
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU 

* 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 05/03/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do 
Processo Seletivo Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU, de 26/12/2017. 
 * 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!! 
 

PROCESSO SELETIVO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 PROFESSOR DE HISTÓRIA 



 

PARTE I – PROFESSOR DE HISTÓRIA 
 
01 - As reflexões de Marc Bloch sobre a ciência histórica 
reafirmam as legitimidades social e intelectual do ofício do 
historiador, bem como a importância da História na atualidade. 
Partindo dos pressupostos dessa análise, assinale a alternativa 
correta: 

A) O conhecimento histórico desenvolvido na civilização 
oriental se constituiu como disciplina e elemento 
fundamental para o conhecimento produzido e 
valorizado na História durante os séculos XIX e XX.  

B) O ofício do historiador permite uma espécie de leitura 
crítica da ciência histórica em diferentes tempos, 
consequentemente, exclui uma leitura em diferentes 
espaços. 

C) A História coloca em contato entre homens do passado 
com os do presente, através das fontes históricas, o que 
permite dar veracidade dos fatos na construção do 
conhecimento.  

D) A História toma para si como função social, através da 
disciplina escolar, a formação de identidade nacional 
como conceito primordial no mundo contemporâneo. 

E) O conhecimento histórico é considerado legítimo por 
ter uma dimensão humanista, no que se refere a 
compreensão do gênero humano e das suas 
diversidades no mundo em que está inserido. 

 
02 - Das pesquisas acerca da presença humana na América, 
existem teorias e evidências sobre os possíveis meios e 
características do povoamento americano. Constantemente, 
sabe-se que tais estudos passam por reformulações, recebendo 
novas informações ou refutando outras teorias. Sobre este tema, 
assinale a alternativa correta: 

A) Os vestígios encontrados na região do México, em 
meados do século XX, confirmaram a presença humana 
mais antiga da América, até o momento.   

B) Ainda existem especulações sobre o homem americano 
ser autóctone, devido aos fósseis encontrados no início 
do século XXI do gênero anterior ao Homo sapiens. 

C) Estudos contemporâneos defendem que houve, no 
mínimo, dois grandes fluxos migratórios para América, 
marcados pela composição de indivíduos 
paleoamericanos e ameríndios. 

D) É totalmente refutada a tese de que houve a travessia de 
indivíduos originários da Oceania através do Oceano 
Pacífico. 

E) Com a descoberta de sítios arqueológicos no Brasil, a 
presença humana com mais de 10 mil anos na América 
do Sul ficou restrita a esse país. 

 
03 - O historiador grego Heródoto, em sua obra intitulada 
História, cita o seguinte trecho: 
"[...] 
A maior parte do país é uma dádiva do Nilo, como dizem os 
sacerdotes, e foi essa a minha impressão. [...] De todos os rios 
que formam esses territórios por meio de aluviões, não há um 
que, pelo seu volume de água, mereça ser comparado a um só 
dos cinco braços do Nilo. [...]" 

HERÓDOTO, História. Disponível 
em:<http//www.ebooksbrasil.org/eLibris/historiaherodoto.html

>. Acesso em: 25 jan. 2018. 

O registro do historiador serve de fonte de pesquisa para 
posteridade e, com base no trecho anterior, o termo "país" 
diz respeito a civilização: 

A) Grega. 
B) Mesopotâmica. 
C) Axumita. 
D) Fenícia. 
E) Egípcia. 

 
04 - Leia o texto a seguir: 
"Entre os hebreus, Javé evoluiu de um deus tribal para um 
deus universal, de um deus de guerra, senhor dos exércitos, 
para um juiz sereno, consciência social e individual, exigene 
de justiça social." 

PINSKY, Jaime. As primeiras civilizações. 7.ed. São 
Paulo: Atual, 1987. p. 90. (Coleção Discutindo a história). 

De acordo com a temática abordada no texto anterior, é 
correto afirmar: 

A) Os hebreus acreditavam em apenas um Deus, uma 
espécie de monoteísmo ético, praticamente 
desconhecido antes dos hebreus. 

B) Os hebreus cultuavam um único Deus, embora 
admitissem a existência de outros. 

C) Os hebreus tinham uma religião fundada em um 
dualismo religioso, centrado na oposição entre o 
bem e o mal, chamado de zoroastrismo. 

D) O processo de formação da religião do povo hebreu 
teve influência do cristianismo. 

E) As bases religiosas dos hebreus foram construídas a 
partir do Corão, livro sagrado centrado no Deus 
Javé.  

 
05 - Na organização social na Roma antiga, os chamados 
"clientes": 

A) Eram grandes proprietários de terras, formado por 
homens livres e detentores de direitos políticos. 

