ESTADO DO PARÁ
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU-PA
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA
(EDITAL 01/2019)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA (CÓD. 121, 127, 135)

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a
prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Exemplo:
Português
10

Conhecimentos Pedagógicos
10

Conhecimentos Específicos
20

A

B

A

D

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. O candidato que, por
qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será
automaticamente eliminado do Concurso Público.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta)
minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (MANHÃ)
8h às 12h

DATA: (1ª ETAPA)
24 de março de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursotomeacu@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO

1

Um trabalho científico precisa, necessariamente, ser construído dentro de diretrizes

2

metodológicas, primando por seriedade de métodos que asseverem pesquisas dotadas de espírito

3

científico. Para Cervo e Bervian (2003), “a formação do espírito científico tem seu ponto de partida na

4

curiosidade infantil, que passa pela inquietação da adolescência e pelos sonhos do jovem. Se bem

5

cultivados e administrados tais atributos, a coerência metodológica que se espera na maturidade pode

6

resultar em cientistas e pesquisadores produtivos, ou, no mínimo, em adultos capazes de tratar, analisar e

7

sintetizar os dados da realidade de maneira lógica e coerente”. (CERVO e BERVIAN, 2003, p.16)

8

Após a análise dos níveis de conhecimento científico e do trinômio estabelecido entre a verdade,

9

evidência e certeza do conhecimento científico, com suas margens de erro e veracidade, discorre-se a

10

impossibilidade de se efetivar um estudo de caráter científico, pois é essencial que se constitua

11

fundamentos e singularidades que versam como primordiais para a real solidificação de uma pesquisa.

12

Acredita-se que a formação do espírito científico pode ocorrer nas mais distintas situações e

13

faixa etária, onde o espírito científico é visualizado como uma atitude do pesquisador que investiga

14

resultados e recursos por meio de procedimentos adequados de pesquisa. Este tipo de comportamento é

15

aprendido ao longo da vida, através da realização constante de atividades que estimulem a mente crítica,

16

objetiva e racional do pesquisador.

17

A partir do momento que o pesquisador passa a ter maior consciência crítica, ele será capaz de

18

avaliar e discernir situações, sendo conduzido a um aperfeiçoamento de seus métodos de avaliação,

19

caminhando, por consequência direta, a uma maior capacidade de distinção entre o principal e o

20

superficial e do fundamental com o secundário. Quando se aprende a criticar, acredita-se que o

21

pesquisador passa a perceber o que é apto para a prova.

22

Já no que se refere à consciência objetiva, analisa-se que os aspectos a respeito da objetividade

23

compreendem na condição fundamental da ciência, que transforma um trabalho científico como

24

impessoal, o qual limita-se seu interesse ao problema e a solução, não admitindo análises incertas, ou que

25

não atendam às necessidades do saber.

26
27

Finalmente, o espírito científico é entendido como racional, onde as questões apenas podem ser
explicadas por métodos intelectuais ou racionais, justificando os domínios da ciência.

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA (CÓD. 121, 127, 135)
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28

O processo para a formação do espírito científico também apresenta singularidades basilares,

29

com preceitos intelectuais e morais, onde o primeiro situa-se no senso de observação do pesquisador,

30

com conceitos evidentes, na necessidade da prova e discernimento de situações e fundamentos. Já o

31

segundo, de ordem moral, relaciona-se ao caráter modesto do espírito científico, demonstrando que é

32

passível de limitações e equívocos.

33

Para a formação do espírito científico é necessário entender que este é imparcial e que respeita a

34

verdade, e o pesquisador precisa agir de maneira responsável e honesta, sem produzir cópias, enfrentando

35

a pesquisa com os métodos adequados e pertinentes, com respeito e objetividade de ação.

36

Os domínios da pesquisa são intermináveis e as investigações científicas devem encontrar-se

37

embasadas, fundamentalmente, na verdade dos fatos. As qualidades do espírito científico são

38

consideráveis e dotadas de virtudes, e os estudos devem ser realizados por meio da obtenção de técnicas

39

verificáveis e exatas.

40

O que se extrai ante o exposto é que “é desnecessário encarecer a importância do espírito

41

científico. O universitário, por exemplo, consciente de sua função na universidade, vai procurar imbuir-se

42

desse espírito científico, aperfeiçoando-se nos métodos de investigação e aprimorando suas técnicas de

43

trabalho. Os conhecimentos científicos que vai adquirir, os bons ou maus mestres que vai enfrentar não

44

constituirão o essencial da vida acadêmica.

45

O essencial é aprender como trabalhar, como enfrentar e solucionar os problemas que se

46

apresentam não só na universidade, mas principalmente na vida profissional. E isso não é adquirir

47

conhecimentos científicos comprovados, fórmulas mágicas para todos os males, mas sim hábitos,

48

consciência e espírito preparado no emprego dos instrumentos que levarão a soluções de problemas.

