
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Didática Geral  
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 21/08/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, de 05/06/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 PROFESSOR DE HISTÓRIA 



 

PARTE I – PROFESSOR DE HISTÓRIA 
 
01 - Leia o texto a seguir: 
"O conceito de relatividade cultural afirma que os padrões 
do certo e do errado e dos usos e das atividades são relativos 
à cultura da qual fazem parte. Na sua forma extrema, esse 
conceito afirma que cada costume é válido em termos de seu 
próprio ambiente cultural." 

    HOEBEL, Edward 
Adamson; FROST, Everett. Antropologia cultural e social. 

Rio de Janeiro: Cultrix, 1996. p. 22. 
No trabalho do historiador, o conceito de "relativismo 
cultural" pode contribuir para uma reflexão e análise 
baseadas: 

A) No predomínio da cultura ocidental, na qual a 
evolução da sociedade ocorre dos agrupamentos 
humanos mais simples para os mais complexos. 

B) Na periodização do tempo histórico de forma 
regular e linear vinculadas ao tempo cronológico 
criado pelo ser humano. 

C) No controle do tempo com o apogeu do calendário 
cristão sobre as diferentes culturas da 
contemporaneidade. 

D) Na medição de qualidade das civilizações com 
enforque principal das tecnologias amplamente 
difundidas. 

E) Nas diferentes formas de organização e cultura dos 
povos, sem julgamentos e imposições de um 
sistema de valores de acordo com a imposição de 
uma única sociedade como modelo.  

 
02 - A chamada Revolução Neolítica teve impacto na 
organização de importantes civilizações antigas situadas 
entre a região do Oriente Médio e parte do nordeste 
africano, com destaque para as civilizações mesopotâmica e 
egípcia. Com base nisto, dentre as características 
predominantes na organização dessas civilizações está: 

A) Os primeiros movimentos de sedentarização de 
agrupamentos humanos, pondo fim ao estado de 
barbárie como ocorria entre os grupos nômades. 

B) O enfoque na produção agrícola nas regiões de terra 
firme, com salubridade suficiente para seu 
desenvolvimento, já que ficava distante dos rios e 
de seus cursos d'água. 

C) O fator geográfico que possibilitou um isolamento 
natural das regiões do Oriente Médio, protegidos 
pelo planalto do deserto da Arábia, dificultando as 
invasões estrangeiras.    

D) O desenvolvimento de um complexo sistema 
hidráulico, que tornou possível a drenagem de 
pântanos e a construção de diques e barragens, para 
evitar inundações e armazenar água para épocas de 
seca. 

E) O crescimento populacional de grande esplendor 
motivado pelos entrepostos comerciais e das 
riquezas minerais presentes na região, gerando 
poder e riqueza para os povos que ali viviam. 

 
 
 
 
 
 

03 - O zoroastrismo, ou masdeísmo, tornou-se a religião 
oficial do Império Persa no período aquemênida, entre os 
séculos VI e IV a.C. Não foi característico dessa religião: 

A) A primazia ao culto monoteísta ao deus Aton, 
representado pelo disco solar, associando 
diretamente a figura divina na função política do 
imperador.  

B) A crença em duas divindades antagônicas, de um 
lado, o deus principal, senhor da sabedoria, deus do 
céu, e do outro, em contrapartida, o Deus do mal. 

C) O imperador era considerado o representante do 
bem na terra, na luta contra o mal, demonstrando o 
vínculo da religião com as estruturas de poder. 

D) Os princípios da doutrina estavam escritos em 
dezenas de textos, uma espécie de livro sagrado, 
escrito em um dos mais antigos idiomas indo-
europeus. 

E) A crença de uma espécie de vida após a morte com 
julgamento final, de acordo com os preceitos da 
doutrina. 

 
04 - Leia a seguir um trecho da carta do papa Gregório III a 
São Bonifácio, em 732, a respeito da cristianização dos 
germânicos: 
"Ordenamos-te, portanto, conforme aos estatutos dos santos 
cânones, à medida que cresce a multidão dos fiéis, que 
nomeies bispos em nome da sede apostólica, mas com uma 
piedosa consideração, a fim de que a dignidade episcopal 
não seja aviltada [...]." 
   Carta do papa Gregório III a São 
Bonifácio [732]. CARPENTIER, J.; LEBRUN, F. Histoire 

de l'Europe. Paris: Seuil, 1990. p. 149-150. [Texto 
adaptado]. 

Entre os séculos VI e X, a Igreja Católica medieval 
fortaleceu seu poder na Europa e dentre as causas deste 
fortalecimento está a conversão de reinos europeus. O 
processo de evangelização aconteceu:  

A) Através da conversão social e abstida de qualquer 
questão política, dependendo, por isso, 
exclusivamente de convicções íntimas e pessoais do 
convertido. 

B) De modo natural, sem que fosse preciso alargar as 
fronteiras da cristandade através de missões cristãs 
de monges aos reinos ditos bárbaros. 

C) Na busca, em primeiro momento, da conversão de 
reis ou chefes de uma comunidade, que passava a 
ser reconhecidos como cristãos, devendo fidelidade 
à Igreja. 

D) Com a preocupação de utilizar a persuasão pacífica 
e tratados diplomáticos, o que facilitou a rapidez 
desse processo de conversão e garantindo o não uso 
da força física ou de armas. 

E) Dentro das fronteiras da Europa central, excluindo-
se o leste europeu, devido à dificuldade cultural e 
de comunicação com os povos que viviam na 
região, além dos impasses vividos com 
Constantinopla. 