B) Eram as pessoas advindas dos grupos dos plebeus 
que haviam contraído dívidas e para quitá-las 
realizavam trabalhos para o Estado romano. 

C) Eram grupos sociais envolvidos com o comércio e 
a administração política romana. 

D) Eram homens livres que não dispunham de 
propriedade ou riqueza e também não tinham 
direitos políticos. 

E) Eram os descendentes da aristocracia etrusca. 
 
06 - A crise romana, vivida durante a República, teve como 
um dos seus principais efeitos: 

A) O fim da chamada Pax Romana, instaurada com as 
sucessivas vitórias romanas contra ataques 
estrangeiros. 

B) O fechamento definitivo do Senado com a 
instauração da ditadura e, posteriormente, do 
império. 

C) A retenção crescente do expansionismo romano a 
territórios estrangeiros. 

D) A divisão política através de um governo ocidental 
e oriental. 

E) O processo de difusão dos costumes romanos e de 
sua organização de caráter civilizatório por parte de 
poderosos chefes militares. 

 



 

07 - Sobre o processo de mudanças que culminaria na chamada 
Idade Média europeia, assinale o que for correto: 

A) Foi evidenciada uma espécie de unificação política 
baseada na figura de um imperador apoiado pela 
aristocracia da época, intensificado, inclusive, pela 
apropriação de terras, mas sob a tutela dos grupos 
aristocráticos. 

B) O deslocamento de povos estrangeiros, dentro das 
fronteiras do Império Romano, resultou em um 
processo de aculturação, fruto do convívio, ao mesmo 
tempo, pacífico e violento, entre os povos envolvidos. 

C) A organização econômica e cultural, seguindo o modelo 
greco-romano, denominada Renascimento, a qual 
estruturou a sociedade europeia daquele momento. 

D) O aumento da mão de obra com a crescente oferta de 
homens livres escravizados, por falta de pagamento de 
suas dívidas, mantendo a relação de senhor e escravo. 

E) O surgimento de um novo modelo organização em 
detrimento do fim imediato do império romano por 
causa das invasões bárbaras. 

 
08 - Sobre a Península Arábica, tem-se um panorama histórico 
que vários autores concordam em chamar de pré-islâmica, isto é, 
anterior ao Islam. Com base nesse período, é correto afirmar: 

A) Os árabes beduínos viviam em abrigos naturais nos 
vales bem irrigados do sudoeste arábico, vivendo 
restritamente da domesticação de animais. 

B) Ainda não existia a prática do matrimônio bígamo ou 
poligâmico e, na ausência dos árabes, envolvidos nas 
caravanas, as filhas e esposas se recolhiam em suas 
casas e usavam vestimentas chamadas de burcas. 

C) Majoritariamente politeístas, os árabes ofereciam as 
suas divindades e ídolos santuários e festividades, o que 
permitiu também um estreito vínculo entre comércio e 
religiosidade. 

D) A agricultura e a domesticação de animais eram as 
bases primordiais da economia árabe. 

E) A unidade política era garantida pela centralização dos 
governos locais sob a liderança do califado. 

 
09 - Cruzadas foi a denominação dada às peregrinações que se 
tornaram uma das mais conhecidas características da Idade 
Média. Entre os locais de peregrinação, se destacavam Roma e 
Jerusalém. Das conjunturas que caracterizaram essas jornadas, 
assinale a alternativa correta: 

A) As peregrinações só vieram a ocorrer na Baixa Idade 
Média, caracterizando um movimento incentivado pela 
Igreja Luterana, a qual pregava a busca por graças 
divinas. 

B) O sucesso das Cruzadas se deveu pela facilidade de 
acesso das estradas, por serem de controle cristão, 
durante toda a Idade Média. 

C) Com o avanço expansionista árabe-islâmico, as 
cruzadas expressaram seu propósito ainda mais divino 
de ser cumprido, significando um aumento da luta 
cristã.  

D) Os motivos religiosos foram considerados os únicos 
fatores para realização dessas expedições. 

E) Foi nesse momento que os bizantinos se uniram aos 
cristãos europeus com o objetivo de derrubar os 
muçulmanos e conquistar Jerusalém. 

 

10 - O chamado Antigo Regime foi um termo que surgiu no final 
do século XVIII para designar um conjunto de práticas e 
instituições aristocráticas características dos governos 
absolutistas. Com base no contexto histórico que caracterizou os 
Estados com esse tipo de prática, analise as afirmativas a seguir: 
I - Apesar de várias nações possuírem práticas semelhantes, o 
Estado inglês foram os responsáveis em aplicar as relações 
sociais, políticas e econômicas típicos do Antigo Regime. 
II - A mercantilização da economia marcou esse período através 
das práticas de liberalismo econômico.  
III - Dos grupos que formavam a sociedade no Antigo Regime a 
configuração pela sociedade da corte estava ligada à construção 
do Estado absolutista. 
De acordo com as afirmativas anteriores, assinale: 

A) Se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.  
B) Se somente a afirmativa I estiver correta. 
C) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.  
D) Se somente a afirmativa II estiver correta. 
E) Se somente a afirmativa III estiver correta. 