49

Essas sempre se apresentarão, na carreira profissional, com novos matizes, de tal forma que as soluções,

50

porventura aprendidas na universidade serão inadequadas. Logo, faz-se necessário apelar para o espírito

51

de criatividade e de iniciativa que, aliadas ao conhecimento científico, adquirido no decorrer dos estudos

52

universitários, vai achar a solução mais indicada que as circunstâncias exigirem” (CERVO e BERVIAN,

53

2003, p.18).

54

O conhecimento científico e seus artifícios são partes integrantes da história, com sistemas para

55

formação, níveis e princípios basilares. Nesse sentido, salienta-se que o espírito científico se constitui

56

com leis e costumes, que o pesquisador torna-se membro de um grupo sendo iniciado em tradições e

57

consciência voltados para a ciência, fatores que não se aprendem de um dia para o outro. Os

58

pesquisadores devem ser principiados em procedimentos, manejo apropriado de equipamentos e

59

utensílios, fontes bibliográficas e todos os sistemas relacionados às técnicas de metodologia científica.
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/administracao/processo-de-formacaodo-conhecimento-cientifico/41623
CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA (CÓD. 121, 127, 135)
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01) De acordo com texto,
A)
B)
C)
D)

O trabalho científico sempre busca apresentar as
melhores respostas para problemas pesquisados.
A troca de experiências oriundas da formação do
pesquisador norteia o avanço do trabalho científico para
o fim a que destina.
O senso crítico do pesquisador é imprescindível para
que possa fazer a leitura adequada do problema
pesquisado.
As aplicações de técnicas de experimento podem
esbarrar também nos valores de natureza espiritual.

02) De acordo com o conteúdo do texto
A)
B)
C)
D)

Os limites da ciência através da pesquisa se opõem aos
métodos de pesquisa adotado no trabalho científico.
O trabalho científico, por seu caráter exato e inabalável,
tem limites muito claros destinados ao pesquisador.
A inspiração é a base de todo trabalho científico.
A realidade da prática científica comprova que, quanto
mais envereda no campo do estudo e da pesquisa, o
pesquisador ainda tem muito mais a aprender e a
aperfeiçoar sua forma de pesquisar.

03) Está contida no texto uma
A)
B)
C)
D)

Informação publicitária.
Exposição de fatos.
Interpretação de teses científicas.
Narrativa de que envolve personagens.

04) A expressão “novos matizes” (L.49), no texto, sugere
A)
B)
C)
D)

Possibilidades.
Cores.
Constatações.
Fatos.

07) A alternativa em que o emprego do recurso linguístico
que aparece nesse texto está devidamente explicado é
a
A)
B)

C)
D)

08) Tendo em vista o Novo Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa, o termo que apresenta mudança em sua
grafia está indicado na alternativa
A)
B)
C)
D)

B)
C)
D)

“de espírito científico” (L.2/3) e “da adolescência” (L.4)
possuem o mesmo valor sintático.
Os vocábulos “se” e “se”, em “Acredita-se” (L.12) e
“salienta-se” (L.55) constituem marca de indeterminação
do sujeito.
A oração “o espírito científico é visualizado” (L.13) é
exemplo de predicado nominal.
“de avaliar” (L.17/18) é paciente da ação nominal.

06) Há correlação entre o termo transcrito e o que dele se
afirma em
A)
B)
C)

D)

“científico” (L.1) e
“construído” (L.1).
“consequência” (L.19).
“ciência” (l.27).

09) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo, respectivamente,
em
A)
B)
C)
D)

“versam” (L.11) e “principal” (L.19).
“seriedade” (L.2) e “pesquisas” (L.2).
“maneira” (L.7) e “explicadas” (L.27).
“construído” (L.1) e “necessidade” (L.30).

10) Há uma relação de causa e consequência no fragmento
transcrito em

05) Com referência ao texto, pode-se afirmar
A)

“como”, em “como uma atitude do pesquisador” (L.13),
exprime, nesse caso, a ideia de conformidade.
“devem ser realizados” (L.38) é uma forma verbal que
se apresenta na voz passiva e sua transposição para a
ativa implica a observância da correlação modotemporal para preservar o sentido original do contexto.
“Um”, em “Um trabalho científico precisa” (L.1),
individualiza trabalho.
“ou”, em “ou, no mínimo, em adultos capazes de tratar”
(L.6), é um elemento de coesão textual que introduz, no
contexto, uma retificação.

A)

B)

C)
D)

“A partir do momento que o pesquisador passa a ter
maior consciência crítica, ele será capaz de avaliar e
discernir situações” (L.17/18).
“Quando se aprende a criticar, acredita-se que o
pesquisador passa a perceber o que é apto para a
prova” (L.20/21).
“O processo para a formação do espírito científico
também apresenta singularidades basilares” (L.28).
“Essas sempre se apresentarão [...] de tal forma que as
soluções [...] serão inadequadas.” (L.49/50).