 
 
 
 
 
 



 

 
05 - Durante o período a chamada Idade Média, na Europa 
Ocidental, os laços de fidelidade, conhecidos como relações de 
vassalagem, difundiram-se como forma predominante das 
relações sociais aristocráticas da época. Tais relações foram 
assinaladas, exceto:  

A) Pela doação de feudos por parte dos suseranos, mas sem 
conceder poder senhorial ao vassalo. 

B) Pelo estabelecimento de um compromisso e uma 
hierarquia entre nobres envolvidos na relação de 
vassalagem. 

C) Pela doação do feudo ao vassalo, que assumia alguns 
direitos políticos e econômicos, mas não se tornava o 
proprietário da terra recebida. 

D) Pela gradativa fragmentação da sociedade medieval em 
numerosos senhorios relacionados com os feudos. 

E) Pela troca de obrigações recíprocas entre o suserano e o 
vassalo, o que caracterizou um conjunto de laços de 
dependência entre si. 

 
06 - Leia a seguir um trecho de uma carta de Tomé de Souza, 
escrita em junho de 1553: 
“Eu cheguei a esta cidade de Salvador depois de correr a costa 
como tinha escrito a V.A. Todas as vilas e povoações de 
engenhos desta costa fiz cercar de taipa com seus baluartes e as 
que estavam arredadas no mar fiz chegar ao mar e lhes dei toda 
a artilharia que me pareceu necessária, a qual está entregue aos 
vossos almoxarifes porque os capitães não querem ter senão a 
que são obrigados a ter, nem têm fazendas por onde os obrigue a 
isso [...].” 

Tomé de Souza [1553]. In: CASTRO, 
Terezinha. História documental do Brasil. Rio de 

Janeiro: Biblioteca do Exército, 1995. p. 71-72.  
O contexto histórico, no qual se insere a carta de Tomé de Souza, 
pode ser relacionado com o período da fundação de Salvador, 
em 1548, como: 

A) Capitania hereditária. 
B) Distrito donatário. 
C) Vila da Bahia. 
D) Sede do governo-geral. 
E) Companhia das Índias Ocidentais. 

 
07 - O califado Omíada foi responsável pela expansão do Islã, 
no começo do século VIII. Acerca desse tema, é correto afirmar: 

A) A expansão pela Europa Ocidental adentrou as 
fronteiras do reino franco, depois das vitórias militares 
contra as tropas francas.  

B) O califado Omíada conquistou o poder logo após a 
morte de Maomé, quando ganhou a acirrada disputa 
pelo primeiro sucessor direto do profeta. 

C) As convicções xiitas, com base na defesa da autoridade 
máxima nas mãos do califa, ganharam a maioria dos 
adeptos muçulmanos e fortalecerem as ações de 
expansão do califado. 

D) A expansão aconteceu concomitante a ascensão do 
Califado Omíada, quando este assumira o centro do 
poder em Bagdá. 

E) Os muçulmanos ocuparam a península Ibérica, 
marcando o surgimento do Califado Omíada de 
Córdoba, relativamente independente da sede do 
califado em Damasco. 

 
 

 
08 - Entre os séculos XIV e XV, na Europa, ocorreu um dos 
mais longos conflitos da história medieval, a Guerra dos 
Cem Anos, como ficou conhecida. Fez parte do seu contexto 
histórico: 

A) A presença de camadas populares, exceto 
camponeses, com destaque para a figura legendária 
da burguesa Joana d'Arc. 

B) Os ininterruptos conflitos, com a resistência dos 
franceses, mesmo durante a forte epidemia de peste 
negra. 

C) As hostilidades entre os Estados Nacionais da 
França e Inglaterra no embate por territórios 
estratégicos. 

D) O conflito entre reis medievais, com apoio da 
nobreza, pelo controle da sucessão do trono da 
coroa francesa. 

E) A insistência inglesa em não ceder aos tratados 
propostos pela nobreza francesa, mesmo com as 
vitórias sobre territórios ingleses que passaram a ser 
controlados pela França. 

 
09 - O processo de expansão dos turcos, principalmente com 
a ascensão do Império Otomano, teve como uma de suas 
consequências: 

A) O ataque e a pilhagem de novos territórios de 
cultura muçulmana no Oriente Médio. 

B) O pagamento de tributos da população conquistada 
ao sultão, uma espécie de monarca absoluto. 

C) A abertura das rotas comerciais entre o Mar 
Mediterrâneo e o Negro para outras nações 
europeias. 

D) A proibição estrita, nos territórios conquistados, da 
devoção a outras religiões que não fosse a Islã. 

E) A relativa liberdade dos territórios conquistados por 
não transformá-las em províncias do império. 

 
10 - O rei espanhol Filipe II, que defendia a unificação das 
coroas de Espanha e Portugal, invadiu o território luso na 
Europa, em 1580, e, encontrando pouca resistência, deu 
início a União Ibérica, governado pela dinastia dos 
Habsburgo. Sobre esse momento histórico, analise as 
assertivas a seguir:  
I – Com a união das duas coroas, todos os domínios 
portugueses foram incorporados ao Império Espanhol, o que 
resultou em vários efeitos na América Portuguesa. No 
aspecto religioso, houve a ampliação de visitas feitas pelo 
tribunal da Inquisição, com o objetivo central de combater 
práticas judaicas. 
II – Os holandeses foram um dos concorrentes perigosos 
para a monarquia de Habsburgo, pois investiram na 
conquista das possessões ultramarinas de Portugal e 
Espanha. Em contrapartida, o rei Filipe II fundou as 
Companhias de Comércio, com funções econômicas, 
militares e políticas, como meio de barrar o avanço 
holandês. Depois da tentativa holandesa no Brasil, o alvo 
seguinte foram os territórios ibéricos do Oriente.  
III – A Espanha enfrentou a guerra de independência das 
Províncias Unidas dos Países Baixos, mais conhecidas pelo 
nome de Holanda, a mais importante das sete províncias. 
Protestantes em sua maioria, os holandeses levantaram-se 
contra a Espanha por razões religiosas e econômicas. 
 



