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Município de São Miguel do Oeste 

Estado de Santa Catarina 

 Processo Seletivo nº 003/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Professor de História 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita 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 

Resposta. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão Resposta 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

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 Resposta ao 

fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. De acordo com a periodização tradicional baseada nas grandes mudanças geopolíticas europeias, é 

correto afirmar que é considerado o fim da idade moderna: 

A) A conquista de Constantinopla pelos turcos.  

B) A eclosão da Revolução Francesa.  

C) A primeira revolução industrial na Inglaterra. 

D) O fim do império bizantino.  

 

02. Christian Jürgensen Thomsen foi um historiador e arqueologo dinamarques e se tornou famoso por 

ser o primeiro a propor o tipo de periodização das Idades da Pedra, do Bronze e do Ferro. Acerca de tal 

periodização é incorreto afirmar que: 

A) Tal periodização considera as técnicas e utensílios desenvolvidos pelo homem através de certos 

tipos de materiais e o desenvolvimento tecnológico necessário para produzi-los. 

B) Pode ser usada conjuntamente à periodização dos períodos paleolítico, mesolítico e neolítico, 

assim como a subdivisão de fases inferior, média e superior. 

C) Tais fases não só marcam os instrumentos utilizados pelos homens de cada período, mas 

também todo um conjunto de desenvolvimentos tecnológicos, sociais e culturais. 

D) Tais períodos demarcam o aspecto nomadista, não-civilizado e sem que a linguagem oral tenha 

sido desenvolvida. 

 

03. Na década de 1930 houve uma vitória no âmbito das teses didáticas e programas pedagógicos, 

principalmente para o ensino de História, denominada de: 

A) Democracia racial. 

B) Miscigenação naturalista. 

C) Crítico-social dos conteúdos. 

D) Revisionismo social.  

 

04. Acerca da sociedade inca, é correto afirmar que: 

A) Desenvolveram um complexo sistema simbólico de comunicação visual, além de um sistema 

matemático denominado quipo, aplicado principalmente na cobrança de impostos.  

B) Eram monoteístas, mas com entidades menores que respondiam ao Deus-sol, na figura do chefe 

Inca, adorado como um deus vivo. 

C) Desenvolveram um sistema de cultivo complexo, onde suas plantações se estendiam por 

encostas ingremes em terraços construídos com paredes de pedra.  
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D) O fim do império inca ocorreu principalmente por conta de uma insurreição e uma crise interna 

no império auxiliada pelos espanhóis, culminando em uma guerra civil sangrenta.  

 

05. O estabelecimento do Governo-Geral em 1549 no Brasil colonial instaurou uma mudança que: 

A) Pôs fim a divisão das capitanias hereditárias, reorganização a divisão administrativa do Brasil 

colonial.  

B) Manteve a distribuição das capitanias como divisões políticas, mas centradas na administração 

de um único governador-geral. 

C) Uma ampliação na exploração do interior do território brasileiro, expandindo a colonização para 

fins extrativistas.  

D) Adequou a administração regional a uma espécie de administração autarquica regional, 

respondendo ao governo-geral somente nas questões mais urgentes da coroa.  

 

06. O fim da Revolução Farroupilha, ao longo do início do Segundo Reinado, é marcado pelo Tratado do 

Poncho Verde, acerca desse momento histórico é correto afirmar que: 

A) Anunciada a paz de forma diplomática, o território litigante voltou a fazer parte do Império do 

Brasil, através de um tratado oficial.  

B) O tratado marcou o exército revolucionário como oficialmente culpado da insurreição e seus 

líderes condenados a forca.  

C) Por meio dele foi possível uma decisão de paz benéfica para ambas as partes, apesar do Império 

perder parte do território de Cisplatina.  

D) Os envolvidos foram punidos exemplarmente, o que incentivou ao restante dos insurgentes 

abandonarem seus postos e selarem um acordo de paz.  

 

07. O estudo da história, em um contexto acadêmico no período de instauração do governo republicano 

após o golpe militar e a proclamação da República em 1889, adotou um discurso com um papel: 

A) Civilizatório e patriótico. 

B) Revisionista e reformista. 

C) Nacionalista e doutrinal. 

D) Positivista e determinístico.  

 

08. Os Acordos de Washington foram diversas negociações que encaminharam o Brasil na direção de 

assumir apoio aos Aliados, porém o que mitigou tais decisões durante alguns anos foi: 

A) Que o governo de Vargas possuía relações economicas prósperas com a Alemanha de Hitler até 

o ano de 1941, por outro lado precisava do investimento industrial americano. 
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B) Que o Brasil estava com a economia fragilizada no início dos anos de 1940 devido a instabilidade 

política, obrigando a Vargas um posicionamento diplomático durante boa parte da guerra. 

C) A recusa por parte da população de se posicionar frente a grande guerra que acontecia na 

Europa, já que a mesma impunha um investimento humano e economico excessivo pelos 

envolvidos.  

