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 Estado de Santa Catarina 

Município de Guaraciaba -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 II N1 – 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 lei 10.639/03 ficou popularmente conhecida por: 

A) Tornar obrigatório o ensino de História Indígena. 

B) Tornar obrigatório o ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira. 

C) Tornar optativo o ensino de História Indígena, para que assim se possa privilegiar o ensino de 

História e Cultura Africana. 

D) Tornar o ensino de História e Cultura Africana matéria extracurricular. 

  

02. A Teoria dos Estágios de Desenvolvimento, pilar da teoria dita cognitiva, é uma formulação 

comumente atribuída à: 

A) Jean Piaget. 

B) Lev Vygotsky. 

C) Paulo Freire. 

D) Maria Montessori. 

 

03. Nos dias atuais é cada vez mais comum a utilização, por parte do professor, de materiais 

complementares para elaboração de suas aulas – fotografias, vídeos, música etc. Cenário muito 

diferente daquele vivido em décadas passadas, na qual utilizava-se apenas os ditos livros didáticos. 

Nos dias atuais, os livros didáticos deixam de assumir uma posição central na relação de ensino-

aprendizagem, mas sem perder a sua relevância, pois continuam a auxiliar o professor na sua tarefa 

diária como uma espécie de instrumento auxiliar. Diante desse texto e de seus conhecimentos, é 

possível afirmar que: 

A) No Brasil, na verdade, o livro didático foi sempre subutilizado. 

B) Os livros didáticos, por conta do progresso digital, perderam sua eficácia. 

C) Os livros didáticos ainda são muito utilizados, mas pouco contribuem em aula. 

D) Os livros didáticos ainda são utilizados, mas sem ocupar a posição de destaque que assumiu 

décadas atrás.   

 

04. A indisciplina escolar é apontada, por muitos, como um dos grandes problemas educacionais 

contemporâneos. Algo normal, para alguns, e inadmissível, para outros, o tema da indisciplina escolar 

tem sido objeto de estudos e de discussão. A maioria dos educadores, contudo, concordam que ela 

ocupa uma boa parte do uso do tempo pelos professores em sala de aula. Estudos de 2016 apontam 

que 20% do tempo de uma aula é utilizado para acalmar a bagunça e resolver questões de 

indisciplina, outros 13% para lidar com questões burocráticas e o restante para as aulas 

propriamente ditas. De posse dessa informação podemos afirmar que: 
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A) A indisciplina escolar, embora muitos a considerem um grave problema, não é algo relevante, 

pois é o assunto com o qual os professores menos utilizam seu tempo em sala de aula. 

B) A indisciplina escolar é algo muito grave, sobretudo por demandar um tempo considerável 

dos professores em sala de aula: aproximadamente ½ da aula é gasta resolvendo questões de 

indisciplina. 

C) A indisciplina escolar, embora grave, ainda não ocupa todo o tempo do professor em sala de 

aula. 

D) A indisciplina escolar é um problema, sem dúvida, mas não ocupa tanto o professor em sala 

de aula quanto as questões burocráticas.  

 

05. “Na verdade, o mestre fitava-nos. Como era mais severo para o filho, buscava-o muitas vezes com os 

olhões, para trazê-lo mais aperreado. Mas nós também éramos finos; metemos o nariz no livro, e 

continuamos a ler. Afinal cansou e tomou as folhas do dia, três ou quatro, que ele lia devagar, 

mastigando as ideias e as paixões. Não esqueçam que estávamos então no fim da Regência, e que era 

grande a agitação pública. Policarpo tinha decerto algum partido, mas nunca pude averiguar esse 

ponto. O pior que ele podia ter, para nós, era a palmatória. E essa lá estava, pendurada do portal da 

janela, à direita, com os seus cinco olhos do diabo. Era só levantar a mão, despendurá-la e brandi-la, 

com a força do costume, que não era pouca”.  

(Machado de Assis, Conto de Escola). 

O excerto acima retrata uma escola da época da Regência e apresenta uma cena cujo principal ponto 

toca na questão: 

A) Relação ensino-aprendizagem. 

B) Relação professor-aluno. 

C) Currículo Escolar. 

D) Problemas de aprendizado. 

 

06. A Lei nº 9.394 – também conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação –, de 20 de 

dezembro de 1996, estabelece uma série de princípios que deverão nortear o ensino em seu artigo 3. 

Dentre as alternativas abaixo, marque qual princípio não está presente na LDB: 

A) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

B) Valorização da experiência extraescolar. 

C) Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

D) Unidade de ideias e de concepções pedagógicas.  

 

07. A escola que conhecemos hoje passou por inúmeras mudanças ao longo da história. Uma das mais 

relevantes foi aquele responsável por organizar os conteúdos escolares predominantemente por 
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disciplinas, distribuindo-os ao longo da duração do período de estudos de um aluno. Essa mudança 

diz respeito à: 

A) Produção e estruturação de um currículo escolar. 