 

De acordo com as assertivas anteriores, assinale: 
A) Se somente as assertivas II e III estiverem corretas.  
B) Se somente a assertiva II estiver correta. 
C) Se somente a assertiva III estiver correta. 
D) Se somente as assertivas I e III estiverem corretas. 
E) Se todas as assertivas estiverem corretas. 

 
11 - Em nossa contemporaneidade, a Igreja Católica busca se 
aproximar cada vez mais dos fiéis e se mostrar um pouco mais 
flexível diante das novas demandas sociais. Contudo, nem 
sempre foi este tipo de política que norteou a Igreja. Durante a 
Baixa Idade Média, divergências teológicas e o surgimento de 
novos valores resultaram em contestações a Igreja, tais como: 

A) A suspensão da venda de indulgências que 
beneficiavam os grupos populares carentes. 

B) A ausência da realização de concílios para reafirmar a 
unidade da Igreja e autoridade do clero, o que levou ao 
enfraquecimento do poder secular do catolicismo. 

C) A transformação do discurso religioso, ao apoiar o 
individualismo e a busca pelo lucro, como meios de 
legitimar a riqueza acumulada da Igreja. 

D) A defesa do luteranismo em exaltar a prática de uma 
autoridade e santidade do clero, a fim de serem 
intermediadores da interpretação da palavra divina 
contida na Bíblia. 

E) As críticas aos privilégios do clero e a autoridade do 
papa. 

 
12 - A partir do século XV, a expansão marítima portuguesa 
pode ser entendida como parte do contexto maior de expansão 
comercial da Europa. Dentre as peculiaridades, que favoreceram 
Portugal neste processo, não está: 

A) O estabelecimento, pelos portugueses, de entrepostos 
espalhados estrategicamente pelo litoral africano. 

B) O Estado ser o agente ativo na empreitada marítima. 
C) A unificação tardia de Portugal, após a Revolução de 

Avis. 
D) A autorização e a legitimação da Igreja Católica, através 

das bulas papais, a respeito da conquista e monopólios 
das áreas subjugadas. 

E) O pioneiro desenvolvimento de uma série de 
tecnologias navais. 

 
13 - O processo revolucionário na Inglaterra, no decurso do 
século XVII, teve um de seus momentos marcantes com a 
consolidação do movimento que ficou conhecido como 
Revolução Gloriosa, no final da década de 1680. Foi 
consequência deste movimento, na esfera política do país: 

A) A proclamação da república inglesa, conclamada com a 
deposição e execução do rei e a expulsão dos realistas 
do Parlamento. 

B) O golpe de Estado de Oliver Cromwell, ao dissolver o 
Parlamento inglês e tornando-se uma espécie de ditador 
republicano com o título de Lorde Protetor. 

C) A restauração da monarquia absolutista dos Stuart, 
sacramentada pela dissolução do Parlamento. 

D) A adoção de uma monarquia parlamentarista, 
reconhecida através da Declaração dos Direitos, que 
limitava os direitos do rei e o proibia de governar sem o 
Parlamento. 

E) A dissolução da Câmara dos Lordes, restando apenas a 
Câmara dos Comuns, instaurando um governo 
republicano e parlamentarista. 

 14 - Os exploradores espanhóis, para avançar no continente 
americano, tiveram de se defrontar com civilizações de sólida 
agricultura e cidades organizadas. Era o caso dos astecas e incas. 
Ao estudar a organização desses dois povos, percebe-se que: 

A) O Império Inca tinha maior poder centralizado e possuía 
controle mais abrangente dos seus domínios, quando 
comparado aos astecas.  

B) A forma de tributação das duas civilizações era 
semelhante, já que em ambas predominava o 
pagamento em forma de trabalho. 

C) O soberano asteca governava seu Império, visto como 
encarnação do Deus Sol, enquanto os governantes incas 
eram chefes guerreiros contemplados como 
representantes dos deuses. 

D) Apenas entre os astecas foi comum a prática de 
domesticação de animais para o trabalho. 

E) A atividade comercial foi muito maior no Império Inca 
e quase inexistente entre os astecas. 

 
15 - A mão de obra mais utilizada na América hispânica foi a 
indígena, empregada nas minas, na agricultura e na construção 
de obras públicas. A encomienda, o repartimiento e o 
corregimiento são práticas comumente citadas e pesquisadas na 
historiografia sobre o tema. Julgue os conceitos a seguir acerca 
desses três tipos de práticas, as quais os nativos foram 
submetidos, durante a colonização espanhola: 
I - Era o local de concentração de populações indígenas, 
deslocadas da sua área original, e submetidas a trabalhos 
forçados sob a supervisão dos colonos, normalmente próximos 
às minas e cidades para ampliar a oferta de mão de obra na 
mineração e na produção de alimentos. 
II - Nesse regime, o colono recebia a autorização da Coroa para 
explorar uma ou mais comunidades indígenas, centradas nos 
locais em que estas populações já viviam acomodadas, e tinham 
o direito de empregar o trabalho nativo em suas terras e de exigir 
deles o pagamento regular de tributos em espécie. 
III - Foi uma prática que se tornou comum com o deslocamento 
da população indígena. Era um sistema, no qual a comunidade 
nativa deveria pagar um tributo em forma de trabalho forçado, 
equivalente à mita, presente no Império Inca. 
Os conceitos descritos anteriormente podem ser associados a, 
respectivamente: 

A) O repartimiento, o corregimiento e a encomienda. 
B) O repartimiento, a encomienda e o corregimiento. 
C) O corregimiento, o repartimiento e a encomienda. 
D) A encomienda, o repartimiento e o corregimiento. 
E) O corregimiento, a encomienda e o repartimiento. 