“Acredita-se” (L.20) é uma forma verbal que se
apresenta na mesma voz que “faz-se” (L.50).
A expressão “o espírito científico” (L.26) é agente da
ação verbal no contexto em que se insere.
“O”, em “O que se extrai ante o exposto” (L.40), é, do
ponto de vista morfológico” igual a “este, em “Este tipo
de comportamento é aprendido ao longo da vida”
(L.14/15).
“mas”, em “mas principalmente na vida profissional.” (L.
46), expressa ideia de adversidade.

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA (CÓD. 121, 127, 135)
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

QUESTÕES DE 11 A 20

11) ”A prática escolar consiste na concretização das

B) A principal possibilidade de construção do projeto

condições que asseguram a realização do trabalho
docente. Tais condições não se reduzem ao
estritamente "pedagógico", já que a escola cumpre
funções que lhe são dadas pela sociedade concreta
que, por sua vez, apresenta-se como constituída por
classes sociais com interesses antagônicos. A prática
escolar assim, tem atrás de si condicionantes
sociopolíticos que configuram diferentes concepções de
homem e de sociedade e, consequentemente,
diferentes pressupostos sobre o papel da escola,
aprendizagem, relações professor-aluno, técnicas
pedagógicas etc. Fica claro que o modo como os
professores realizam sou trabalho, selecionam e
organizam o conteúdo das matérias, ou escolhem
técnicas de ensino e avaliação tem a ver com
pressupostos teórico-metodológicos, explícita ou
implicitamente”( LIBÂNEO, p. 65, 1992). Utilizando
como critério a posição que adotam em relação aos
condicionantes sociopolíticos da escola, as tendências
pedagógicas foram classificadas em:

político-pedagógico passa pela relativa autonomia da
escola, de sua capacidade de delinear sua própria
identidade.
O projeto político-pedagógico busca a organização do
trabalho pedagógico da escola na sua globalidade.
A abordagem do projeto político-pedagógico, como
organização do trabalho da escola como um todo, está
fundada nos princípios que deverão nortear a escola
democrática, pública e gratuita, como: igualdade,
fraternidade, qualidade, gestão financeira e democracia.

A)
B)
C)
D)

Tecnicistas e Tradicional
Renovadas e Progressistas
Liberais e progressistas
Tradicional e Libertadora

12) A

tendência ______________________ acentua,
igualmente, o sentido da cultura como desenvolvimento
das aptidões individuais. Mas a educação é um
processo interno, não externo; ela parte das
necessidades e interesses individuais necessários para
a adaptação ao meio. A educação é a vida presente, é
parte da própria experiência humana. Esta tendência
propõe um ensino que valoriza a auto-educação (o
aluno como sujeito do conhecimento), a experiência
direta sobre o meio pela atividade, um ensino centrado
no aluno e no grupo.

C)
D)

14) Conforme o Art. 4º da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação – LDB nº 9394/96, o dever do Estado com
educação escolar pública será efetivado mediante
algumas garantias, EXCETO de:

A) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive
para os que a ele não tiveram acesso na idade própria.

B) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro)
C)
D)

15) De acordo com o Art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação – LDB nº 9394/96 o ensino será ministrado
com base nos seguintes princípios, EXCETO:

A) Valorização da experiência profissional.
B) Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as
práticas sociais.

C) Consideração com a diversidade étnico-racial.
D) Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao
longo da vida.

O termo que preenche corretamente a lacuna é:

A)
B)
C)
D)

Progressista libertadora
Crítico social dos conteúdos
Libertária
Liberal renovada

13) “O projeto político-pedagógico, ao se constituir em
processo democrático de decisões, preocupa-se em
instaurar uma forma de organização do trabalho
pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar
as relações competitivas, corporativas e autoritárias,
rompendo com a rotina do mando impessoal e
racionalizado da burocracia que permeia as relações no
interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários
da divisão do trabalho que reforça as diferenças e
hierarquiza os poderes de decisão”(VEIGA, p.27, 2012).
Sobre o Projeto Político Pedagógico é INCORRETO:

A) O projeto político-pedagógico tem a ver com a
organização do trabalho pedagógico em dois níveis:
como organização da escola como um todo e como
organização da sala de aula, incluindo sua relação com
o contexto social imediato, procurando preservar a visão
de totalidade.
CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA (CÓD. 121, 127, 135)

aos 17 (dezessete) anos de idade.
Educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco)
anos de idade.
Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade
de cada um.

