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Prefeitura de Iporã do Oeste 

Estado de Santa Catarina 

Edital de Processo Seletivo nº 008/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 02 

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. Na tendência pedagógica tradicional esse tipo de avaliação tem uma função central e importante na 

promoção dos alunos: 

A) Somativa. 

B) Auto-avaliação. 

C) Diagnóstica. 

D) Cumulativa. 

 

02. Os EUA sempre foram de um papel de liderança entre as outras grandes nações do mundo, mas 

atualmente os EUA estão implantando políticas que passaram a ser denominadas como America First 

(América primeiro), o que abriu espaço para concorrentes quanto a essa liderança mundial. Sendo o 

país que mais luta por essa posição atualmente é: 

A) Alemanha. 

B) Canadá. 

C) China. 

D) Índia. 

 

03. As propostas curriculares e a produção didática da História Nova, iniciada nos anos de 1960, 

possuem influência direta de uma historiografia: 

A) Marxista. 

B) Positivista. 

C) Dos Annales. 

D) Liberal. 

 

04. A tendência pedagógica progressista libertadora utiliza como técnicas de ensino: 

A) Recursos didáticos orientados por princípios como a liberdade, espontaneidade e 

individualidade.  

B) Aulas expositivas, mas que beneficiam o diálogo, apesar de valorizar a individualidade criativa 

de cada aluno. 

C) Aquelas no campo da práxis, através de grupos de discussões, debates e exercícios coletivos. 

D) Práticas e modos instrucionais que utilizam de um controle efetivo dos resultados no processo 

de aprendizagem. 
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05. Durante o período colonial, a região de Pernambuco sofreu diversas transformações – 

principalmente em meados do século XVII. A Insurreição Pernambucana ocorre tendo por contexto a 

ocupação holandesa no Brasil e tem por motivação: 

A) A insatisfação dos produtores locais com a administração holandesa, culminando na expulsão 

dos holandeses do nordeste.  

B) O apoio da população nordestina pela administração holandesa e a demonstração de insatisfação 

com a coroa portuguesa.  

C) A cisão entre a população pernambucana que da parte dos artesãos e da população mais pobre 

havia apoio aos holandeses, e dos grandes produtores e proprietários de terras, apoio aos 

portugueses.  

D) A luta pela diminuição das tarifas portuárias por parte da coroa portuguesa, mas que houve 

resistência portuguesa e apoio dos holandeses aos pernambucanos. 

 

06. Acerca do que é estabelecido pelo ensino de história do Brasil na Lei de Diretrizes e Bases da 

educação nacional, considere as assertivas que estejam de acordo com o texto da lei: 

 I - É considerado obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena somente nos 

estabelecimentos públicos do ensino fundamental; 

 II - Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros 

além de serem ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, deverão ter atenção especial nas áreas 

de literatura e história brasileiras e da educação artística;  

 III - O conteúdo da história e da cultura dos afro-brasileiros e indígenas brasileiros deverá incluir o 

estudo da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e 

indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional; 

 IV - O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias 

para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia.  

Assinale a alternativa que apresente somente as afirmativas corretas: 

A) I, II e III. 

B) I, III e IV. 

C) II e IV. 

D) II, III e IV. 

 

07. Acerca do período feudal e suas principais características, é correto afirmar que: 

A) O comércio por meio de moedas de troca só surge no mundo ocidental no fim do período feudal, 

iniciando-se a história moderna através da Renascença.  
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B) A sociedade feudal possuía um sistema de castas imposto pela nobreza, onde não havia nenhum 

tipo de possibilidade em subir ou descer na ordem social através do mérito pessoal.  

C) Os laços de vassalagem continham certa forma de reciprocidade e interdependência, já que o 

vassalo devia uma fidelidade absoluta ao suserano, mas esse devia proteger e ofertar terras 

produtivas à vassalagem. 

D) As sociedades feudais sofriam constantemente com a falta de produtos, o que impunha uma 

necessidade de comércio e de troca de mercadorias entre feudos, o que ampliou século a século 

a interação social e a troca cultural entre feudos.  

 

08. Uma característica dos Estados modernos tem origem direta na fase do absolutismo monárquico em 

sua questão bélica, ou seja: 

A) As guerras que seriam travadas constantemente por meio de forças não-estatais, através da 

contratação de companhias de mercenários, especializados em técnicas de cerco e combate 

aberto, mas sem jurar fidelidade ao monarca.  

B) A necessidade em se criar e manter um exército aparelhado as forças do Estado, mantido por 

esse continuamente, criando uma força militar permanente.  

C) O estabelecimento de milícias regionais autossuficientes, mantidas pelos burgueses, mas com 

aprovação do monarca; ou seja, quando houvesse combates entre nações-estado tais milícias 

eram requisitadas para ser formado um só exército.  

D) As guerras tinham por característica a necessidade de proteger os próprios territórios da 

invasão estrangeiras – como os povos do oriente e os muçulmanos que buscavam invadir a 

Europa –, daí a origem do nome ‘época das fortificações’.  

 

09. O fim do período regencial no Brasil Imperial é marcado, principalmente, pelo(a): 

A) Declaração da Maioridade.  

B) Independência do Brasil. 

C) Promulgação da Constituição Imperial.  

D) Abdicação de Dom Pedro I. 

 

10. O período da República Velha durou décadas desde o golpe militar pela Proclamação da República, 

sendo que o fim desse período ocorre por meio: 

A) Do rompimento entre o acordo das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, quando Washington 

Luis indica Julio Prestes – ao invés de um mineiro – para sucedê-lo. 