 
11 - Fez parte da configuração do processo de colonização 
espanhola na América, a partir do século XVI: 

A) A organização de uma estrutura administrativa baseada 
na doação de capitanias hereditárias. 

B) A instalação de aldeamentos sem fins religiosos, 
diferente da configuração da colonização portuguesa. 

C) O estabelecimento de tributos aos espanhóis que 
viessem morar na colônia através do pagamento de 
metais preciosos, tributo conhecido como encomienda. 

D) Um rígido controle do domínio espanhol sobre as 
colônias estimulado pela descoberta de metais 
preciosos. 

E) A exploração colonial se deu, nesse primeiro momento, 
a economia do latifúndio do açúcar. 

 
12 - O primeiro impulso da Inglaterra em prol da colonização do 
chamado Novo Mundo ocorreu em 1587, com a fundação do 
território da Virgínia por Sil Walter Raleight, a partir da 
concessão da rainha Elizabeth I. Sobre a colonização inglesa na 
América, assinale a alternativa correta: 

A) A tentativa de realizar a colonização através da 
iniciativa privada das companhias não surtiu efeito e, 
consequentemente, a Inglaterra assumiu a expansão 
colonial, assim como ocorreu com a Península Ibérica. 

B) A imigração de pequenos proprietários empobrecidos e 
refugiados religiosos, perseguidos na metrópole, 
ajudaram a formar grande parte dos grupos sociais 
estabelecidos nas colônias inglesas.  

C) As diferenças geográficas influenciaram na organização 
econômica das colônias, pois enquanto as colônias do 
sul desenvolveram um potencial manufatureiro, de 
abastecimento local, as do norte desenvolveram grandes 
culturas agrícolas para exportação. 

D) O impulso maior dado a exploração colonial pelos 
ingleses aconteceu depois da descoberta de metais 
preciosos em diversas colônias do sul. 

E) O processo de relações entre nativos e ingleses 
aconteceu por meio de aldeamentos sob o controle da 
Igreja Católica, embora as práticas agressivas para 
conter o poder sobre os nativos eram comuns, com 
destaque para o trabalho compulsório. 

 



 

13 - A Revolução industrial inglesa emergiu pelos anos 
1750 ou 1760, segundo o historiador Fernand Braudel. 
Sobre as origens da Revolução Industrial, analise as 
assertivas a seguir: 
I- A expansão marítima europeia e o estabelecimento de 
projetos coloniais nas Américas favoreceram parte da 
acumulação primitiva de capital, motivando o 
desenvolvimento da economia mercantil inglesa. 
II - O cercamento dos campos ingleses permitiu que as 
propriedades rurais passassem a ser administradas seguindo 
critérios capitalistas, isto é, a produção agrícola foi adaptada 
para produção em massa direcionada a venda. 
III - O aumento da mão de obra agrícola, favorecido pelos 
cercamentos e a apropriação de terras de uso comum, 
facilitou o aumento da produção de matéria-prima das 
cooperativas existentes, principalmente, na Inglaterra. 
De acordo com as assertivas anteriores, assinale: 

A) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas. 
B) Se somente a assertiva II estiver correta. 
C) Se somente as assertivas I e III estiverem corretas.  
D) Se somente as assertivas II e III estiverem corretas.  
E) Se somente a assertiva III estiver correta.  

 
14 - O movimento cultural ocorrido na Europa ocidental no 
fim do século XVII e no século XVIII - o Iluminismo - 
marcou profundamente o pensamento filosófico e também 
político da Europa. O movimento reuniu diferentes 
intelectuais de diversas áreas do conhecimento, dentre eles, 
o pensador Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). O 
pensador se destacou por defender questões peculiares, 
dentre as quais se pode destacar: 

A) O julgamento contra o fanatismo religioso, 
defendendo o ateísmo. 

B) A defesa pelo materialismo estóico. 
C) A tese da separação dos poderes institucionais 

judiciário, legislativo e executor. 
D) A crítica sobre as relações de desigualdade dos 

homens. 
E) A preservação de algumas práticas absolutistas 

aliadas ao racionalismo iluminista. 
 
15 - A Revolução Francesa é considerada um dos 
movimentos sociais mais importantes da história do mundo 
ocidental. Dentre as fases do processo revolucionário, uma 
das mais impactantes foi a radicalização do movimento 
através da República do Terror. Com o fim dessa fase, 
considerada republicana, o Estado francês passou a ser 
governado:  

A) Por Napoleão Bonaparte, através de um golpe de 
Estado. 