16) Julgue os itens considerando o Art. 9º da LEI
COMPLEMENTAR Nº. 012/2007.
No Sistema Municipal de Educação a Educação Escolar
Básica é livre a iniciativa privada, atendendo as seguintes
condições:
I. Credenciamento da instituição de educação e autorização
para o funcionamento pelo órgão com patente da
Secretaria Municipal e as remanescentes pela Secretaria
de Estado de Educação;
II. Comprovação pela entidade mantenedora, de capacidade
de autofinanciamento;
III. Avaliação permanente pelo Conselho Municipal de
Educação, no âmbito de suas atribuições legais;
Está(ão) CORRETO (S):

A)
B)
C)
D)

Apenas as condições apresentadas nos itens I e II
Apenas as condições apresentadas nos itens I e III
Apenas as condições apresentadas apenas no item II
As condições apresentadas nos itens I, II e III
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17) De acordo com o Art. 18 da LEI COMPLEMENTAR Nº.

C) Poderão exercer a docência na Educação Básica

012/2007 são atribuições dos profissionais da educação
de Tomé-Açu – PA, EXCETO:

no Sistema Municipal de Ensino do Município de
Tomé-Açu Estado do Pará, em caráter excepcional e
transitório, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, na
disciplina
Língua
Estrangeira
graduados
que
comprovem a conclusão de curso avançado ou
equivalente, licenciados plenos oriundos da área de
Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, que
comprovem a integralização de 160 (cento e sessenta)
horas, no mínimo, de estudos relativos ao conteúdo a
ser ministrado.

A) Estabelecer, com o apoio do diretor da escola,
estratégia de recuperação para os alunos de menor
rendimento.

B) Participar da elaboração do projeto político-pedagógico
da instituição de educação e de seus cursos programas
ou atividades.

C) Elaborar e cumprir o respectivo plano de trabalho,
observado o projeto político-pedagógico da instituição
da educação e de seus cursos, programas ou
atividades.

D) Colaborar nas atividades de articulação da escola com
as famílias e a comunidade.

18) MARQUE A ALTERNATIVA ERRADA.
O Art. 46 da RESOLUÇÃO N° 03 DE 22 DE DEZEMBRO DE
2011, que dispõe sobre a regulamentação e a consolidação
das normas Municipais e nacionais aplicáveis à Educação
Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação
de Jovens e Adultos) no Sistema Municipal de Ensino do
Município de Tomé-Açu Estado do Pará determina que os
cursos estruturados por etapas, considerando a modalidade
de EJA, terão a seguinte equivalência à modalidade regular:

A) a 1ª etapa terá duração mínima de 01 (um) ano,
equivalente ao 2º e 3º anos.

B) a 2ª etapa terá duração mínima de 01 (um) ano,
equivalente ao 4º e 5º anos.

C) a 3ª etapa terá duração mínima de 01 (um ano),
equivalente ao 6º e 7º anos.

D) a 4ª etapa terá duração mínima de 01 (um) ano,
equivalente ao 8º e 9º anos.

19) Sobre o Exercício da Docência em Disciplinas em que

D) Poderão exercer a docência na Educação Básica
no Sistema Municipal de Ensino do Município de
Tomé-Açu Estado do Pará, em caráter excepcional e
transitório, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, na
disciplina Ensino Religioso Licenciados plenos e/ou
bacharéis em filosofia, Ciências Sociais, Ciências
Humanas ou Pedagogia ou Bacharel em teologia ou
Ciências da Religião, portadores de certificado de
conclusão do curso de magistério de nível médio na
modalidade normal, acrescido do curso livre de
formação religiosa, com carga horária mínima de 160
(cento e sessenta) horas.

20) Marque a alternativa CORRETA.
Conforme o Art. 2º da RESOLUÇÃO N° 03 DE 22 DE
DEZEMBRO DE 2011 a Educação no Sistema Municipal de
Ensino do Município de Tomé-Açu Estado do Pará:

A) É dever da família, do Estado, e tem por finalidade o
pleno desenvolvimento do educando e sua qualificação
para o trabalho.

B) Tem por base os princípios de liberdade e os ideais de
solidariedade humana.

C) Possibilita a valorização do profissional da educação
formal e informal.

D) Possibilita a formação cidadã e o usufruto dos bens
sociais e culturais.

há Insuficiência de Profissionais Habilitados conforme
RESOLUÇÃO N° 03 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011 É
CORRETO:

A) Poderão exercer a docência na Educação Básica no
Sistema Municipal de Ensino do Município de Tomé-Açu
Estado do Pará, em caráter excepcional e transitório,
pelo prazo máximo de 3 (três) anos, na disciplina Artes
Licenciados plenos oriundos da área de Linguagens e
Códigos e suas Tecnologias, que comprovem a
integralização de 160 (cento e sessenta) horas, no
mínimo, de estudos relativos ao conteúdo ministrado.