B) Do golpe de estado promovido por Getúlio Vargas, que toma o poder com auxílio dos militares 

dos outros estados fora do eixo São Paulo-Minas Gerais.  
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C) Da crise financeira que tomou proporções mundiais, tendo início na crise da Bolsa de Nova York, 

que afetou todos os produtores de café, abrindo espaço para a ascensão dos empresários do Sul 

e Nordeste do Brasil.  

D) Da ascensão da Aliança Liberal, partido político com ideais baseados no liberalismo iluminista, 

o que trouxe avanços tecnológicos ao país, e forte apoio popular ao minimizar o papel do Estado 

na vida das pessoas.  

 

11. Entre os motivos geopolíticos que sustentaram a transferência da capital e sua criação no Planalto 

Central, é estabelecida a partir dos seguintes pontos, exceto: 

A) A diminuição da vulnerabilidade da capital (antes o Rio de Janeiro) em caso de guerra. 

B) Haveria diminuição da pressão da população sobe o governo, já que a região seria menos 

habitada.  

C) Com a capital no interior, a expansão urbana nas regiões do interior brasileiro iriam ser 

incentivas e aumentadas.  

D) De ser um projeto incentivado a partir das propostas comunistas surgidas no início do século XX, 

com a Revolução Bolchevique.  

 

12. O processo cognitivo de classificar novos conteúdos e eventos absorvidos pela cognição em 

esquemas pré-existentes, segundo Piaget, ocorre por meio da anexação de informações do meio externo 

em uma estrutura cognitiva do sujeito. Esse processo leva o nome de: 

A) Assimilação. 

B) Equilibração. 

C) Esquematização.  

D) Disposição.  

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

13. Analise o trecho abaixo. 

“Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, é muito conhecida por suas tradições.” 

De acordo com as regras de pontuação, as vírgulas que isolam a expressão destacada no trecho são de 

uso: 

A) Obrigatório, para isolar um adjunto adverbial antecipado. 

B) Obrigatório, para isolar um elemento de valor meramente explicativo. 

C) Facultativo, podendo ser substituídas por travessões. 

D) Facultativo, para isolar um aposto explicativo. 
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14. Segundo o dicionário brasileiro da Língua Portuguesa, ilícito significa algo que é contrário às leis 

e/ou à moral, podendo ser, tal sentido, compreendido por seu sinônimo: 

A) Perigoso. 

B) Moral. 

C) Lícito. 

D) Nefas. 

 

15. A oração sublinhada no trecho abaixo é classificada sintaticamente como: 

“Não desanime, pois o ânimo é a alma do negócio.” 

A) Oração coordenada sindética conclusiva. 

B) Oração coordenada sindética explicativa. 

C) Oração subordinada adverbial final. 

D) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 

 

16. Complete a lacuna abaixo e assinale a alternativa que relaciona o item à resposta correta: 

“Não consigo entender o ______________ você está triste comigo!”  

A) Porquê. 

B) Por que. 

C) Porque. 

D) Por quê. 

 

17. “As estrelas parecem brilhar.”. Acerca da análise sintática, é correto afirmar que o período é: 

A) Composto, formado por uma locução verbal “parecem brilhar”, logo, uma oração. 

B) Simples. Formado por uma locução verbal, onde o sujeito é simples, ou seja, “As estrelas”. 

C) Composto, formado por uma locução verbal “parecem brilhar”, logo, duas orações. 

D) Composto, pois contém verbos independentes. Sujeito do verbo “parecer” é oracional: 

“Brilharem as estrelas”. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. “O presidente Michel Temer afirmou no dia 26 de julho de 2018, durante discurso na 10ª cúpula do 

grupo BRICS, que um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia nunca esteve tão perto de ser 

fechado, e ressaltou a importância de um sistema de comércio internacional multilateral.”  

(Fonte: www.terra.com.br >acesso em 26 de julho de 2018) 
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Assinale a alternativa incorreta, relacionada ao trecho acima: 

A) A Rússia teve sua participação suspensa na cúpula do BRICS, por motivos diplomáticos com a 

china. 

B) Índia e África do Sul pertencem ao BRICS. 

C) A 10ª cúpula do BRICS ocorreu na cidade de Johanesburgo. 

D) Um dos temas tratados na 10º cúpula do BRICS foi o estabelecimento da sede do Escritório 

Regional da Américas do Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, que terá sede em São Paulo 

e um escritório em Brasília. 

 

19. São cidades da Serra Catarinense: 

(__) Urupema; 

(__) São Joaquim; 

(__) Palhoça; 

(__) Imbituba. 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas e em seguida marque a alternativa que 

apresenta a ordem correta de cima para baixo: 

A) V-F-V-F. 

B) F-V-V-F. 

C) V-V-V-F. 

D) V-V-F-F. 

 

20. “O Tribunal de Contas da União (TCU) lançou na tarde do dia 26 de julho de 2018, uma plataforma 

digital com a relação de políticos que tiveram as contas julgadas irregulares nos últimos oito anos. A 

consulta aos 7.431 nomes já pode ser feita na internet para orientar a população, partidos, coligações, 

candidatos e o próprio Ministério Público a obter mais informações sobre os candidatos das próximas 

eleições.” 

(Fonte: istoe.com.br > acesso em 27 de julho de 2018) 

Sobre o Tribunal de Contas da União - TCU é correto afirmar: 

A) Conhecido também como Corte de Contas, o TCU não é órgão colegiado.  

B) Tribunal de Contas da União (TCU) compõe-se de 22 ministros.  

C) O Tribunal de Contas da União (TCU) é um tribunal administrativo. Julga as contas de 

administradores públicos e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos federais, 

bem como as contas de qualquer pessoa que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade 

de que resulte prejuízo ao erário. 



8 
 

D) Trata-se de órgão autônomo e dependente da União cuja missão principal é a de promover a 

defesa da ordem jurídica. 

 


