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PROFESSOR HISTÓRIA

INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões, constituídas com cinco opções (A,
B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito
no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o
candidato deverá assinar o mesmo.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais
de sala auxiliar na interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta,
somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de
Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens
especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para
preenchimento do Cartão Resposta.
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões
respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português
01)O uso indevido de uma palavra parônima faz com que uma das frases abaixo fique
sem coerência...... Marque-a:
a) O juiz absolveu o réu.
b) Sempre fora um homem fragrante.
c) A menina descreveu o sequestrador com detalhes.
d) O prefeito retificou a presença no evento.
e) O cavaleiro era da tribo rival.
02) A alternativa em que pelos menos uma das palavras está grafada incorretamente é:
a) enxada – canjica - majestade
b) deslizar – engessado - vertigem
c) pedágio – hospitalisar - enxame
d) litígio – magreza - xingar
e) subterfúgio – poetisa – hipoteca
03) Dadas as frases:
1-Não entendi certos apontamentos.
2- Os apontamentos certos fazem a diferença.
Os termos em destaque nas sentenças acima são classificados, de acordo com o contexto
em que estão inseridos, respectivamente como:
a) ambos adjetivos
b) pronome indefinido e adjetivo
c) pronome definido e substantivo
d) adjetivo e substantivo
e) substantivo e adjetivo
04) A concordância nominal está incorreta em:
a) Água mineral é boa.
b) É proibida a entrada de crianças no espaço.
c) Bastantes pessoas se encontraram na convenção.
d) Escolheste má hora para dar a notícia.
e) Estava tranquilo o menino e a menina.
05) Analise as sentenças:
I-Fomos até à (a) feira da cidade.
II- Caminhava às (as) pressas pela rua.
Em relação ao emprego da crase:
a) Em I é proibido o emprego da crase e em II é facultativo
b) Em I é obrigatório e em II facultativo.
c) Nas duas sentenças é obrigatório.
d) Nas duas sentenças é facultativo.
e)Em I é facultativo e em II é obrigatório.

Matemática
6) A professora Marta passou no quadro as seguintes operações matemáticas:
I)
II)
III)
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Veja na tabela abaixo os resultados obtidos por alguns dos seus alunos
I
3
5
5
3

ALESSANDRO
GUSTAVO
LEONARDO
MARTINA

II
36
36
36
24

III
92
92
108
108

Qual dos seus alunos acertou todas as operações matemáticas:
(a) ALESSANDRO

(b) GUSTAVO

(c) LEONARDO

(d) MARTINA

(e) Nenhuma das respostas anteriores
7) Uma indústria possuí 6 máquinas e produz 2784 peças em 8 horas de trabalho
diários. Se essa indústria comprar mais 2 máquinas idênticas às que já tem e passar a
trabalhar 10 horas dias de quanto será a produção diária?
(a) 4640 peças.

(b) 5642 peças.

(c) 3648 peças.

(d) 3898 peças.

(e) 6820 peças.
8) Um campo de futebol tem 84m de comprimento e 58,5 m de largura. Para poder
realizar torneios oficiais esse campo deve ser aumentado no mínimo em 16m em seu
comprimento e 5,5m em sua largura. Quantos metros quadrados a mais terá o campo
com essas novas medidas?
(a) 900 m².

(b) 980m².

(c) 1216m².

(d) 1324m².

(e) 1486m².

9) Leonardo aplicou R$ 64.000,00 em um investimento que rende 0,5% ao mês na
modalidade de juro composto. Se Leonardo resgatar o montante após 3 meses qual o
valor aproximado que ele resgatará
(a) R$ 64.964,81.
(e) R$ 65.212,22.

(b) R$ 65.112,23.

(c) R$ 65.084,36.(d) R$ 64.988,42.

10) A soma de dois números distintos é igual a 74. A diferença entre o maior e o menor
desses números é igual a 22. Com base nessas informações qual é o maior desses
números?
(a) 38

(b) 40

(c) 41

(d) 48

(e) 46

Conhecimentos Específicos
11 – Em 2010 a humanidade assistiu perplexa a explosão de levantes populares que se
iniciaram na África e se espalharam pelos países vizinhos e pelo Oriente Médio. Como
a imprensa denominou esses levantes?
a)
b)
c)
d)
e)

Primavera de Praga;
Primavera Islâmica;
Primavera Árabe;
Primavera Africana;
Primavera Insular.