B) Instauração do ensino universal e gratuito para todos. 

C) Consolidação da LDB. 

D) Instauração do ensino noturno para alunos de baixa renda. 

 

08. Há tempos convencionou-se chamar de fracasso escolar os entraves para uma aprendizagem 

adequada, por parte do corpo discente, dos conteúdos, saberes e valores propagadas pela escola. Para 

os estudiosos dessa temática, as principais causas do fracasso escolar são: 

A) A evasão escolar, aumentada por conta da pressão dos familiares para que os jovens 

ingressem rapidamente no mercado de trabalho. 

B) A má formação docente, ocasionada, pois os professores deixaram de fazer cursos de 

atualização. 

C) Parca infraestrutura das escolas, incapazes de oferecer material didático de qualidade para os 

seus alunos. 

D) Massificação do sistema de ensino, que se tornam cada vez mais incapazes de atender às 

diversidades de necessidades presentes nas escolas.  

 

09. “Num contexto de aceleração do processo industrial e urbano, imagina-se que seria preciso romper 

com o passado e com a tradição para atingir aquilo que passa a ser desejado como o objetivo máximo 

da sociedade moderna: o progresso. No campo educacional, surgem diversas propostas pedagógicas que 

partem de uma crítica ao ensino dominante na época e que vai ser chamado de ensino tradicional. Essas 

propostas são formuladas por um conjunto de educadores de diversos países, que acabam se juntando 

num verdadeiro movimento internacional”.  

(Jaime Cordeiro, Didática) 

O trecho acima diz respeito a um movimento que tomou corpo na primeira metade do século XX no 

mundo todo, sendo de extrema importância no Brasil. Esse movimento, encabeçado por pedagogos 

diversos, buscou incorporar em suas práticas elementos da psicologia da infância produzida desde 

finais do século XIX, a fim de aprimorar os processos de aprendizagem. Esse movimento ficou 

historicamente marcado como: 

A) Escola Nova. 

B) Escola Informal. 

C) Ensino novo. 

D) Escola plástica. 
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10. A Doutrina Truman, responsável por ditar as normas de uma nova política internacional em 

meados do século XX, era caracterizada por: 

A) Estabelecer uma zona conhecida por Zona do Euro. 

B) Reconhecer publicamente as divergências existentes entre Estados Unidos e União Soviética. 

C) Dividir os espólios da colonização do continente africano entre as nações europeias e os 

Estados Unidos, após o fim da primeira guerra mundial. 

D) A imposição dos Estados Unidos de uma política cultural para o mundo todo, para se 

contrapor a crescente influência chinesa. 

 

11. “O Mestre de México, Montezuma, nos envia, a nós e a alguns outros nobres, com a ordem de contar 

a nosso irmão o Cazonci tudo o que diz respeito à gente estranha que chegou [em Tenochtitlán]. Nós os 

enfrentamos no campo de batalha e matamos aproximadamente duzentos dos que vinham montados 

em cervos e duzentos dos que andavam a pé. Os cervos são protegidos por armaduras de couro retorcido 

e carregam algo que ressoa como as nuvens, que produz um ruído de trovão e que mata todos os que 

encontram em seu caminho, até o último. Romperam completamente nossa formação e mataram muitos 

dos nossos. A gente de Tlaxcala os acompanha pois voltou-se contra nós.” 

(fonte: Tzevetan Todorov. A conquista da América: a questão do outro) 

Com base no trecho acima é correto afirmar acerca da conquista da América que: 

A) Os nativos não demonstraram nenhuma resistência, aceitando pacificamente a colonização. 

B) Os nativos não apresentavam organização política e/ou militar. 

C) Os nativos não apresentavam qualquer divisão em seu seio, podendo considerar os astecas 

como um único povo de costumes e hábitos similares. 

D) O uso de cavalos e canhões por parte dos espanhóis facilitou a dominação, uma vez que se 

tratavam de tecnologias desconhecidas dos nativos. 

 

12. A época arcaica, compreendida entre os séculos VII-VI a.C., é considerada por muitos como a 

época mais importante da história grega, por trazer inovações capitais em inúmeros domínios. 

Dentre as medidas presentes abaixo, escolha aquela que representa a maior inovação desse período: 

A) Surgimento da poesia homérica. 

B) Uso do forno para forja de metais. 

C) Desenvolvimento das cidades-estados gregas, conhecidas como polis. 