B) Poderão exercer a docência na Educação Básica no
Sistema Municipal de Ensino do Município de Tomé-Açu
Estado do Pará, em caráter excepcional e transitório,
pelo prazo máximo de 3 (três) anos, na disciplina
Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia)
licenciados plenos em outra disciplina da mesma área e
bacharéis nas disciplinas específicas.
CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA (CÓD. 121, 127, 135)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) A principal atividade econômica dos primeiros hebreus

24) O iluminismo foi um movimento intelectual que teve

era o pastoreio, também se dedicavam à agricultura,
contudo a religião era o fator de identidade nacional,
cultural e política dos hebreus e o principal elemento de
formação do seu Estado. Em qual outro campo os
hebreus se dedicaram e em que período de sua
narrativa histórica esse campo teve mais destaque?

suas origens no século XVII, o século das luzes. Surgiu
uma nova mentalidade sempre associada à ascensão
da burguesia combatendo o antigo regime e lutando por
um novo indivíduo. São ideias iluministas:

A)
B)
C)
D)

Arquitetura, era dos juízes.
Arquitetura, era dos reis.
Escrita, era dos juízes.
Escrita, era dos reis.

22) Esparta, cidade grega, era governada por uma
oligarquia, esse fato reforçou o caráter conservador da
sociedade espartana que era mantida graças a um
sistema de educação voltado para a preparação militar,
a defesa e o domínio da pólis. A participação política em
Esparta era restrita aos espartanos. Órgão era
composto de cinco membros eleitos anualmente, dotado
de amplos poderes de vigilância e fiscalização, a fim de
garantir a obediência a lei por todos:
A)
B)
C)
D)

Ápela
Diarquia
Eforato
Gerúsia

23) O Renascimento foi o movimento cultural dos séculos
XV
e
XVI,
expressão
das
transformações
socioeconômicas e políticas da Baixa Idade Média
europeia. Esse movimento buscava inspiração na
Antiguidade Clássica, objetivando negar os valores
medievais incompatíveis com a nova realidade existente
na Europa. Observando os fatos ocorridos no
Renascimento, julgue os itens a marcando V para
VERDADEIRO e F para FALSO:
(

(
(
(
(

) Surgiu o aprimoramento das técnicas e dos
instrumentos agrícolas tais como, o peitoral, a ferradura
e o moinho d’água.
) Os fatos da natureza baseado na fé prevalecia.
) O homem transformou-se no centro das
preocupações humanas.
) Houve uma grande expansão comercial e fundou-se
a Escola se Sagres.
) O clero dividia as terras com os nobres tornando-se
núcleos fortificados.

A sequência correta do julgamento é:
A)
B)
C)
D)

V-F-V-F-F.
F-V-F-V-V.
F-F-V-F-V.
V-F-F-V-F.

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA (CÓD. 121, 127, 135)

I.
II.
III.

IV.

V.

Deve-se duvidar de tudo para chegar a verdade e
aceitar somente aquilo que a razão pode explicar.
A obra O Contrato Social defendeu que a democracia se
baseava na vontade da minoria.
Cada país deveria ter um tipo de governo de acordo
com sua dimensão geográfica para os pequenos a
República, para os médios a monarquia Constitucional,
para os grandes o despotismo esclarecido.
O filósofo alemão Emmanuel Kant defendeu a divisão
do poder nos três setores que conhecemos bem
atualmente: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.
A origem da infidelidade humana e das diferenças
sociais estaria no surgimento da propriedade privada da
terra.

Estão CORRETOS:
A)
B)
C)
D)

I, II, III.
I, III, V.
II, III, IV.
II, IV, V.

25) “As máquinas foram inventadas, com o propósito de
poupar o tempo do trabalho humano. Uma delas era
a máquina a vapor que foi construída na Inglaterra
durante o século XVIII. Graças a essas máquinas, a
produção de mercadorias ficou maior e os lucros
também

cresceram.

Vários

empresários;

então,

começaram a investir nas indústrias. Com tanto avanço,
as fábricas começaram a se espalhar trazendo várias
mudanças. A burguesia era muito rica e durante muitos
anos continuou ampliando seus negócios de várias
maneiras”.
Utilizando seus conhecimentos sobre o tema, marque entre
as proposições a que incorretamente foi uma das formas
utilizadas pela burguesia para ampliar e se perpetuar nos
negócios mercantis dessa época:

A) Criando tratados amistosos a países mais fracos.
B) Emprestando dinheiro a juros.
C) Traficando escravos.
D) Vencendo guerras.
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26) O chamado milagre econômico ocorreu entre os anos
de 1968 e 1973, onde a economia brasileira apresentou
um crescimento extraordinário, durante os quais se
registraram médias anuais de aumento do PIB acima de
10%. Sobre esse período e este episódio da história do
Brasil, é incorreto afirmar que:
A)