B) Pelos jacobinos, marcando um governo mais 
popular de caráter reformista. 

C) Pelo grupo político dos girondinos, que instalou o 
Diretório. 

D) Pela monarquia, restaurada com o auxílio da 
Assembleia Nacional. 

E) Pelo Parlamento, organizado pelos três Estados 
Gerais. 

 
 
 
 
 

16 - No nordeste brasileiro, em 1817, estourou uma 
revolução, conhecida na historiografia tradicional como 
Revolução Pernambucana de 1817, que se propagou por 
algumas capitanias nordestinas e se definiu por seu caráter 
separatista. Foi característico desse movimento:  

A) A liderança de grupos sociais mais abastados que 
estavam envolvidos na maçonaria pernambucana. 

B) A homogeneidade do movimento com relação ao 
caráter aristocrático do movimento, sem a 
participação efetiva das camadas populares. 

C) A instauração de um governo centralizador, 
católico e de base militar. 

D) A convergência entre os grupos envolvidos no que 
diz respeito a abolição da escravidão. 

E) Um dos seus principais descontentamentos, a 
dependência comercial devida aos portugueses que 
dominavam o comércio com os ingleses. 

 
17 - Observe a imagem e o texto seguir: 

 

"Execução em Saigon", imagem feita durante a Guerra do 
Vietnã. 
Foto: Eddie Adams. 
A imagem anterior, tirada pelo fotojornalista Eddie Adams, 
durante a Guerra do Vietnã, completou 50 anos em 
fevereiro. 
O fotojornalista cobria o conflito ocorrido em Saigon em 
1968, quando encontrou o general Nguyen Ngoc Loan, 
chefe da polícia nacional vietnamita considerado um "herói" 
Saigon. 
Inicialmente, ele algemava um homem, Nguyen Van Lém, 
líder da Frente de Libertação Nacional (FLN). O policial se 
aproximou do civil apontando uma arma. Então, Adams 
conseguiu registrar o momento do disparo.  

<http//cultura.estadao.com.br/noticias/artes,foto-que-
mudou-opiniao-sobre-a-guerra-do-vietna-faz-50-

anos,70002171153>. Acesso em: 30 jan. 2018. (Texto 
adaptado). 

A imagem anterior é uma fonte sobre a Guerra do Vietnã, 
na qual carrega consigo uma interpretação histórica. Com 
base nessas análises e nos estudos acerca desse conflito, 
assinale a alternativa correta: 

A) Sem o sucesso esperado pelos ataques das forças 
estadunidenses e das forças do sul contra a ofensiva 
da FLN e dos soldados do norte, os EUA enfrentou 
crescentes protestos da sua população. 

B) A Frente de Libertação Nacional foi fundada pelas 
tropas da monarquia do Vietnã do Norte, tendo os 
soldados um treinamento de guerrilha para 
conhecer melhor seus inimigos Vietcongues. 



 

C) Com as sucessivas vitórias das tropas norte-
americanas, o confronto acabou com a vitória da 
potência capitalista e, consequentemente, do lado 
sul do Vietnã, o que resultou na reunificação do 
país. 

D) O primeiro-ministro do Vietnã do Sul, 
anticomunista e a favor da reunificação, deu um 
golpe de Estado e instalou uma ditadura militar de 
caráter expansionista, recebendo apoio financeiro 
dos EUA, o que permitiu a reunificação vietnamita. 

E) O conflito teve como eclosão a luta contra o 
colonialismo francês, com os embates entre 
vietnamitas, apoiados pela França e Estados 
Unidos, e Vietminh, apoiado pela União Soviética. 

 
18 - Sobre as conjunturas que marcaram a primeira fase do 
governo de Getúlio Vargas (1930-1934), assinale a 
alternativa correta: 

A) O confronto entre as forças do governo com o 
movimento revolucionário comunista, organizado 
através do Plano Cohen. 

B) Com a destituição do Congresso Nacional, Vargas 
realizou mudanças na organização política e 
econômica do país, como a criação dos ministérios 
da Educação e do Trabalho. 

C) Com a retomada da economia cafeeira, durante o 
último mandato do governo de Washington Luís, o 
Conselho Nacional do Café foi extinguido.  

D) O descontentamento dos paulistas frente ao caráter 
desenvolvimentista do governo Vargas resultou no 
movimento Constitucionalista e na elaboração 
precoce da Constituição em 1932. 

E) Com a finalidade de combater o comunismo que 
crescia no país, Vargas decretou estado de guerra e, 
logo depois, instaurou o regime ditatorial. 

