 e 6). O termo destacado está 

conjugado no pretérito perfeito do indicativo. Caso o tempo e modo verbais de “envolveu” fossem 

alterados para o pretérito imperfeito do indicativo, é correto afirmar que a substituição correta seria: 

A) Envolvia. 

B) Envolve. 

C) Envolvera. 

D) Envolverá. 
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15. “... conseguiram reverter com sucesso diabetes tipo 1 em cobaias (...)” (linhas 2 e 3). É correto 

afirmar que o termo destacado exerce função sintática de: 

A) Agente da passiva. 

B) Objeto indireto. 

C) Adjunto nominal. 

D) Adjunto adverbial. 

 

16. “... conseguiram reverter com sucesso diabetes tipo 1 (...)” (linhas 2 e 3). É correto afirmar que o 

termo destacado exerce função sintática de: 

A) Objeto indireto. 

B) Objeto direto. 

C) Adjunto nominal. 

D) Adjunto adverbial. 

 

17. “Com as células do pâncreas intactas, assim, a insulina é produzida e os níveis de glicose no sangue 

são normalizados.”. (linhas 22 a 24). Assinale a alternativa que acentuada pela mesma regra de 

acentuação da palavra destacada. 

A) “proteína” (linha 7). 

B) “há” (linha 9). 

C) “produção” (linha 15). 

D) “imunológico” (linha 16). 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso. 

(__) - Os planetas do sistema solar realizam o movimento de translação; 

(__) - Existem nove planetas no nosso sistema solar; 

(__) - O sol é a maior e mais quente estrela do sistema solar. 

A sequência correta é: 

A) V, V, V. 

B) F, V, F. 

C) F, F, V. 

D) V, V, F. 

 

19. A região sul é a única parte do país que se localiza quase inteiramente na região temperada (com 

exceção ao extremo norte do Paraná). Os estados desta região tem um clima denominado como: 



 

8 

A) Clima Subtropical.  

B) Clima Desértico. 

C) Clima Semiárido. 

D) Clima Equatorial. 

 

20. Assinale a alternativa incorreta. Segundo a Lei Orgânica de Anchieta - SC, os bens patrimoniais do 

Município, deverão ser classificados: 

A) Em relação a cada serviço.  

B) Como material de descarte.  

C) Pela sua natureza.  

D) Segundo sua distribuição ao usuário.  

 


