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 Estado de Santa Catarina 

Município de Descanso – 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:  

 

 

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. Sobre o Tratado de Viena, assinado em 1815, importante para compreendermos muitos dos 

conflitos surgidos na Europa do século XIX, podemos afirmar que o seu principal objetivo era: 

A) Legitimar a importância político-militar da Prússia, como grande mantenedora de uma ação 

anti-revolucionária. 

B) A consolidação e a legitimidade da Monarquia, a fim de impedir que novas guerras e 

revoluções emergissem. 

C) Garantir o direito da classe média ascender ao poder, bem como o direito à revolução na 

Europa. 

D) Criar um sistema repressivo contra o movimento socialista Europeu, por meio da contenção 

da influência francesa no continente. 

 

02. Muitos dos nossos conceitos foram herdados dos gregos, como Democracia por exemplo. A 

civilização grega atingiu um grau de desenvolvimento impressionante e muitas de suas criações 

possuem significado para nós ainda hoje. Sobre o legado cultural grego é correto afirmar que: 

A) Os poemas épicos são elementos importantes para a compreensão do período homérico; 

B) Os atenienses eram reconhecidos por conta da valorização do ócio; 

C) Esparta influenciou o mundo ao criar uma democracia representativa; 

D) A importância dos jogos olímpicos limitava-se aos esportes. 

 

03. O dito Pacto Colonial, marcado por uma concepção econômica mercantilista, definiu a relação 

entre Metrópole e Colônia, determinando a forma de organização da sociedade colonial. Sobre esse 

Pacto é incorreto afirmar que: 

A) A Metrópole garantiria defesa e segurança, extraindo e usufruindo de todos os lucros 

originados na colônia; 

B) Havia uma imposição dos interesses da Metrópole sobre os interesses da colônia, relegados a 

um segundo plano; 

C) A política interior da Metrópole levava em consideração, em primeiro lugar, os modos de 

enriquecer os colonos e todos que viviam na Colônia; 

D) A colônia só poderia negociar com a Metrópole. 

 

04. O Tratado de Methuem, assinado em 1703, ficou conhecido como Tratado de Panos e Vinhos e 

acabou consolidando a: 
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A) Indústria nacional Portuguesa, que passou por uma revolução sem precedentes na 

diversificação de sua produção; 

B) França como principal parceira comercial de Portugal; 

C) Subordinação econômica de Portugal à Inglaterra; 

D) O direito de posse situadas além do meridiano de Tordesilhas. 

 

05. Contamos hoje, em vários países da África, Oriente Médio e Ásia, com a atuação de diversos 

movimentos mulçumanos que pregam uma subordinação total à lei Islâmica (Sharia). Sua origem 

histórica está atrelada a qual fato listado abaixo: 

A) No desenvolvimento do Islamismo, durante a Antiguidade, na Península Arábica; 

B) Durante a Idade Média, com a expansão árabe tanto no Ocidente quanto no Oriente; 

C) Ao fim da União Soviética em início dos anos noventa; 

D) Na ocupação do mundo árabe na segunda metade do XIX e primeira do XX. 

 

06. Com a chegada de D. João VI ao Brasil ocorreu a abertura dos Portos, evento que permitiu a 

entrada de uma grande quantidade de produtos ingleses. Esse evento esteve ligado a qual das 

situações descritas abaixo: 

A) O desenvolvimento urbano brasileiro, acarretando a demanda por produtos sofisticados; 

B) Montagem de uma vasta rede ferroviária que permitiu a distribuição de produtos importados 

pelo país; 

C) Do fortalecimento da indústria brasileira, baseada na produção de alimentos e tecidos; 

D) Da assinatura de tratados com a Inglaterra que permitia a importação desses produtos. 