 
19 - O presidente estadunidense Franklin Delano Roosevelt 
lançou um pacote de medidas econômicas denominado New 
Deal (Novo Rumos) e tinha como objetivo: 

A) Garantir as práticas liberais tanto na política quanto 
na economia. 

B) Retirar o país da crise instaurada no final de década 
de 1920. 

C) Apoiar financeiramente os países latino 
americanos. 

D) Manter a base financeira forte durante a Guerra 
Fria. 

E) Alavancar o país na corrida imperialista no século 
XIX. 

 
20 - No ano de 1937 foi instituído o chamado Estado Novo 
por Getúlio Vargas. Sobre esse momento político no Brasil, 
analise os textos a seguir: 
I - O governo utilizou fortemente os meios de comunicação 
e, nesse sentido, o rádio atuou como meio de divulgação da 
política varguista e de difusão de novos padrões artísticos e 
culturais. O regime ainda foi responsável pela criação de 
programas oficiais como a "hora do Brasil". 
II - A Constituição promulgada em 1937 restituiu a 
autonomia dos estados e municípios, perdida com a 
Revolução de 1930, pondo fim a nomeação dos 
interventores, e, consequentemente, retomando as eleições 
para governador e prefeito. 

III - Com a criação do Departamento de Imprensa e 
Propaganda (DIP), o governo objetivava propagar e 
divulgar uma imagem oficial do Presidente, estimular o 
nacionalismo e difundir as realizações sociais, embora o 
departamento tivesse a função também de ocultar a 
repressão imposta pelo regime. 
De acordo com os 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 III estiver correto. 
D) Se todos os textos estiverem corretos. 
E) Se somente os textos I e III estiverem corretos. 

 
21 - Na Primeira República brasileira (1889-1930) 
ocorreram movimentações populares que agitaram o 
cenário nacional, tanto nas regiões rurais quanto nas 
urbanas. O movimento que não fez parte desse contexto foi: 

A) O movimento do Contestado, na região de fronteira 
entre Paraná/Santa Catarina. 

B) A Guerra de Canudos, na Bahia. 
C) A Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro. 
D) A Revolta da Farroupilha, no Rio Grande do Sul. 
E) O movimento operário, com destaque para a greve 

geral em São Paulo. 
 
22 - Leia o texto a seguir: 
"Nas primeiras horas do dia 13 de agosto, os últimos 
festeiros descobriram que os trens não funcionavam; 
moradores da Bernauer Strasse foram acordados pelo 
barulho de caminhões militares; em vários lugares ouviam-
se operários com britadeiras abrindo buracos nas ruas. Logo 
ficou claro que uma cerca de arame farpado estava sendo 
erguida nas ruas de Berlim. 
[..] 
O Ocidente pouco podia fazer além de protestar. Com o 
tempo, os dois lados aprenderam a conviver com a situação. 
O muro simbolizou a Guerra Fria, tanto em sua construção 
como em sua derrubada, em 1989." 

PEARCE, Robert. Começa a construção do Muro de 
Berlim. In: FURTADO, Peter (Org.). 1001 dias que 

abalaram o mundo. Rio de Janeiro: Sextante, 2009. p. 800. 
 

Com base no texto e nas conjunturas que marcaram o início 
da bipolarização mundial, é correto afirmar: 

A) A divisão da Alemanha entre três países capitalistas 
e um socialista acabou por aumentar a tensão logo 
após o fim da Segunda Guerra Mundial. 

B) O Bloco Socialista buscou reunificar a Alemanha, 
contudo a potência norte-americana decretou o 
chamado "Bloqueio a Berlim", tanto por terra 
quanto por mar. 

C) Os líderes da Alemanha Ocidental decidiram pela 
construção de um muro para se separarem da parte 
socialista, depois da intensa imigração da 
população para sua região.  

D) A criação do Plano Marshall aconteceu para por fim 
a fracassada Doutrina Truman e conceder apoio 
financeiro aos países capitalistas do Ocidente. 

E) O Pacto de Varsóvia estabeleceu um apoio mútuo 
entre as potências a fim de mover uma implacável 
perseguição política a quaisquer simpatizantes ou 
militantes do socialismo. 

 



 

23 - No contexto das tensões existentes entre árabes e israelenses, 
Gamal Abdel Nasser, em 1954, por meio de um golpe de Estado, 
tornou-se governante do Egito. Nasser, entre outras medidas, 
anunciou a estatização do Canal de Suez. Tal medida, teve como 
resposta:  

A) Uma ação conjunta entre França, Inglaterra e Israel 
contra o Egito no conflito conhecido como Guerra do 
Canal de Suez. 

B) A aliança entre potências ocidentais e Egito visando 
obter acesso mais fácil com os países do Oriente Médio. 