 
16 - “Em 1784, um jornalista de Berlim perguntou ao filósofo 
alemão Immanuel Kant (1724-1804) sobre o significado de um 
termo que começava a entrar em voga na segunda metade do 
século XVIII: ‘O que é o Iluminismo?’. A resposta nos ajuda 
muito a compreender esse conceito e o movimento de renovação 
de ideias que tomou corpo naquela época.” 

VAINFAS, Ronaldo [Org.]. 
História: o longo século XIX. São Paulo: 
Saraiva, 2010. v. 2. p. 11. 

 
 
 
 
 



 

Do conjunto de ideias que predominaram entre os iluministas, 
pode ser considerado valor fundamental nesse movimento: 

A) A exaltação do conhecimento estimulado pelos 
preceitos religiosos. 

B) A glorificação do absolutismo e da conduta social 
baseada na rígida estratificação da sociedade. 

C) A oposição a qualquer governo monárquico, pois 
apenas a República era vista como a forma de 
modernizar o Estado. 

D) A valorização do conhecimento como processo 
humano, racional, e não um legado divino. 

E) A unânime defesa pela igualdade entre os indivíduos, 
socialmente e politicamente. 

 
17 - Em 14 de julho de 1789, uma multidão invadiu a Bastilha, 
uma prisão praticamente desativada. A tomada da Bastilha pela 
população foi um ato de enorme importância, pois simbolizou o 
levante popular contra o Absolutismo. Das seguintes mudanças 
aprovadas pela Assembleia, durante o momento revolucionário 
e antes da Convenção Nacional, não está: 

A) A abolição dos impostos senhoriais sobre o 
campesinato. 

B) A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 
C) O sufrágio universal masculino. 
D) A separação entre a Igreja e o Estado. 
E) A suspensão dos privilégios fiscais da nobreza. 

 
18 - No princípio do século XIX, o governo norte-americano 
realizou uma política de aquisição de terras para ampliar seu 
território, chegando a possuir, ao final da década de 1890, 
dimensões continentais. Sobre o contexto histórico dessa jornada 
expansionista, é correto afirmar: 

A) Na década de 1860, a fim de incentivar a ocupação dos 
novos territórios do oeste americano, foi decretada a lei 
do Homestead Act, que significava, em linhas gerais, a 
lei de propriedade rural, que previa a concessão de 
terras, a preços baixos, aos que se estabelecessem nessas 
regiões. 

B) O México reagiu ao avanço norte-americano, o que fez 
eclodir um conflito entre os dois países, encerrado com 
a vitória mexicana, sendo a compra de territórios o 
único meio dos Estados Unidos conseguir as regiões 
desejadas do México.   

C) Diante da devastação da fauna e da flora das pradarias, 
consequência das obras de modernização a Oeste do 
continente, grupos nativos passaram divulgar um 
destino manifesto como meio de barrar o avanço norte-
americano através da ideologia da legitimidade nativa.  

D) A dificuldade na ocupação dos novos territórios 
conquistados pelos Estados Unidos se deu pela ausência 
de riquezas minerais que atraíssem os nortistas com 
recursos financeiros para explorar essas regiões. 

E) A decretação da Lei de Remoção Indígena garantiu a 
transferência dos nativos para reservas adequadas à 
cultura e sobrevivência dos índios, sendo fundamental 
para que eles cedessem pacificamente ao avanço norte-
americano. 

 
19 - A proclamação de independência não ocorreu da noite para 
o dia. Em uma série de situações e de diferentes sujeitos 
históricos a situação colonial foi questionada. A respeito desse 
tema, analise as proposições a seguir: 

I – Um grupo de indivíduos favoráveis à independência e 
contrários ao retorno das medidas controladoras por parte de 
Portugal, incentivados pelos ideais liberais e republicanos do 
Iluminismo e da Revolução Francesa, formaram o primeiro 
partido da colônia: O Partido Republicano. Apesar de não ter as 
características de um partido político da atualidade, esse 
agrupamento foi fundamental para fortalecer o processo de 
independência e representar os interesses dos burgueses 
brasileiros e portugueses que residiam no Brasil. 
II – Apesar das reações negativas, por parte da cúpula política 
em Portugal, à decisão de dom Pedro de continuar no Brasil, no 
início da década de 1820, o avanço no rompimento das relações 
metropolitanas com Portugal ainda esbarrava em decisões 
políticas dentro do território americano. Por este motivo, as 
tropas portuguesas na colônia não manifestaram nenhuma 
reação contrária a dom Pedro e a organização política continuou 
com funcionários brasileiros e portugueses. 
III – O processo pela independência brasileira foi marcado pelos 
ideais e transformações que ocorriam no mundo Ocidental, entre 
o fim do século XVIII e início do século XIX. Livre do controle 
metropolitano, como em décadas anteriores, o Brasil passou a se 
integrar cada vez mais aos principais centros econômicos do 
período. Os desdobramentos da Revolução Francesa e das 
guerras napoleônicas, com a transferência da Corte e da família 
real para o Brasil, aceleraram o movimento de independência da 
colônia. 
Com base nas proposições anteriores, assinale: 

A) Se somente as proposições II e III estiverem corretas. 
B) Se somente a proposição I estiver correta. 
C) Se somente as proposições I e II estiverem corretas. 
D) Se somente a proposição III estiver correta.  
E) Se nenhuma proposição estiver correta.  