 

07. A origem do chamado “Cisma do Oriente” está atrelado: 

A) Ao aparecimento de inúmeras seitas reformadas, que se desligaram da igreja romana; 

B) As desavenças entre os membros da hierarquia católica com os protestantes em relação à 

corrupção dos bispos; 

C) Ao fato de no Império Bizantino a Igreja estar submetida ao Imperador, com um excessivo 

culto aos ídolos e às imagens; 

D) Ao fato de que, em Bizâncio, ao contrário do cristianismo ocidental, as imagens e os ídolos dos 

santos não eram objetos de adoração e de culto. 

 

08. Em relação à Reforma Religiosa do Século XVI, importante para configuração de nossa 

modernidade, é correto afirmar que: 

A) Por conta de uma revolta camponesa liderada por Thomas Muntzer, o luteranismo saiu 

vitorioso na Suíça; 
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B) Os Calvinista recusavam-se a praticarem qualquer atividade lucrativa; 

C) O Concílio de Trento, levando em consideração essas revoltas, negou os antigos dogmas 

católicos; 

D) A Igreja Anglicana surgiu do interesse de Henrique VIII em ampliar as riquezas do Estado e 

eliminar a possível ingerência espanhola nos assuntos internos de seu país. 

 

09. Entre 1835 e 1840, ocorreu no Pará uma revolta chamada de “Cabanagem”. Sobre esta podemos 

afirmar que: 

A) Os “cabanos” eram o grupo mais radical da regência, lutavam pela adoção de um modelo 

republicano sem escravos e sem latifúndios; 

B) Os líderes “cabanos” eram grandes proprietários rurais, enriquecidos com o ciclo da borracha 

e insatisfeitos com a política regencial; 

C) Os “cabanos” propunham a manutenção da estrutura social vigente, embora as tropas fossem 

compostas por negros, mestiços e índios. 

D) O governo central ignorou o movimento, por conta de não levar em consideração as 

reivindicações, e o movimento não foi reprimido. 

 

10. Em 1976 foi assinado, Decreto-Lei nº 6.639, que ficou historicamente conhecido com Lei Falcão. 

Sobre esse é correto afirmar que: 

A) Limitou a propaganda eleitoral no rádio e na TV; 

B) Proibiu os comícios e reuniões partidárias; 

C) Criou o voto distrital para municípios com mais de 200 mil habitantes; 

D) Estabeleceu o bipartidarismo no Brasil. 

 

11. Muitos historiadores consideram que a desestalinização da URSS começou a ocorrer apenas com 

o desenvolvimento da política de Glasnost, conduzida por Gorbachev, contudo, como gostam de 

lembrar outros tantos autores, podemos considerar que esse processo iniciou-se realmente com 

Nikita Kruchev no XXº Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Neste, Kruchev foi 

responsável por: 

A) Apresentar um relatório que, ao denunciar os abusos dos seguidores de Stálin, acabou 

provocando uma reação dos setores militares soviéticos e o fechamento da URSS para o 

Ocidente; 

B) Apresentou um relatório que, ao denunciar os abusos e os erros de Stálin, possibilitou a 

abertura da URSS para o Ocidente por meio do princípio de coexistência pacífica; 

C) Apoiando a proposta americana do “desgelo”, acabou organizando um programa responsável 

por estabelecer uma aliança com os EUA para troca de tecnologia; 
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D) Apoiando as medidas econômicas de Stálin, apresentou um relatório justificando a 

manutenção das medidas adotadas por seu sucessor. 

 

12. No início dos anos 30 a produção industrial estava cerca de 38% menor do que a média 

apresentada nos anos anteriores à 1929. Para combater essa crise mundial do capitalismo, os EUA 

implementaram o “New Deal”, que consistiu em: 

A) Redistribuir renda por meio de geração de empregos e outros incentivos, todos coordenados 

e controlados pelo Estado; 

B) Reduzir a inferência do Estado na economia, através de uma abertura irrestrita do mercado 

interno; 

C) Privatização das empresas estatais, obtendo assim capitais para investimento em políticas 

sociais; 

D) Aumento da produção de alimentos, além de um órgão responsável por auxiliar agricultores 

endividados. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o a letra da canção “Xote das Meninas” de Luiz Gonzaga e José Dantas para responder as questões 

13 e 14. 