D) O posicionamento pacífico e diplomático dentro e fora do país por parte de Vargas, vendo no 

conflito armado uma última e decisiva saída para a falta de diálogo.  

 

09. A Constituição de 1937, conhecida como “Polaca”, foi inspirada na Carta fascista da Polônia. A 

organização desse documento tinha um posicionamento: 

A) Corporativista e que deixaria o poder centralizado no Executivo.  

B) Populista, integralista e por conta do sufrágio universal e do voto secreto. 

C) Imediatista, que centralizava o poder na figura de Getúlio Vargas, com sua política de medo. 

D) Reformista, já que reduzia a quantidade de partidos das eleições para somente dois, 

conservando uma liderança oligárquica.  

 

10. A Resolução nº 04 de 2009, para uma Política nacional de educação inclusiva, estabelece que a 

Educação Especial se realiza: 

A) Nos níveis referentes à educação básica, com suas modalidades de ensino específicas.  

B) Em toda a educação básica, seguindo os mesmos ciclos regulares de ensino. 

C) Em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, sendo o atendimento educacional 

especializado parte desse processo. 

D) Preferencialmente na educação infantil e no ensino fundamental, dando as bases necessárias e 

mínimas ao desenvolvimento cognitivo e social do aluno. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

11. “Alcançou pela docilidade a estima de todos.”. Com base na oração, é correto afirmar que: 

A) Não há erro de regência verbal, pois o verbo alcançar, neste caso, é verbo transitivo indireto. 

B) Não há erro de regência verbal, pois o verbo alcançar, neste caso, é verbo transitivo direto e 

indireto. 

C) A frase está incorreta, pois no sentido de “conseguir (coisa desejada ou pedida); obter” é 

incorreto empregar o verbo “alcançar”. 

D) Não há erro de regência verbal, pois na acepção de “conseguir o que se pretende” o verbo 

“alcançar” é verbo intransitivo. 
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12. “Que bela homenagem ele fez a você”. Assinale o tempo e o modo verbal nos quais se encontra o verbo 

sublinhado. 

A) Pretérito perfeito do indicativo. 

B) Imperativo afirmativo. 

C) Presente do subjuntivo. 

D) Pretérito imperfeito do indicativo. 

 

13. Sobre os pronomes de tratamento, analise algumas regras: 

I - Os pronomes de tratamento são pronomes que se referem à 2.ª pessoa do discurso. Entretanto, 

exigem a concordância verbal na 3.ª pessoa. Ademais, devem também ficar na 3.ª pessoa todos os 

elementos que a tais pronomes se refiram; 

II - Tais fórmulas de tratamento só são consideradas pronomes de tratamento quando vêm 

antecedidas de “Sua” ou “Vossa”. Desprovidas de tais partículas, tornam-se, no mais das vezes, meros 

“substantivos femininos” ou “adjetivos”; 

III - Emprega-se “Sua” quando nos referimos à pessoa. Por outro lado, empregamos “Vossa” quando 

nos dirigimos à pessoa. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

14. Os pronomes de tratamento “Vossa Magnificência, Vossas Magnificências” são empregados para: 

A) Reis e rainhas. 

B) Cardeais. 

C) Reitores. 

D) Juízes. 

 

15. “O fato que foi revelado nas investigações foi decisivo, para a elucidação do crime.”. Com base na frase, 

é correto afirmar que: 

A) Nela não há erros de pontuação. 

B) Há um erro de pontuação, pois, neste caso, não se separa por vírgula o nome do seu 

complemento. 
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C) Há um erro de pontuação, pois, neste caso, não se deve empregar a vírgula entre o sujeito e o 

seu verbo quando juntos, ainda que um preceda ao outro. 

D) Há um erro de pontuação, pois, neste caso, não se separa o nome do(s) seu(s) adjunto(s). 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

16. De acordo com a Lei Orgânica de São Miguel do Oeste - SC, ao Município é vedado: 

I - Criar distinções entre brasileiros; 

II - Recusar fé aos documentos públicos; 

III - Outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de dívidas, sem interesse público 

justificado, sob pena de nulidade do ato. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

17. Segundo a Lei nº 9.394/96, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto: 

A) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

B) Insolência à liberdade e indiferença à tolerância. 

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

D) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 

 

18. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como: 

A) Independência do Brasil.  

B) Dia Nacional da Consciência Negra.  

C) Proclamação da República. 

D) Dia Nacional do Índio.  

 

19. De acordo com a Lei no 10.639/03, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre: 

A) Inglês e Literatura.  

B) Artes e Astrologia.  

C) Geografia e Educação Física.  

D) História e Cultura Afro-Brasileira. 
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20. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. De acordo com a Lei nº 9.394/96, os sistemas municipais de 

ensino compreendem: 

(__) - As instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público 

municipal; 

(__) - As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

(__) - Os órgãos e entidades nacionais de educação. 

A) F-F-V. 

B) V-F-F. 

C) V-V-F. 

D) V-F-V.  

 

 