 
20 - No México, Porfírio Diaz, formado em Direito, militar 
veterano, exerceu a presidência, por via eleitoral, de 1876 até 
1911 – com breve intervalo entre 1880 e 1884. Seu longo 
governo, chamado de Porfiriato, foi fundamental na 
consolidação do Estado Nacional mexicano e se caracterizou: 

A) Por uma política assistencialista e fortemente popular. 
B) Pela desapropriação de terras dos latifundiários em 

favor da indústria nacional. 
C) Pela valorização do caudilhismo como forma de 

governo e da manutenção da cultura indígena. 
D) Pelo desenvolvimento do capitalismo, apoiado pela 

tecnologia e capital estrangeiros. 
E) Por uma ditadura focada no combate ao avanço do 

liberalismo positivista na América Latina. 
 
21 - Leia a seguir trechos da música “Apesar de você” de Chico 
Buarque, lançada em 1970 e, também, uma breve análise da letra 
feita por um site especializado em músicas: 
 

Apesar de você 
(Chico Buarque de Holanda) 
 

“[...] Apesar de você 
Amanhã há de ser 
Outro dia 
Você vai ter que ver 
A manhã renascer 
E esbanjar poesia 
Como vai se explicar 
Vendo o céu clarear 
De repente, impunemente 



 

Como vai abafar 
Nosso coro a cantar 
Na sua frente 
 

Apesar de você 
Amanhã há de ser 
Outro dia 
Você vai se dar mal 
Etc. e tal 
Lá lá lá lá laia [...].”  
 

“Lançada como compacto em 1970, Apesar de você é a única 
música que Chico assume ter sido escrita para criticar a ditadura. 
Após voltar do exílio, Chico percebe que o país pouco mudou e 
escreve a canção. Quando a enviou para a censura, Chico temia 
que a música fosse censurada, o que surpreendentemente não 
aconteceu. Após a gravação, a canção chegou a vender 100 mil 
compactos em uma semana. Após uma nota publicada em um 
jornal [...] a canção foi censurada, sendo gravada em um disco 
apenas em 1978.”  

FREITAS, Gustavo. Análise sobre música 
brasileira, 2010. Disponível em: 
<https://musicasbrasileiras.wordpress.com/20
10/12/20/apesar-de-voce-chico-buarque/> 
Acesso em: 10 jul. 2016.   

A música “Apesar de você” representa uma interpretação do 
momento vivido no Brasil, cuja letra pode estar relacionada ao 
contexto: 

A) Da oposição sistemática contra a formação que apoiava 
o golpe militar, a Frente Ampla, sob a liderança de 
Carlos Lacerda.  

B) Da condenação da formação de guerrilhas terroristas 
pelos movimentos de contestação, pela qual a violência 
e a desordem levaram o país ao caos político e social. 

C) Da forte oposição popular ao acirramento dos 
dispositivos repressivos instituídos pelo governo de 
Ernesto Geisel com apoio do governo norte-americano 
de Jimmy Carter.  

D) Das críticas ao governo de Garrastazu Médici, que deu 
continuidade ao Ato Institucional 5 e às ações 
características do “estado de exceção” no país. 

E) A insatisfação da classe média com a recessão 
econômica, indicada no mesmo ano do lançamento da 
música, começando a dar sinais para o fim do Milagre 
Econômico.  

 
22 - O período compreendido entre 1831 e 1840 é considerado 
por alguns historiadores como um dos mais agitados da história 
brasileira. Após a abdicação de dom Pedro I em favor do seu 
filho de apenas 5 anos de idade, determinou-se a escolha de uma 
regência para governar o país. Sobre esse momento da história 
política brasileira, é correto afirmar: 

A) Dos políticos que participavam do grupo liberal, 
formado antes mesmo do período regencial, dividiram-
se entre moderados, os quais defendiam a volta de dom 
Pedro I, e os exaltados, que reivindicavam um governo 
liberal e centralizador. 

B) O período regencial teve início com um governo 
parlamentarista, sob a liderança de três senadores 
provisórios, enquanto não houvesse votação na 
Assembleia Geral para o regente definitivo e, por ser um 
momento de transição, nenhuma medida política pode 
ser tomada. 

C) Durante a regência provisória, ocorreu a eleição para 
regente permanente que teve um mandato alicerçado 
pelo poder Moderador, caracterizando um governo 
centralizador e de pouca autonomia das províncias, 
como ocorrera no Primeiro Reinado. 

D) Um dos destaques do período regencial foi a 
transformação das Forças Armadas em Guarda 
Nacional, sob o comando das altas patentes das antigas 
Forças militares, devido às intensas manifestações de 
contestação ao poder estabelecido. 

E) O encerramento do período regencial está relacionado 
com o esforço dos liberais, que lutavam para recuperar 
o poder, em reivindicar a antecipação da maioridade de 
dom Pedro II, fundando, para este fim, o Clube da 
Maioridade. 