C) A autorização das embarcações israelenses para 
utilização do canal, na tentativa de cumprir o início dos 
acordos de paz com o Egito. 

D) A ameaça soviética de bombardear o Egito caso não 
devolvesse o canal para a companhia privativa, 
detentora inicial do empreendimento. 

E) O enfraquecimento do pan-arabismo, principalmente 
com relação a imagem de Nasser na liderança desse 
movimento. 

 
24 - O conflito, conhecido também como Grande Guerra, foi 
travado essencialmente na Europa e trouxe amplas 
consequências para esse continente. Sobre as consequências da 
Primeira Guerra Mundial, é falso afirmar: 

A) A Alemanha perdeu as possessões imperiais 
conquistadas em outros continentes. 

B) Foi criada uma organização internacional com objetivo 
de evitar novos conflitos, denominada Liga das Nações. 

C) Em termos políticos e econômicos, o modelo liberal foi 
impulsionado com a vitória dos aliados. 

D) O mapa geopolítico europeu foi redefinido e uma das 
mudanças se deveu a destituição do Império Austro-
Húngaro. 

E) Os Estados Unidos se beneficiou ao final do conflito, 
pois sua ascensão permitiu que o país se tornasse a 
maior potência econômica, militar e política.  

 
25 - A História política do Estado brasileiro entre o fim do Estado 
Novo, em 1945, e o governo efêmero de João Goulart, até 1964, 
foi marcada pela redemocratização, embora em alguns 
momentos a democracia não foi respeitada em sua plenitude. 
Nesse sentido, aconteceu com o governo que promulgou uma 
Constituição que garantia alguns direitos à população, todavia, 
tomou medidas que limitavam a liberdade expressão, como a 
decretação da ilegalidade de manifestações políticas de 
esquerda. Tais medidas foram tomadas durante o governo de:  

A) Getúlio Vargas. 
B) Jânio Quadros. 
C) João Goulart. 
D) Juscelino Kubitschek. 
E) Eurico Gaspar Dutra. 

 
26 - Sobre os fatores relacionados a eclosão da Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945), é falso afirmar: 

A) O chamado revanchismo alemão que significou o 
sentimento propagado no país a respeito do 
rebaixamento sofrido depois da derrota na Primeira 
Guerra Mundial. 

B) A formação de uma aliança entre países europeus 
liberais e os Estados Unidos, líder desse grupo, com a 
finalidade de barrar o avanço dos regimes totalitários. 

C) A ascensão do Estados totalitários em alguns países 
europeus com destaque para o nazismo na Alemanha. 

D) O processo de expansão territorial hitlerista, 
desobedecendo às cláusulas do Tratado de Versalhes 
em 1919. 

E) A provação da tecnologia bélica das potências 
nazifascistas na Guerra Espanhola com intuito de por 
em prática o poder armamentista que vinham 
desenvolvendo. 

 
27 - Na América Latina, as décadas de 1950 e 1960 foram 
marcadas por projetos políticos que permitiram a 
constituição de ditaduras em vários países latino-
americanos. No Brasil, o governo civil sofreu um golpe em 
1964. Sobre o regime político militar instituído no país, 
analise as afirmativas a seguir: 
I - No primeiro Ato Institucional do regime militar estavam 
o poder para alterar a Constituição, a extinção dos partidos 
políticos e a indicação do primeiro presidente militar. 
II - Os líderes políticos civis de renome nacional que haviam 
apoiado o golpe ganharam importantes cargos políticos e 
garantiram a manutenção dos seus partidos. 
III - O primeiro presidente eleito indiretamente instituiu os 
quatro Atos Institucionais e ainda foi responsável pela 
promulgação da Constituição que vingou maior parte do 
regime. 
De acordo com as afirmativas anteriores, assinale: 

A) Se somente a afirmativa I estiver correta. 
B) Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
C) Se todas as afirmativas estiverem corretas.  
D) Se somente a afirmativa III estiver correta. 
E) Se somente a afirmativa II estiver correta. 

 
28 - O movimento de descolonização na África e na Ásia, 
ocorrido a partir de meados do século XX, pode ser 
explicado por fatores externos e internos a esses territórios. 
No caso do processo de independência da Índia, é correto 
afirmar: 

A) A conquista da independência indiana só foi 
possível com a união da península, antes dividida 
por motivações religiosas, o que perdurou com a 
consolidação da autonomia do país. 

B) A luta contra o colonialismo ganhou força com a 
criação da Liga Muçulmana que defendia a 
unificação da península sob o domínio Islã. 

C) O contexto histórico vivido pelo enfraquecimento 
da Grã-Bretanha ao fim da Segunda Guerra 
Mundial aliado aos interesses das potências 
estadunidense e soviética favoreceu a proclamação 
da independência indiana. 