D) Início da Guerra do Peloponeso, que iria marcar a história de toda a civilização grega. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto para responder as questões de 13 a 15. 
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10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
30 
 
 
 

O Romualdo, marido de D. Eufêmia, era um rapaz 
sério, lá isso era, e  tão incapaz de cometer a mais 
leve infidelidade conjugal como de roubar o sino de 
São Francisco de Paula; mas – vejam como o diabo 
as arma! Um dia D. Eufêmia foi chamada, a toda a 
pressa, a Juiz de Fora, para ver o pai que estava 
gravemente enfermo, e como o Romualdo não podia 
naquela ocasião deixar a casa comercial de que era 
guarda-livros (estavam a dar balanço), resignou-se a 
ver partir a senhora acompanhada pelos três 
meninos, o Zeca, o Cazuza, o Bibi, e a ama-seca 
deste último, que era ainda de colo. 
Foi a primeira vez que o Romualdo se separou da 
família. Custou-lhe muito, coitado, e mais lhe custou 
quando, ao cabo de uma semana, D. Eufêmia lhe 
escreveu, dizendo que o velho estava livre de perigo, 
mas a convalescença seria longa, e o seu dever de 
filha era ficar junto dele um mês pelo menos.  
O Romualdo resignou-se. Que remédio!...  
Durante os primeiros tempos saía do escritório e 
metia-se em casa, mas no fim de alguns dias 
entendeu que devia dar alguns passeios pelos 
arrabaldes, hoje este, amanhã aquele. Era um meio, 
como outro qualquer, de iludir a saudade. [...] 
Nessa noite fatal a virtude do Romualdo deu em 
pantanas: tencionando ele ir até o fim da linha, como 
fazia todas as noites, apeou-se na Rua Mariz e 
Barros, ali pelas alturas da Travessa de São 
Salvador. A mulata havia se apeado algumas braças 
antes. E ele viu, à luz de um lampião, o vulto dela 
saltitante e esquivo, e apressou o passo para 
apanhá-la, o que conseguiu facilmente, porque, 
pelos modos, ela já contava com isso. 

(Artur Azevedo, A ama-seca. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bi000040.pdf> Acesso em: 

2 out. 2017) 

 

 

 

13. Indique a alternativa em que todos os vocábulos são substantivos: 

A) Infidelidade – arma – pressa – guarda-livros. 

B) Conjugal – pressa – enfermo – ama-seca. 

C) Infidelidade – pressa – guarda-livros – ama-seca.  

D) Conjugal – arma – guarda-livros – ama-seca. 

 

14. Na linha 4, quando o autor fala “mas – vejam como o diabo as arma!”, o primeiro sinal gráfico 

refere-se: 

A) A um travessão para pontuar a ideia de fala. 

B) Hífen, que está colocado no lugar da vírgula. 
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C) Traço, para indicar uma pausa maior que a vírgula. 

D) Traço, indicando omissão de texto. 

 

15. Os significados de “arrabaldes”, “dar em pantanas” e “apear-se” são, respectivamente: 

A) circo – acabou em pântanos – pentear-se. 

B) subúrbio – fracassar – desceu. 

C) favelas – perdeu – avolumou-se. 

D) zonas rurais – atascadeiro – empoderar-se. 

 

16. Complete a frase a seguir de acordo com as regras de regência verbal: 

“Cheguei _______________________ cidade no sábado. Estava muito cansado para ir _________________________ 

um restaurante. Pedi um lanche e deitei para assistir _________________________ futebol. Acordei na manhã 

seguinte com o pescoço duro e a televisão ligada.” 

A) à – a – ao 

B) na – à – o 

C) à – à – o 

D) na – a – ao  

 

17. Assinale a alternativa que contém uma oração coordenativa conclusiva: 

A) Caroline digita rapidamente, contudo sua produção é baixa. 

B) Jefferson saiu-se bem no concurso; logo, será um dos melhores colocados. 

C) Os camaleões mudam de cor, não só diante de predadores, mas também para conseguir 

alimentos. 

D) As crianças no berçário ora mamavam ora choravam. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS  

 

18. O filósofo viveu em Atenas, Grécia, entre 427 aC e 347 aC. Foi o fundador da “Academia”, a 

primeira instituição de ensino superior ocidental e criou o “mito da caverna”, segundo o qual a 

humanidade vivia presa em um mundo de sombras sem enxergar a realidade. Trata-se de: 

A) Aristóteles.  

B) René Descartes.  

C) Platão.  

D) Charles Darwin.  
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19. “Santa Catarina quer importar milho do Paraguai para reduzir custos de transporte. Estado 

brasileiro só produz metade do que é consumido. Restante vem do Mato Grosso, a 1,1 mil quilômetros 

de distância.” 

O Brasil e o Paraguai são uns dos membros efetivos do Mercosul, assim como: 

A) França e Espanha.  

B) Argentina e Uruguai.  

C) Uruguai e Estados Unidos.  

D) Argentina e Canadá.   

 

20. Segundo a Lei Orgânica de Guaraciaba - Santa Catarina, analise o trecho e assinale a alternativa 

que completa corretamente a lacuna:  

Caberá ao __________________________ assegurar e dispor sobre o modo pelo qual os projetos de iniciativa 

popular serão defendidos na Tribuna da Câmara. 

A) Vice-Prefeito. 

B) Regimento Externo da Câmara.  

C) Juiz de Primeira Estancia.  

D) Regimento Interno da Câmara.   