 
23 - “Podemos ver o movimento como uma transição. Devemos 
encarar, através da destruição das máquinas, os motivos dos 
indivíduos que brandiam as marretas. Enquanto um ‘movimento 
do próprio povo’, fica-se surpreendido não com seu atraso, mas 
com sua maturidade crescente.  
[...] Foi uma fase de transição em que as águas do sindicalismo, 
represadas pelas Leis de Associação, lutaram por irromper e se 
converter numa presença manifesta e explícita.” 

THOMPSON, Edward Palmer. Um exército 
de justiceiros. In: THOMPSON, E. P. A 
formação da classe operária inglesa. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. v. 3. p. 
179. [Texto adaptado]. 

As proposições do texto anterior podem ser associadas ao 
movimento do início do século XIX, na Inglaterra, conhecido 
como: 

A) Anarquismo. 
B) Materialismo histórico. 
C) Luddismo. 
D) Socialismo utópico. 
E) Trade unions (organizações trabalhistas). 

 
24 - O pretexto para deflagração da guerra foi o assassinato do 
príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco 
Ferdinando, e de sua esposa, na cidade de Saravejo, capital da 
Bósnia, cometido por um nacionalista sérvio do grupo Mão 
Negra, em 28 de junho de 1914. No entanto, a eclosão da guerra 
não se tratou de um ato intempestivo, pois a guerra só foi 
declarada um mês depois dos assassinatos. Várias nações se 
envolveram no conflito, refletindo as diferentes conjunturas 
vividas na Europa antes da eclosão da guerra. Fizeram parte 
dessas conjunturas, exceto: 

A) A mudança de apoio diplomático da Itália, antes 
coligado com a Alemanha, motivado por promessas 
britânicas de concessões territoriais em troca da garantia 
de proteção militar as novas nações aliadas. 

B) O investimento dos países europeus ricos nas Forças 
Armadas, o que se tornou uma maneira de mobilizar a 
população com ideais de civismo e patriotismo. 

C) A divisão europeia em alianças diplomáticas e militares, 
reconhecidas como blocos opostos, representados pela 
Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. 

D) O acirramento das rivalidades e tensões entre os países 
europeus, principalmente, os envolvidos na prática 
imperialista, provocados pela acentuada competição 
entre países concorrentes. 



 

E) A expansão das ideologias nacionalistas, com destaque 
para as minorias étnicas que lutavam por autonomia e, 
em algumas regiões, ganharam o apoio de países 
renomados, como foi o caso da Rússia na defesa do pan-
eslavismo. 

 
25 - Ao assumir a presidência, em 1902, Rodrigues Alves 
nomeou o engenheiro Francisco Pereira Passos para a 
prefeitura do Distrito Federal, a fim de realizar 
transformações importantes na cidade. No contexto do 
processo de mudanças, realizadas pelo governo, está: 

A) O papel dos higienistas ao apoiar a construção de 
cortiços e a política de higiene adotada na cidade 
desde a época colonial. 

B) A exclusão de obras de infraestrutura no cais do 
porto e nas avenidas para dar acesso ao centro da 
cidade, com a finalidade de não prejudicar a 
logística econômica na capital do país. 

C) O beneficiamento das camadas populares atingidas 
pelo alargamento e pelas aberturas de ruas e 
avenidas, pois ao sair dos seus antigos domicílios, 
por causa das obras, tiveram garantidas novas casas, 
construídas com a verba pública. 

D) O esforço de realizar reformas urbanas, a fim de 
tornar a capital uma cidade com padrões europeus 
inspirados na Belle Époque. 

E) O movimento popular frustrado contra a vacinação 
obrigatória para combater doenças epidêmicas, 
mesmo com a ampla campanha de divulgação 
política e midiática sobre o assunto.   

 
26 - A região do Oriente Médio se estende do mar 
Mediterrâneo até as fronteiras da Índia. Com cerca de 270 
milhões de habitantes, os povos dessa região são formados 
por diferentes etnias. Considere os textos a seguir sobre a 
região, com base no recorte temporal entre os anos de 1910 
e 1950: 
I – Os povos do Oriente Médio compartilharam a 
experiência de submissão a potências estrangeiras. Além 
disso, não faltaram disputas políticas entre os povos dessa 
região nem a tradicional rivalidade entre sunitas e xiitas, 
agravadas, em alguns territórios, pela presença de uma 
minoria cristã e, no caso de Israel, pelos judeus. 
II – No final da década de 1940, ocorreu oficialmente o 
anúncio da fundação do Estado de Israel. Com isso, os 
países árabes atacaram o novo país. Mais bem preparado, o 
exército israelense saiu vitorioso e ampliou seus territórios, 
avançando sobre as terras onde viviam milhares de 
palestinos. Alguns anos depois, estima-se que parte da 
população árabe tinha sido expulsa da Palestina pelos 
israelenses. Os Estados Unidos deram apoio a Israel, que se 
transformou, em contrapartida, no mais importante aliado 
dos norte-americanos no Oriente Médio. 
III – O maior império Islâmico do século XX, o Turco 
Otomano, foi desmembrado com a derrota na Primeira 
Guerra Mundial. Por meio de um tratado, ficou decidido que 
os países sob domínio otomano teriam a independência 
reconhecida sem nenhum controle estrangeiro sobre eles. A 
Turquia também não pode conservar a sua base 
administrativa e militar do ex-Império Otomano, sendo 
apenas liberados a religião islâmica e o idioma, 
representando a cultura remanescente dos otomanos no 
novo país. 

