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 Estado de Santa Catarina 

Município de Guarujá do Sul - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 002/2017 

 

 

 

                                                                                                                          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 (Gabarito):  

 

 

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. Em 1841 ocorreram as chamadas “Eleições do Cacete”, que contou com a vitória dos Liberais para 

a Câmara dos Deputados. D. Pedro II, contudo, dissolveu a Câmara e nomeou um ministério de 

conservadores além de convocar novas eleições. Seguiu-se a esse evento, uma reforma do Código de 

Processo Criminal e a restauração do Conselho de Estado. Assinale a alternativa que traz o nome 

como tal período ficou conhecido: 

A) Regresso Conservador. 

B) Restauração Imperial. 

C) Restauração Conservadora. 

D) Regresso Imperial. 

 

02. Apelidado de Pacificador, foi o responsável por pacificar inúmeras revoltas em S. Paulo, Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul, além de ter vencido os revoltosos que integraram o movimento 

denominado de Balaiada: 

A) Felício Mendonça. 

B) Francisco Sabino 

C) José Bonifácio de Andrada e Silva. 

D) Duque de Caxias. 

 

03. Acerca da expedição de Pedro Álvares Cabral, saída de Lisboa em março de 1500, cujo destino foi 

a colonização do Brasil é correto afirmar que: 

A) A viagem não seguiu nenhuma rota definida e tampouco contava com objetivos claros. Era 

apenas uma demonstração do poderio naval português para o restante da Europa. 

B) A viagem havia sido financiada pela Igreja e era uma demonstração da subordinação de 

Portugal à Igreja Católica em troca do serviço prestado em 1494 pelo Papa, quando 

estabeleceu uma nova divisão do mundo por meio do Tratado de Tordesilhas. 

C) O grande objetivo da viagem era tomar posse de terras a Oeste de Portugal, assegurando o 

controle português do Atlântico Sul de modo a garantir maior segurança para a sua rota 

marítima em direção as Índias. 

D) Cabral buscou tomar posse de uma terra que já lhe era conhecida e que contava com indícios 

de uma colonização prévia, como afirmado no Tratado de Tordesilhas de 1494. 

 

04. Sobre o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 e responsável por dividir as terras descobertas 

e por descobrir entre as Coroas de Castela e o Reino de Portugal, não podemos afirmar que: 
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A) Toda a Europa reconheceu a legitimidade do Tratado e o respeitou. 

B)  O Tratado surgiu a partir da contestação portuguesa às pretensões colonizadoras da Coroa 

de Castela, sobretudo após a viagem de Cristóvão Colombo. 

C) O tratado definia como linha de demarcação o meridiano 370 léguas a oeste da ilha de Santo 

Antão no arquipélago de Cabo Verde.  

D) A assinatura do Tratado é emblemática da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, 

momento no qual o poder secular dos reis é afirmado em detrimento do poder absoluto do 

papado. 

 

05. Embora a Grécia, com as suas polis, tenha sido considerada o berço da democracia, local no qual 

qualquer cidadão pode opinar a cidadania e o poder de decisão não eram outorgados aos escravos e 

aos metecos (estrangeiros). Assinale abaixo o responsável pela instituição desse modelo na Grécia 

antiga: 

A) Dracon. 

B) Clístenes. 

C) Pisístrato. 

D) Aristóteles. 

 

06. A Declaração dos Direitos do Homem e dos Cidadãos estabeleceu que os homens nascem livres e 

iguais perante a lei, salvaguardando, porém, algumas distinções sociais tendo em vista o terreno da 

utilidade comum. Assinale abaixo a alternativa que melhor representa essa distinção: 

A) A lei só tem direito de proibir as ações que sejam prejudiciais à sociedade. 

B) Ninguém deve ser molestado por suas opiniões, mesmo que religiosas, desde que sua 

manifestação não perturbe a ordem pública. 

C) A propriedade privada é um direito natural, sagrado, inalienável e inviolável. 

D) Os direitos do homem e do cidadão necessitam de força pública para serem instituídos em 

benefício de todos. 

 

07. Das alternativas abaixo, envolvendo algumas revoltas ocorridas no período colonial, assinale a 

única que está correta: 

A) A Conjuração Baiana, ocorrida em 1789, buscou a independência do Brasil e a defesa dos 

ideais propagados pela Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade. 

B) A Revolução Pernambucana, ocorrida em 1817, foi uma tentativa de manutenção do poder 

dos escravocratas e pregava o direito de escravização de índios e negros, além de defender 

uma distribuição das minas de ouro entre outros estados que não Minas Gerais e São Paulo. 
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C) A Guerra dos Mascates, de 1710, defendeu o fim das desigualdades sociais e a instalação de 

um governo republicano. 

D) A Revolta de Filipe dos Santos, de 1720, apresentou uma posição antagônica na qual o Rio de 

Janeiro deveria tornar-se submisso economicamente à Salvador, mas, ao mesmo tempo, 

manter sua autonomia política. 

 

08. Sobre a Revolução Pernambucana ocorrida em 1817, podemos afirmar que: 

A) As ideias iluministas tiveram pouca ou nenhuma influência no conflito, conduzido por 

escravocratas e nobres da região. 

B) Embora sintonizada com os ideais que motivaram revoltas mundo afora, essa revolução não 

contou com a manifestação de apoio de nenhum país ou personalidade internacional. 

C) Não defendeu em nenhum momento ideias separatistas, apenas a manutenção e a reforma do 

poder vigente. 

D) Também conhecida como Revolução dos Padres, foi um movimento emancipacionista. 