D) A principal liderança do processo de 
independência, Mahatma Gandhi, organizou um 
grupo guerrilheiro que resistiu e respondeu aos 
ataques colonialistas com táticas de guerras 
orientais. 

E) Após a explosão da bomba atômica no Japão, os 
líderes nacionalistas da Índia proclamaram a 
independência do arquipélago japonês. 

 
 
  



 

PARTE II – DIDÁTICA GERAL 
 
29 - A maneira de organizar as sequências de atividades é um 
dos traços mais claros que determinam uma prática educativa, 
com significado social. Nessa direção as sequências formam um 
conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para 
a realização de certos objetivos educacionais que têm: 

A) um princípio e um fim conhecidos tanto pelos 
professores como pelos alunos 

B) princípios que só devem ser conhecidos pelos 
educadores 

C) uma subordinação ao que defende as classes 
privilegiadas da sociedade 

D) uma subordinação essencialmente pedagógica 
E) um fim que deve ser exclusividade do professor 

 
30 - Ao possibilitar aos alunos o domínio dos conhecimentos 
culturais e científicos, a educação escolar deve: 

A) assegurar a manutenção do senso comum e a cultura 
local que garantem a democratização política da 
sociedade 

B) socializar o saber sistematizado, desenvolver 
capacidades cognitivas e operativas que contribuam 
para a conquista dos direitos de cidadania 

C) e tem cumprido as suas responsabilidades na 
manutenção da educação básica, obrigatória para todos 

D) oferecer uma educação assistemática que visa a 
transformação da sociedade, em seus processos 
edificantes 

E) garantir uma educação espontaneísta que garante a 
manutenção da cultura local e o exercício da cidadania 

 
31 - Um dos papéis fundamentais da escola é: 

A) aprender a cultura das classes privilegiadas da 
sociedade e internalizar os valores que garantem um 
melhor poder aquisitivo, única forma de transformar o 
mundo e a vida de qualidade para todos 

B) garantir um ensino propedêutico, estabelecendo 
padrões e elevados níveis de desempenho escolar,  
tendo como referência o aluno considerado normal e 
disciplinado 

C) transferir os saberes ideais, elencados por pesquisadores 
e estudiosos que se encontram fora das salas de aula 

D) garantir uma posição aos alunos de baixo poder 
aquisitivo no mercado de trabalho, pela apropriação dos 
conceitos científicos neutros e aprendizagens escolares, 
coerentes com as demandas dos mesmos 

E) o provimento aos alunos dos meios de aquisição de 
conceitos científicos e de desenvolvimento de suas 
capacidades, habilidades e elementos da aprendizagem 
escolar interligados e indissociáveis 

 
32 - A Didática, como prática educativa, estuda os objetivos, os 
conteúdos, os meios e as condições do processo de ensino tendo 
em vista: 

A) a atividade principal do aluno, que sempre se relaciona 
com a sua hereditariedade  

B) os fins da educação, que são sempre culturais 
C) finalidades educacionais, que são sempre sociais 
D) os fins educacionais sem relação com a sociedade 
E) um sentido estrito, o qual só ocorre em instituições 

escolares 
 

33 - Na atuação profissional e política do professor cabem tarefas 
que devem assegurar aos alunos um sólido domínio de 
conhecimentos e situações de aprendizagem que contribuam 
para o desenvolvimento: 

A) da educação extraescolar que refina a ideologia das 
classes privilegiadas da sociedade 

B) de um discurso que justifica a indisciplina, pela ausência 
de uma educação doméstica 

C) de atitudes que priorizam o esforço pessoal, único meio 
para o sucesso escolar 

D) de suas capacidades intelectuais, de pensamento 
independente, crítico e criativo 

E) discente, pois não cabe ao docente contextualizar os 
conteúdos escolares 

 
34 - As escolas públicas que seguem as Diretrizes Curriculares 
Nacionais de Educação Básica – DCNEB, devem observar a 
atenção à diversidade dos alunos, como eixo estruturador. A 
operacionalização deste eixo estruturador requer que a escola 
planeje as suas atividades considerando: 

A) as ações assistencialistas, a fim de favorecerem a 
assimilação do saber historicamente produzido que 
contribui para a manutenção da sociedade brasileira 

B) a assimilação e a manutenção dos valores econômicos 
da sociedade brasileira, de forma equitativa, garantindo 
a promoção automática para todos os estudantes  

C) a ênfase às práticas recreativas e desportistas, 
permeadas pelos saberes objetivos construídos pelos 
heróis que conseguem as medalhas nas Olímpiadas 
locais, interestaduais e nacionais 