Com base nos textos anteriores, assinale: 
A) Se somente os textos I e II estiverem corretos.  
B) Se somente o texto II estiver correto. 
C) Se somente o texto I estiver correto. 
D) Se somente os textos II e III estiverem corretos. 
E) Se somente o texto III estiver correto. 

 
27 - No início da década de 1920, antes da grande crise que 
estourou em 1929, a prosperidade norte-americana 
conheceu um recuo. Tratou-se de uma crise econômica, de 
pequenas proporções, em decorrência, dentre outros fatores: 

A) Da superprodução de excedentes agrícolas sem 
mercado consumidor para poder exportar. 

B) Da ausência de uma indústria no país que pudesse 
produzir bens necessários para reconstrução de 
países europeus depois da guerra. 

C) Da desmobilização da indústria bélica com o fim da 
Primeira Guerra Mundial. 

D) Da queda vertiginosa dos Estados Unidos como 
principal potência no mundo. 

E) Da falta de controle da imigração, o que resultou na 
forte expansão do desemprego e na entrada de 
comunistas. 

 
28 - No Brasil, com o fim do regime militar, iniciava-se a 
fase política designada como Nova República. Em 1986, foi 
elaborado o seguinte plano econômico:  
“Foi o primeiro dos planos econômicos a ser lançado para 
tentar sanar a crise inflacionária brasileira dos anos 1980. 
Caracterizou-se por substituir a moeda corrente, além de 
congelar o valor de aluguéis e hipotecas por um ano; 
estabelecer um reajuste salarial conforme aumento 
determinado da inflação; criar o seguro-desemprego; 
instituir o congelamento por tempo indeterminado dos 
preços – medida considerada carro-chefe do plano.” 

ALVES, Alexandre (Org.). 
Conexões com a história. 2. ed. São 
Paulo: Moderna, 2015. p. 683. [Texto 
adaptado]. 

O plano descrito anteriormente ficou conhecido como: 
A) Plano Cruzado. 
B) Plano Collor. 
C) Programa de Aceleração do Crescimento. 
D) Plano Real. 
E) Restauração do cruzeiro. 

 
  



 

PARTE II – DIDÁTICA GERAL 
 
29 - A didática é tratada nesta avaliação, como um ramo de 
estudo da Pedagogia partindo dos vínculos entre finalidades 
sócio-políticas e pedagógicas e as bases teórico-científicas 
e técnicas da direção do processo de ensino e aprendizagem. 
Nesta perspectiva o estudo sistemático da didática como 
teoria do processo de ensino, deve levar em conta: 

A) que é uma disciplina apenas instrumental 
B) a preparação teórica e prática na formação 

profissional do professor 
C) que constitui-se, assim, como disciplina que 

prioriza os conhecimentos teóricos 
D) que apenas a prática na educação, sem considerar as 

metodologias específicas das matérias  
E) a generalização de princípios e meios que não são 

comuns e básicos para a docência 
 
30 - O profissional do ensino deve fundamentar a sua 
prática: 

A) em uma teoria obsoleta que determina, em grande 
medida, a realidade que está mais próxima de seus 
alunos 

B) como executor das propostas e projetos emanados 
da Secretaria Municipal de Educação (SME), 
distantes dos desafios mais urgentes que tem diante 
de si 

C) na reprodução de hábitos existentes e respostas que 
os docentes devem fornecer a demandas e ordens 
externas 

D) nas experiências dos educadores mais antigos, os 
quais consideram a neutralidade da ciência que 
ilumina os fatos educativos 

E) numa opção de valores e em ideias que lhe ajudam 
a esclarecer as situações, os projetos e os planos, 
bem como as previsíveis consequências de suas 
práticas 

 
31 - A função educativa da escola, imersa na tensão dialética 
entre reprodução e mudança deve oferecer uma 
contribuição específica de: 

A) utilizar a função compensatória que assegura a 
promoção automática nas escolas públicas, diante 
das pautas de conduta do estudante 

B) preparar os alunos para o ingresso no mercado de 
trabalho a fim de agirem democraticamente numa 
sociedade desigual 

C) compensar as diferenças existentes entre os alunos 
das escolas particulares e públicas, minimizando as 
diferenças e possibilidades desiguais na prática 

D) utilizar o conhecimento social e historicamente 
construído, como ferramenta de análise para 
compreender as aparências superficiais do status 
quo real 

E) impor a lógica didática da homogeneidade de 
ritmos, estratégias e experiências educativas, por 
meio da formação de turmas mais fracas e mais 
fortes 

 
 
 
 
 

32 - Quando se transforma a vida de aula e da escola, de 
modo que se possa vivenciar práticas sociais e intercâmbios 
acadêmicos que induzam à solidariedade, à colaboração, à 
experimentação compartilhada, assim como a outro tipo de 
relações com o conhecimento e com a cultura que 
estimulem a busca, a comparação, a iniciativa e a criação, 
identifica-se as características de uma Pedagogia: 

A) tecnicista 
B) de Escola Nova 
C) dialógica 
D) funcionalista 
E) behaviorista 

 
33 - O professor Marcos desenvolve práticas pedagógicas 
que possibilitam situações de ensino e aprendizagem que 
favorecem a formação das estruturas formais da mente e a 
apropriação da bagagem cultural, enquanto produto da 
evolução histórica da humanidade, favorecendo o 
desenvolvimento que segue à aprendizagem. Assim, o 
professor Marcos tem como fundamentação básica os 
princípios psicológicos defendidos por: 