B)

C)

D)

Apesar dos generosos subsídios e incentivos fiscais, as
empresas nacionais como não tinham o protecionismo
tarifário e havia uma política de contenção salarial,
portanto só investiram na diversificação das suas
atividades no país.
Estimuladas pelos incentivos oferecidos pelo governo,
as empresas estrangeiras ampliaram sua atuação no
Brasil, investindo em setores como a indústria de bens
duráveis, mineração e farmacêutica.
O desempenho desse milagre foi liderado pelas
atividades industriais, as de maior densidade e
dinamismo econômico, sendo que no setor da indústria
de bens de consumo, o crescimento alcançou taxas de
mais de 25% ao ano.
Um dos aspectos centrais da estratégia que levou ao
milagre foi a articulação pelo governo de um tripé
econômico formado por empresas estatais, privadas e
estrangeiras.

27) Sobre a História do Pará e do Brasil, julgue os itens
corretos e marque a alternativa com a somatória dos
itens corretos:
(19) O período regencial foi marcado por considerável
instabilidade política, por conta disso ocorreram às
rebeliões regenciais, entre 1835 e 1840, iniciada em
Belém e expandida por toda a região amazônica,
instaurou-se, a Cabanagem, uma revolução de cunho
popular, visto que em situação de miséria em que
estava a maioria da população, por causa da cobrança
dos inúmeros tributos e privilégios das oligarquias, os
populares reivindicavam maior acesso ao setor político e
melhores condições de vida, na região configurou-se um
governo do povo, este foi destituído em 1838, por falta
de consenso entre seus líderes e indecisão quanto aos
rumos do governo, contudo os conflitos se estenderam
até 1840.
(27) Com a crise econômica e o descontentamento popular
devido ao déficit das finanças públicas, decadência do
comércio, fome e miséria e aliados a ideias liberais
fizeram que com que em 1821 os paraenses apoiassem
uma revolução, mas que logo foi sufocada, conduzida
pela burguesia, mas com forte apoio popular, logo
ganhou o país e montou-se uma junta provisória de
governo, com fins de elaborar uma eleição e
constitucionalizar o país, contudo a corte portuguesa
queria de fato era recolonizar o Brasil, assim esta
revolução ficou conhecida como a Revolução
Constitucionalista do Porto.

(36)

Marquês de Pombal, referência como déspota
esclarecido, pois era um real incentivador das artes
trazendo para o Brasil vários estudiosos e especialistas
para exercerem atividades como construção de igrejas,
prédios públicos e até mesmos os residenciais, e
também tinha como escopo político um novo padrão de
economia mercantilista que utilizava o tráfico negreiro
como forma de elevar a produção e valorizar colônias
portuguesas como o Grão-Pará e Maranhão, como
também incentivou o embelezamento de Belém com
construções que ainda hoje são destacadas nesta
cidade como o Palácio dos Governadores e as igrejas
da Sé, Carmo, Sant’Anna.
(48) A região da foz do rio Amazonas era um desejo para os
contrabandistas europeus com o objetivo de explorar
especiarias e preencher o vazio comercial deixado pelo
comércio com as Índias e mais com a finalidade de
consolidar a região como território português, em 1615,
no estuário do Amazonas, ergueu-se o Forte do
Presépio, construção vultosa na chamada Santa Maria
de Belém do Grão-Pará, a atual capital do estado de
Belém.
A)
B)
C)
D)

28) “O Brasil construído pelo ato institucional nº 5 ficou
marcas indestrutíveis. Destas marcas, não se devem
esquecer as prisões sem acusação formal e sem
mandado, além dos graves abusos de poder e das
torturas praticadas em presos. O clima de uma época é
retratado de infinitos modos, mas há acontecimentos
que a singularizam.”
VIEIRA, Evaldo. A República brasileira: 1964-1984. São
Paulo: Moderna, 1985.
O ato institucional nº 5 editado durante o governo do general
Costa e Silva, criou entre outras medidas:
A)
B)
C)
D)

Convocar uma Assembleia Nacional Constituinte.
Decretar o recesso parlamentar e promover cassações
de mandatos e de direitos políticos.
Permitir a reformulação do sistema político.
Promover a criação de empresas estatais.