D) o ensino propedêutico, construído pelas classes letradas, 
garantindo às crianças, jovens e adultos o ingresso no 
mercado de trabalho 

E) os tipos de atividades que se constituem um verdadeiro 
desafio alcançável e, depois, a oferta da ajuda necessária 
para a superação dos limites evidenciados nas mesmas 

 
35 - A abordagem construtivista pressupõe que nossa estrutura 
cognitiva está configurada por uma rede de esquemas de 
conhecimento. A natureza dos esquemas de conhecimento de 
um aluno, nesta perspectiva, depende: 

A) de sua carga hereditária, pois “o pau que nasce torto, não 
tem jeito, morre torto” 

B) de seu nível de desenvolvimento e dos conhecimentos 
prévios que acumulou em sua trajetória 

C) exclusivamente do meio em que o aluno vive, o que 
confere a máxima “ dize-me com quem andas que eu te 
direi quem és” 

D) do reforço positivo dos educadores que favorece a 
manutenção do aluno na escola 

E) dos fatores biológicos e do desenvolvimento de ações 
educativas permeadas pelo estímulo -resposta 

 
36 - A professora Marleide tem como base a concepção 
construtivista para estruturar as interações educativas em suas 
aulas. Assim recorre a algumas estratégias que favorecem 
aprendizagens bem sucedidas, o que requer: 

A) um planejamento de sua atuação docente, flexível, para 
permitir a adaptação às necessidades dos alunos em 
todo o processo de ensino e aprendizagem 

B) uma prática com atividades assistemáticas para atender 
as necessidades dos alunos mais atrasados 



 

C) a seleção dos alunos, no início do ano letivo para formar 
turmas homogêneas e assegurar a evolução dos alunos 
mais aplicados 

D) a ausência de uma ordem sequencial de conteúdos, 
inflexível e que atenda aos alunos mais interessados 

E) a exclusão do Projeto Político Pedagógico – PPP 
apresenta, construído coletivamente 

 
37 - O professor Paulo, utiliza o PPP escolar, construído 
crítica e coletivamente, como o 
planejamento/execução/avaliação das práticas educativas, 
enriquecendo suas experiências ao lidar com as situações 
concretas de ensino. Essa atitude colabora para o professor: 

A) utilizar-se da aprendizagem tradicional, por meio da 
memorização, única forma do aluno  evoluir e ser 
aprovado 

B) estabelecer as necessárias relações com as 
atividades exigidas pelo mercado de trabalho, assim 
como pelas seleções existentes na rede privada 

C) não se referendar no PPP, criar a sua própria forma 
de ensinar de acordo com os  conhecimentos que 
domina 

D) criar e recriar a sua própria didática, enriquecer a 
sua prática profissional e acompanhar, com mais 
segurança evolução de seus alunos 

E) executar o plano de trabalho que encontra pronto, 
única forma de garantir o sucesso escolar dos alunos 
e a inserção dos mesmos, no mercado de trabalho 

 
38 - A prática de uma avalição comprometida com o 
atendimento das finalidades sociais do ensino, de 
preparação dos alunos para evoluírem dos níveis em que se 
encontram para níveis significativos de participação ativa 
nas diversas esferas da vida social deve contribuir para a 
assimilação e internalização dos saberes necessários ao 
prosseguimento de estudos, reconhecendo os erros como 
pontes que possibilitam o aprimoramento e o 
desenvolvimento das atividades cognoscitivas. Nesta 
perspectiva a avaliação é denominada: 

A) classificatória 
B) espontaneísta 
C) assistemática 
D) controladora 
E) mediadora 

 
39 - Na redação dos objetivos específicos o professor deve 
elencar os resultados a obter do processo de ensino relativo 
aos conhecimentos, conceitos, habilidades, podendo indicar 
também as atitudes e convicções em relação à realidade 
social, embora estes últimos dificilmente possam: 

A) ser operacionalizados junto as classes com baixo 
poder aquisitivo por serem bastante limitados para 
evoluírem dos saberes do senso comum  para o 
conhecimento científico 

B) ser concretizados pela ausência de material didático 
nas escolas públicas 

C) ser transformados em proposições expressando 
resultados, mas como parte dos objetivos e tarefas 
docentes 

D) atingir alunos com dificuldades de aprendizagem e 
com históricos de repetidas reprovações 

E) ser aceitos pelos dirigentes escolares, indicados 
pelo poder local 

40 - As DCNEB apresentam as etapas correspondentes a 
diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento na 
Educação Básica como sendo: 

A) Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio 

B) Ensino Fundamental e Ensino Médio 
C) Educação Infantil e Ensino Fundamental 
D) Científico, Pedagógico e Fundamental 
E) Fundamental e Profissional 

 
 