A) Vygotsky 
B) Piaget 
C) Ausubel 
D) Skinner 
E) Pavlov 

 
34 - O processo didático caracterizado como mediação 
escolar, perpassado pelos objetivos-conteúdos-métodos, 
apoiado no processo de ensino e aprendizagem, deve ter em 
vista as finalidades da educação em nossa sociedade. Assim 
sendo os objetivos devem: 

A) formar a base objetiva da instrução viabilizados 
pelos métodos de transmissão, assimilação e 
avaliação dos estudantes 

B) dar a forma pela qual se concretiza a relação 
professor e aluno em todas as condições específicas 

C) oferecer os meios de proporcionar uma prática 
educativa coerente com as exigências dos familiares 
dos alunos 

D) formalizar o conjunto de conhecimentos e modos 
valorativos organizados pedagogicamente 

E) antecipar os resultados e processos esperados do 
trabalho conjunto do professor e dos alunos 

 
35 - O saber pertence à classe social que o produz pelo seu 
trabalho e deve ser por ela reapropriado, recuperando: 

A) o senso comum como único meio de valorizar as 
pessoas de baixo poder aquisitivo 

B) o seu núcleo científico, isto é, aquilo que tem 
objetividade e universalidade 

C) os conteúdos propedêuticos, única forma das 
classes populares ascenderem socialmente 

D) o assistencialismo pedagógico compensando os 
altos níveis da pobreza dos alunos 

E) o proselitismo político para que as classes 
subalternas assumam os seus protagonismos 

 
 
 
 



 

36 - Os conteúdos de ensino devem retratar a experiência 
social da humanidade no que se refere a conhecimentos e 
modos de ação, transformando-se em: 

A) instrumentos pelos quais os alunos assimilam, 
compreendem e enfrentam as exigências teóricas e 
práticas da vida social 

B) metodologias que atendam a normatização do 
ensino, mediante uma referência padrão, dentro de 
uma visão reprodutivista, visando o 
desenvolvimento de todos os alunos 

C) uma adequação do senso comum aos objetivos do 
Ensino Fundamental e às demandas da economia 
globalizada 

D) um ordenamento jurídico que visa a melhoria da 
educação, assegurando a manutenção da sociedade  

E) garantia, em linhas gerais, dos caminhos educativos 
consensuais que visam fortalecer o contexto 
neoliberal do século XXI 

 
37 - Se cabe ao professor fazer uma re-seleção dos 
conteúdos a partir do que lhe é sugerido na programação 
oficial que tem como base o Projeto Político Pedagógico 
(PPP) escolar, é preciso que ele tenha: 

A) um seguro domínio do conteúdo científico da 
matéria que ensina e garantir apenas aqueles 
conteúdos que domina 

B) um seguro domínio do conteúdo científico da 
matéria, associado aos modismos pedagógicos que 
devem ser contemplados 

C) em conta os saberes prévios dos alunos, objeto da 
avaliação final e que considera a promoção de todos 

D) a capacidade de excluir os alunos desinteressados, 
garantindo o processo evolutivo dos estudantes 
aplicados 

E) um seguro domínio do conteúdo científico da 
matéria para saber o que é mais relevante 
socialmente para ser ensinado aos seus alunos 

 
38 - A professora Flávia acompanha sistematicamente as 
atividades realizadas em casa pelos seus alunos, desafiando-
os a responderem cada questão, favorecendo o vir a ser, 
possibilitando situações de aprendizagens formativas que 
estimulam às novas descobertas pelos mesmos. Nesta 
direção as situações de ensino devem favorecer 
aprendizagens significativas, as quais tem como diagnóstico 
uma avaliação: 

A) classificatória 
B) automática 
C) pejorativa 
D) mediadora 
E) disciplinadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 - A professora Magda planeja e executa situações de 
ensino que motivam os alunos a estudarem 
sistematicamente. Assim sendo ela deve sempre retomar as 
atividades de casa identificando os acertos, ressignificando 
os erros e os considerando como algo: 

A) comum às classes populares e aos professores 
formados que não conseguem relacionar as teorias 
às práticas cotidianas 

B) inerente as imensas lacunas existentes na formação 
do educador que comete grandes erros no ensino 

C) inerente ao processo de aprendizagem, os quais 
requerem ajustes na intervenção pedagógica, 
necessários à superação dos limites manifestados 
pelos seus alunos 

D) atribuído as diferenças regionais e as características 
socioeconômicas dos professores das escolas 
públicas que consideram o erro como incapacidade 
de progressão 

E) relacionado com as avaliações compensatórias que 
encaminham as crianças para as séries seguintes, 
via promoção automática 

 
40 - O professor Waldir utiliza os jogos pedagógicos 
conforme definido no PPP escolar, com base nas 
orientações dos PCN. Assim sendo, ele deve planejar as 
atividades lúdicas, oferecendo aos estudantes as condições 
para as aprendizagens significativas, advindas de situações 
pedagógicas intencionais. É importante ressaltar que essas 
aprendizagens, de natureza diversa, devem ocorrer: 

A) de maneira integrada ao currículo, conforme o nível 
de desenvolvimento do aluno 

B) de forma assistemática e crítica de acordo com a 
origem social do aluno  

C) de acordo com a condição econômica dos alunos 
mais carentes 

D) em salas especiais em caso de doenças infecto 
contagiosas no meio familiar 

E) conforme a  origem étnico-racial dos familiares dos 
alunos   

  
 
 
 