29) Tendo chegado ao Brasil, D. João VI teve que organizar
em nosso país toda uma estrutura administrativa,
nomeação de ministros de Estado, funcionamento de
diversas secretarias públicas, instalação de tribunais de
justiça e criação do Banco do Brasil. Entre outras
medidas tomadas por ele podemos citar:
A)
B)
C)
D)

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA (CÓD. 121, 127, 135)

82
84
111
130

Criou o Ensino Superior no Brasil, com a fundação de
duas escolas de medicina.
Estabeleceu a democracia como regime político da
nação.
Melhorou as condições gerais da vida do povo.
Reduziu a dívida externa brasileira.
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30) A Contrarreforma foi um movimento na própria Igreja

32) O imperialismo nasceu nas últimas décadas do século

Católica que pretendia disciplinar o clero e diminuir seus

XIX quando os monopólios dos países capitalistas
avançados começaram a investir capital em outros
países, iniciou um novo ciclo de expansão do
capitalismo, essas mudanças foram impulsionadas pelo
progresso tecnológico. Junto a esse progresso veio
também a exploração de nações mais frágeis,
ocasionando a decadência humana. Faz parte do
cenário imperialista:

abusos, além de combater os movimentos protestantes,
que cada vez mais conseguia seguidores. Para tanto, foi
convocado o Concílio de Trento para discutir as
medidas a respeito do cristianismo. Sobre as regras do
Concílio, julgue os itens:

I.

Criação de seminários para a formação dos futuros

I.

sacerdote.
II.

Fim da possibilidade de católicos e protestantes
voltarem a se unir sob a mesma igreja.

II.

III.

A individualidade das pessoas passou a ser valorizada.

III.

IV.

Estabelecimento de limites para o poder real.

V.

Retirada da atuação da inquisição permitindo que os
cristãos andassem livremente.

IV.
V.

Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)

Apenas os itens I, II estão corretos.
Apenas os itens I, III estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.

31) A crise generalizada levou boa parte do povo europeu
ao desespero, afinal, tudo tinha fracassado. A
Revolução Industrial, os meios de comunicação, os
políticos, a guerra, nada conseguira trazer a estabilidade
social tão desejada. Foi nesse contexto, que surgiram e
ganharam forças as figuras dos líderes fascistas. Nessa
trama de narrativas, responda marcado a alternativa
INCORRETA:
A)

B)

C)

D)

A figura do líder era a personificação da pátria e sua
ligação com o povo era muito forte. De origem simples,
eles falavam, com impressionante eloquência, aquilo
que as pessoas queriam ouvir.
Aproveitando o contexto favorável, de crise econômica e
de derrota do movimento operário na Europa, uma
intensa propaganda fez, desses líderes, personagens
intocáveis.
Construiu-se a imagem do homem providencial, em
quem o povo podia confiar, e essa mística não era nova,
pois já fora utilizada por muitos governantes da
Antiguidade; e ressurgiu com mais forças apoiadas por
novos recursos, como o rádio e o cinema, que
veiculavam as imagens e mensagens para milhões de
pessoas simultaneamente.
No Fascismo, louvava-se a inteligência crítica, recolhia
livros indesejáveis ao regime, propagava-se a educação
física e a preparação militar. Assim, tanto os povos
guerreiros e os intelectuais eram considerados
superiores em que mesmo nível, dentro desse regime.

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA (CÓD. 121, 127, 135)

O imperialismo provocou uma divisão internacional de
trabalho, países avançados exportavam produtos
industrializados, países menos competitivos exportavam
matérias primas.
Ocasionou a partilha da África submetendo-a
companhias comerciais europeias.
O império chinês ofereceu resistência ao imperialismo
influente da Inglaterra, França, Alemanha.
Os indianos foram passivos quanto ao domínio dos
ingleses sobre suas terras.
Os monopólios trataram de construir cartéis para dividir
o mercado e manter acordo para estabelecer preços,
qualidade do produto.

Estão CORRETOS:
A)
B)
C)
D)

I, II, III.
I, II, V.
II, III, IV.
III, IV, V.

33) A chegada de Getúlio Vargas ao poder pela Revolução
de 1930 é fruto de uma nova conjuntura política,
econômica e social no mundo e no Brasil. Sobre a Era
Vargas (1930-1945), analise as afirmativas abaixo:
I.

No

período

Vargas,

o

país

desacelerou

a

industrialização, sem desenvolvimento voltado para
bens de consumo como têxteis, alimentos e vestuário.
II.

A intervenção de Getúlio nas questões relativas à
legislação trabalhista é uma característica de seu
governo.

III.

Getúlio Vargas, influenciado pelo comunismo que
avançava na América e pela esquerda brasileira, criou
diversos direitos trabalhistas e uma das suas principais
medidas foi a descriminalização da greve e as
manifestações populares.

É CORRETO afirmar que:
A)

Apenas o item II está correto.

B)

Os I, II e III estão corretos.

C)

Os itens I e III estão corretos.