“Mandacaru, quando ‘fulora’ lá na seca  

É o sinal que a chuva chega no sertão  

Toda menina que enjoa da boneca  

É sinal que o amor já chegou no coração 

Meia comprida, não quer mais sapato baixo  

Vestido bem cintado não quer mais vestir gibão” 

 

13. Com base no texto, não se pode afirmar:  

A) Os autores comparam as meninas à flor de mandacaru, representando o desabrochar que 

acontece na adolescência. 

B) A seca influencia diretamente o comportamento das meninas. 

C) O gibão é uma veste de couro que deixa as meninas sem cintura por ser masculina. 

D) Com a chegada da adolescência, as meninas começas a desenvolver outros interesses, como 

namoro e beleza. 

 

14. O termo “fulora” é o mesmo que: 

A) Florear. 
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B) Folhar. 

C) Florescente. 

D) Florescer. 

 

15. Dê a função sintática dos termos sublinhado na seguinte frase:  

“A inflação, que é um fator de recessão para o país, ficou estável”. 

A) Objeto direto – adjunto adverbial. 

B) Sujeito – predicativo do sujeito. 

C) Predicativo do sujeito – predicativo do objeto. 

D) Sujeito – predicativo do objeto. 

 

16. Assinale o par de nomes cuja regência está errada: 

A) Composto de – Relativo a. 

B) Adepto por – Ansioso em. 

C) Apto a – Ciente de. 

D) Junto a – Próximo de. 

 

17. Assinale a alternativa correta, considerando a palavra e seu sinônimo. 

A) Emergir – fazer vir à tona. 

B) Delatar – aumentar ou fazer aumentar o volume.  

C) Dispensa – local onde guardam mantimentos. 

D) Deferir – distinguir-se; discordar. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. É considerado um dos maiores poetas da Geração de 45, assim chamada por rejeitar os “excessos 

do modernismo” para elaborar uma poesia de rigor formal, construindo uma expressão poética mais 

disciplinada. Sua primeira obra foi Pedra do sono (1945) que apresentava uma declinação para a 

objetividade e imagem surrealista. Trata-se do: 

A) Carlos Drummond de Andrade.  

B) Oswald de Andrade.  

C) Luís Fernando Veríssimo.  

D) João Cabral de Melo Neto. 

 

19. Analise as afirmações e responda (V) para verdadeiro e (F) para falso, segundo a Lei Orgânica de 

Descanso - Santa Catarina: 
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(__) As leis ordinárias exigem, para sua aprovação, o voto favorável da maioria simples dos membros da 

Câmara Municipal; 

(__) As leis delegadas serão elaboradas pelo Prefeito Municipal que deverá solicitar a delegação à 

Câmara Municipal; 

(__) O projeto de lei que receber, quanto ao mérito, parecer contrário de todas as comissões, era tido 

como rejeitado. 

A) V – V – V. 

B) V – V – F. 

C) V – F – F. 

D) F – V – V. 

 

20. “Uma homenagem ao escritor e pesquisador da cultura açoriana Franklin Cascaes (1908-1983) tem 

chamado a atenção no Centro de Florianópolis, entre as ruas Vidal Ramos e Tenente Silveira. Aos poucos, 

o que era só mais uma parede em meio a tantas que compõem o aglomerado de prédios foi se 

transformando numa tela multicolorida graças ao grafite.” 

(Fonte: g1.globo.com >acesso em 26 de outubro de 2017) 

Analise sobre Franklin Cascaes: 

I - Pesquisou diversos temas envolvendo o homem do litoral catarinense e as comunidades pesqueiras 

da Ilha de Santa Catarina; 

II - Além de esculturas, o artista deixou mais de 1500 desenhos e centenas de anotações, além de recortes 

de jornais, cadernos dos tempos da escola, entre outros documentos; 

III - O acervo deixado pelo artista encontra-se hoje no Museu Universitário, da UFSC, numa coleção que 

leva o nome de sua esposa.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 