12 – Inúmeras foram as guerras realizadas na história da humanidade. Umas curtas,
outras longas, umas com poucos mortos, outras com milhões. Com certeza, a maior no
quesito mortes foi a segunda Guerra Mundial. Indique a alternativa que não é
considerada uma de suas causas:
a)
b)
c)
d)
e)

Tratado de Versalhes;
Corrida Armamentista;
Revanchismo Francês frente a Alemanha;
Imperialismo Italiano;
o desejo do Japão em ter o domínio sobre a Ásia.

13 – A década de 60 do século XX dificilmente será esquecida por uma geração de
brasileiros. Em 1º de Abril de 1964 uma junta militar assumiu o poder no Brasil. Como
ela se autodenominou?
a)
b)
c)
d)
e)

Defensores das Liberdades Individuais;
Supremo Conselho Revolucionário;
Conselho da Pátria e da Família;
Defensores da Pátria e da Prosperidade;
Supremo Conselho Libertador.

14 – Várias foram as formas de resistência de países africanos e asiáticos ao
Imperialismo Europeu nos séculos XIX e XX. Dentre eles, destaca-se a Conferência de
Bandungue. Qual alternativa contém uma afirmação incorreta sobre os princípios da
conferência:
a) reconhecimento da igualdade de todas as raças e nações;
b) solução de todos os conflitos internacionais por meios pacíficos;
c) respeito pela justiça e obrigações internacionais;

d) aproximação do socialismo;
e) estímulo aos interesses mútuos de cooperação.
15 – Sobre as principais questões europeias da atualidade, indique a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

a ameaça ao estado de bem-estar social;
o desemprego;
a imigração;
o terrorismo;
todas as alternativas estão corretas.

16 – São causas da impopularidade de Dom Pedro I, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

a Questão Militar;
a Guerra da Cisplatina;
a Noite das Garrafadas;
o Assassinato de Frei Caneca;
a Dissolução da Assembleia Constituinte de 1824.

17 – Em se tratando da evolução do Ser Humano, assinale a alternativa que contém a
sequência correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Australopithecus, Homo Erectus, Homo Habilis e Homo Sapiens;
Homo Habilis, Australopithecus, Homo Erectus e Homo Sapiens;
Australopithecus, Homo Sapiens, Homo Erectus e Homo Habilis;
Australopithecus, Homo Habilis, Homo Erectus e Homo Sapiens;
Homo Erectus, Australopithecus, Homo Habilis e Homo Sapiens.

18 – Sobre a origem do Homem Americano: na década de 1990, o pesquisador Walter
Neves confirmou que Luzia foi a primeira habitante do continente. Esta descoberta
suplantou a que até então era considerada como verdadeira:
a)
b)
c)
d)
e)

Teoria Claudio, no Vale do Silício (EUA);
Teoria Clóvis, Novo México (EUA);
Teoria Aborigene, Santiago (Chile);
Teoria Autoctone, Lima (Peru);
Teoria Guaraní, Montevideo (Uruguai).

19 – Denomina-se Crescente Fértil a região de terras férteis formada por um arco
semelhante a Lua em quarto crescente que vai do Egito até:
a)
b)
c)
d)
e)

o Leste do Mar Mediterrâneo;
o Sul do Golfo Pérsico;
o Norte do Mar Vermelho;
o Norte do Golfo Pérsico;
o Norte do Mar Mediterrâneo.

20 – Sem dúvidas que a escrita hoje desempenha um papel muito importante na vida do
homem. Qual escrita representa a primeira tentativa de elaborar um sistema de escrita,
permitindo uma evolução à escrita que temos hoje:

a)
b)
c)
d)
e)

escrita Árabe;
escrita Hieroglífica;
escrita Cuneiforme;
escrita Bisantina;
escrita Polinésia.