 

09. Ao longo do século XIX, a chamada Era dos Impérios, inúmeros territórios asiáticos e africanos 

foram conquistados por nações europeias. Essas colonizações, contudo, enfrentaram revoltas e 

movimentos de resistência. Identifique, dentre as alternativas abaixo, aquela que traz uma relação 

correta entre a nação imperialista, a região colonizada e o movimento de resistência surgido no 

período: 

A) Portugal, Angola e o MPLA. 

B) Inglaterra, Índia e a Revolta dos Cipaios. 

C) França, Argélia e a Guerra dos Boxers. 

D) Inglaterra, Sudão e a Revolta dos Bôeres. 

 

10. Em 1545 a Igreja Católica convocou o Concílio de Trento, como forma de fazer frente aos 

inúmeros conflitos religiosos surgidos no período. Assinale abaixo a alternativa que melhor descreve 

a temática desse Concílio. 

A) Reconhecimento da doutrina calvinista, que admitia o lucro comercial como uma espécie de 

dádiva e não um pecado, como um dogma católico. 

B) Dissolução do clero regular, assim como a venda de indulgências e sacramentos, de modo a 

conter os abusos cometidos pela Igreja. 

C) Reconhecimento da autoridade da Igreja Anglicana, encerrando assim os conflitos com a 

Inglaterra. 

D) A Reafirmação da hierarquia eclesiástica católica e a reativação do Santo Ofício da Inquisição. 
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11. Os séculos XVI e XVII vivenciaram inúmeras lutas religiosas na Europa, responsáveis por gerar 

conflitos políticos e sociais em outras partes do mundo. Assinale abaixo um conflito resultante das 

lutas religiosas que tomaram corpo no período. 

A) A colonização do território que hoje conhecemos como Estados Unidos. 

B) A expulsão dos jesuítas das colônias portuguesas. 

C) A instalação da inquisição nas colônias espanholas. 

D) A independência das colônias americanas. 

 

12. Na primeira metade do século XIX houve um abalo nas relações entre Inglaterra e Brasil, assinale 

abaixo o motivo desse estremecimento. 

A) Os privilégios alfandegários concedidos aos portugueses a partir de 1819. 

B) O incentivo do governo brasileiro à exportação do algodão. 

C) A existência de mão de obra escrava no Brasil oriunda do tráfico. 

D) A forte imigração europeia para a região, iniciando o movimento de industrialização 

brasileira. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Qual das alternativas apresenta uma frase corretamente grafada?  

A) Ele é de menor. 

B) Fiquei fora de si. 

C) Acredito que é isso. 

D) Existe muitas esperanças. 

 

14. Observe a concordância: 

I - Bem aventurado os que não entendem nem aspiram a entender de futebol; 

II - Os pajés queimavam dentro das maracás de tabaco e aspiravam o fumo. 

Sobre os itens acima: 

A) Ambos estão corretos. 

B) Ambos estão incorretos. 

C) Apenas I está correto. 

D) Apenas II está correto. 

 

15. A crase é facultativa em qual das frases abaixo: 

A) Começou a falar. 

B) Dirigiu-se à Espanha. 
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C) Volto às duas horas.  

D) Fez menção a vidas perdidas.  

 

16. Leia com atenção: As águas não eram estas, ______ um ano, ______ um mês, ______ um dia. 

Os versos de Cecília Meireles, acima, são preenchidos correta e respectivamente por: 

A) A – A – A. 

B) Há – Há – Há. 

C) À – A – À. 

D) Há – À – A. 

 

17. Não pode ser entendido como um sinônimo de “Errante”: 

A) Nômade. 

B) Erradio. 

C) Inconstante. 

D) Exilado. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. “Presidente Michel Temer troca diretorias do CNPq” 

O Diário Oficial do dia 30 de outubro de 2017 trouxe o decreto de exoneração de um dos diretores CNPq, 

Carlos Roberto Fortner. 

(Fonte adaptada: Diário Catarinense >acesso em 30 de outubro de 2017) 

Assinale a alternativa correta sobre o CNPq: 

A) Trata-se do Conselho de Finanças Nacional, responsável pela elaboração da meta fiscal anual. 

B) Trata-se do Conselho Jurídico da Presidência da República, responsável pela defesa jurídica 

pessoal do presidente. 

C) Trata-se do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que juntamente 

com a agência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), tem 

como principais atribuições fomentar a pesquisa científica e tecnológica e incentivar a 

formação de pesquisadores brasileiros. 

D) Trata-se do Conselho Nacional de Desenvolvimento Agrário, responsável pela política de 

desenvolvimento agrário sustentável.  

 

19. A Península Arábica é formada por:  

A) Noruega e Suécia. 

B) Omã, Iêmen, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. 
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C) Portugal e Espanha 

D) Arábia Saudita, Chile, Equador e México.  

 

20. Segundo a Lei Orgânica de Guarujá do Sul - Santa Catarina, analise os itens a seguir. 

I - O Município poderá realizar obras e serviços de interesse comum, mediante convênio com o Estado, 

a União ou entidades particulares, bem assim, através de consórcio com outros Municípios; 

II - A alteração de divisão administrativa do Município somente pode ser feita quadrienalmente, no ano 

anterior ao das eleições municipais; 

III - A Lei Orçamentária Anual estabelecerá as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo 

ano, podendo ser adicionados ou suplementados os créditos orçamentários, mediante autorização 

legislativa. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.   

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas o item I e III está correto.  

D) Todos os itens estão corretos. 

 