D)

Os itens II e III estão corretos.
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34) Do século V ao III a.C. , Roma viveu uma fase de

37) Depois que se consolidou, a Revolução Francesa no

grandes conquistas militares, controlando as rotas
comerciais, as áreas de abastecimento e os pontos
estratégicos na península Itálica, depois os romanos
dirigiram-se para o mar Mediterrâneo, assim o
expansionismo romano teve profundos efeitos sobre sua
sociedade, dentre estes, marque o que NÃO podemos
destacar:

início do século XIX surgiu uma nova sociedade jurídica,
governantes submetidos às leis da Constituição, com
caminho livre para o desenvolvimento do capitalismo,
surgiu também valores burgueses:
A)
B)

A)
B)
C)
D)

Aparecimento de novos grupos sociais.
Diminuição do número de escravos.
Êxodo Rural.
Grande afluxo de riquezas para Roma das áreas
conquistadas.

35) “Falar em expansão marítima é falar de Portugal, o
pequeno, mas ambicioso país que, com bravura e
determinação, proporcionou a abertura dos mares.
Monarquias europeias como as das Espanha, Holanda e
França se lançaram aos oceanos sem obter o mesmo
sucesso. Entre os séculos XV e XVII, o mar era
português, e era nele que a história acontecia.”
MICELI, Paulo. O ponto onde estamos-viagens e viajantes na
história da expansão e da conquista. Ed. Unicamp: 1997.
Muito se confunde as causas da expansão marítima com o
pioneirismo português nessa empreitada, como o texto acima
relata muitos se lançaram aos oceanos sem obter o mesmo
sucesso, assim destaca-se a abaixo uma razão em comum
entre esses dois fatos que faz de Portugal tamanha potência
em busca de novas terras:
A)
B)
C)
D)

Centralização do poder nos Estados modernos.
Conveniência de implantação do comércio escravista.
O incipiente desenvolvimento náutico.
Promoção socioeconômica da nobreza.

36) A Contrarreforma foi um movimento na própria Igreja
Católica que pretendia disciplinar o clero e diminuir seus
abusos e combater os movimentos protestantes. Sobre
o Concílio de Trento:
I.
II.
III.
IV.

Transferiu o dia de descanso semanal do Sábado para
Domingo.
Criou seminários para a formação dos futuros
sacerdote.
Edição da Declaração sobre as relações da Igreja com
as religiões não cristãs (“Nostra aetate”).
Acabou com a possibilidade de católicos e protestantes
voltarem a se unir sob a mesma igreja.

É CORRETO afirmar que:
A)
B)
C)
D)

C)
D)

38) A Mesopotâmia era uma região localizada na Ásia
Ocidental, hoje Oriente Médio. Ali habitaram vários
povos que passaram a viver da agricultura. À medida
que aumentava o número de habitantes, surgiam novas
atividades profissionais como: a invenção do arado de
cobre, uso da força animal na agricultura e construção
de diques para levar água as regiões distantes dos rios.
Foram responsáveis por estas conquistas:
A)
B)
C)
D)

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA (CÓD. 121, 127, 135)

Assírios.
Babilônicos.
Caldeus.
Sumérios.

39) A Reforma Protestante foi o movimento que rompeu a
unidade do Cristianismo centrado pela Igreja de Roma.
Esse movimento é parte das grandes transformações
econômicas, sociais, culturais e políticas ocorridas na
Europa nos séculos XV e XVI, que enfraqueceram a
Igreja permitindo o surgimento de novas doutrinas
religiosas – Protestantes. A reforma Protestante reuniu
várias forças intelectuais que se mostravam
descontentes com a doutrina católica, dentre os
principais nomes desse movimento, é CORRETO
afirmar:
A)
B)
C)
D)

João Calvino e Martin Lutero.
John Wesley e Charles Wesley.
Martin Lutero e Charles Wesley.
São Tomás de Aquino e Henrique VIII.

40) A sociedade egípcia era formada por diferentes estratos
sociais, o faraó era o rei supremo do Egito considerado
um
deus
vivo,
detinha
autoridade
religiosa,
administrativa, judicial e militar, exercia o controle sobre
as atividades econômicas, os escribas faziam parte da
elite de faraó cuja função dos mesmos era:
A)
B)
C)
D)

Os I, II e IV estão corretos.
Os itens I, II e III estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e IV estão corretos.

O individualismo, a busca da ascensão social e o poder
a partir dos méritos pessoais, o respeito era alcançado
pela riqueza.
Os principais cargos do Estado eram reservados aos
membros das famílias da nobreza.
Só participava das manifestações cidadãos ativos que
tinham alta renda.
Tinham que pagar tributos ao nobre que mantinha
direitos feudais na região e aos colaboradores do rei.

Desenvolveram a técnica da mumificação acreditando
na vida após a morte.
Executavam inúmeros trabalhos relacionados à
agricultura, a criação de animais, caça e pesca.
Presidiam as cerimônias religiosas desfrutando da
riqueza proveniente das oferendas feitas pelo povo.
Visitavam as províncias e os campos para cobrar
tributos e fiscalizar os serviços de construção dos
canais: diques, estradas, templos e pirâmides.
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