21 – Não pode ser apontada como característica da idade antiga:
a) florescimento e apogeu das civilizações que se desenvolveram na Europa;
b) florescimento e apogeu das civilizações que se desenvolveram no Médio
Oriente;
c) desenvolvimento de civilizações antigas como a Persa, Chinesa e Indiana;
d) desenvolvimento de reinos africanos, bem como Vikings e Germanos;
e) nascimento, auge e declínio do sistema feudal.
22 – São dois acontecimentos da Idade Média:
a)
b)
c)
d)
e)

surgimento das Cidades-Estado e Guerra dos 100 anos;
invenção da máquina a vapor e Peste Negra;
as Cruzadas e a Invenção da Escrita;
apogeu do feudalismo e venda de indulgências;
Revolução Francesa e Crise do século XIV.

23 – Da civilização Indiana, a humanidade herdou:
a)
b)
c)
d)
e)

Bramanismo e o sistema de castas;
Budismo e, posteriormente, o Hinduísmo;
Ideogramas e o Confucionismo;
os sistemas de Castas e a Grande Muralha;
a Rota da Seda e o Bramanismo.

24 – A desigualdade de gênero ainda se faz notar nos dias atuais. Este problema também
fazia parte na maioria das civilizações antigas, exceto uma, onde as mulheres
desfrutavam de uma condição diferenciada. Indique a alternativa que contempla a
afirmação:
a)
b)
c)
d)
e)

Reino Persa;
Reino Fenício;
Reino Acádio;
Reino de Israel;
Reino de Kush.

25 – Divergências doutrinárias relacionadas a interpretação do antigo e do novo
testamento e diferenças culturais entre o Oriente e o Ocidente foram responsáveis por:
a)
b)
c)
d)
e)

Concilio de Trento;
Tratado de Latrão;
Reforma Protestante;
Cisma do Oriente;
Édito de Milão.

26 – Uma cena típica da Idade Média: a doação de um feudo entre o suserano e o
vassalo. A cerimonia era realizada para marcar essa relação de dependência. Nessa
cerimônia, havia um juramento de fidelidade diante de uma relíquia religiosa. Trata-se
da:
a)
b)
c)
d)
e)

banalidade;
vassalagem;
homenagem;
corveia;
ajuda mútua.

27 – É sabido que existem diferentes formas de conhecimento sobre o passado, como o
discurso religioso e o senso comum. O que distingue o conhecimento histórico dos
outros tipos de conhecimento:
a) ser construído por meio do método maiêutico, que deve ser emotivo, apresentar
argumentos baseados em suposições;
b) ser construído por meio do método histórico que deve ser racional, seguir um
raciocínio lógico e apresentar argumentos baseados em evidências;
c) por seguir o método histórico que deve ser irracional e seguir um raciocínio
lógico e apresentar argumentos;
d) ser construído por meio da mitologia, seguir um raciocínio onde o contraditório
é aceito de maneira absoluta;
e) nenhuma das alternativas anteriores está correta.
28 – Sobre as fontes históricas das alternativas propostas assinale a que estiver
incorreta:
a) não falam por si e não desvendam o passado: é preciso que o historiador
interrogue o contexto em que foi produzida;
b) são fontes: os discursos orais ou escritos, obras de arte, corpos preservados;
c) as relações éticas registradas no código genético humano continuam não sendo
aproveitadas como evidência histórica;
d) um texto, uma fotografia, esqueletos de pessoas ou de agrupamentos antigos são
exemplos de fontes históricas;
e) são sinais, vestígios deixados pelos homens que comprovam que existiu e que
fez história.
29 – É muito comum presenciar no estudo da história um equívoco histórico
denominado anacronismo, no que ele consiste:
a) julgamento dos eventos inteirando-se do contexto da época;
b) compreender que as práticas e as crenças de uma época são frutos do pensar
próprios daquele período;
c) entender que a moralidade varia de período a período histórico;
d) julgamento de eventos do passado de outras culturas regidos por outras regras
morais com base na cultura e nos valores da nossa sociedade;

e) acreditar que a sociedades diferentes da nossa são sociedades humanas tanto
quanto a nossa.
30 – Há muitas maneiras de explicar e sentir a passagem do tempo. A divisão do tempo
que toma por base os ciclos da natureza recebe o nome de:
a)
b)
c)
d)
e)

tempo histórico;
tempo sociológico;
tempo cronológico;
tempo linear;
tempo paralelo.

