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MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – SC 

PROFESSOR DE HISTÓRIA 

ENSINO SUPERIOR 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA 

A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá 

também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão. 

B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa, 

com todas as folhas colocadas na ordem correta.  Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se 

o número de inscrição está correto. 

C) A prova contém 40 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a 

CORRETA. 

 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização.  

B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de 

Provas.  

C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não 

poderá ser alterado ou conter rasuras. 

D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha. 

E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta. 

F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente 

preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena). 

G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de 

Fiscalização. 

H) A prova terá duração de três horas. 

 

03 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO 

A) Falar com outros candidatos durante a prova. 

B) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais. 

C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova. 

   

Transcreva abaixo as suas respostas, 

dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
  
1- A única frase em que o a deve receber um acento 
grave é: 
A) Esta notícia é igual a que ouvimos. 
B) Vamos a Roma e de La diretamente a Lisboa. 
C) As crianças se retiraram uma a uma. 
D) De segunda a sexta houve expediente normal. 
 
2- A única frase em que não há crase é: 
A) À noite gosto muito de ler. 
B) Ele fez uma promessa à Nossa Senhora de Fátima. 
C) O réu dirigiu-se à sala do Júri. 
D) Referiu-se àquilo que viu.  
 
3- Assinale a concordância falha: 
A) Vinte por cento dos alunos foram reprovados. 
B) Um quinto dos bens cabem ao menor. 
C) A maioria dos restaurantes estavam fechados. 
D) Um bando de papagaios pousaram na árvore. 
 
4- Assinale a alternativa em que há emprego 
incorreto entre mal e mau: 
A) Chegamos ao local, muito mau-cheiroso. 
B) Ele caiu de mau jeito. 
C)De um mau espera-se todo mal. 
D) Mau fazer é substantivação de fazer mal. 
 
5- Assinale a alternativa em que o plural está 
errado: 
A) Corrimãos, guarda-chuvas 
B) Noves, empadinhas 
C) Balãozinhos, cidadãos 
D) Amores-perfeitos, guardas-noturnos 
 
6-   Assinale a palavra cuja grafia está incorreta: 
A) Obcessão 
B) Deslizar 
C) Vazar 
D) Espontâneo 
 
7- A morfologia, segundo a Nomenclatura 
Gramatical Brasileira, trata da: 
A) Palavra, sua estrutura, forma e classificação 
B) Palavra, forma, classe e significação 
C) Formação, derivação e estrutura das palavras 
D) Estrutura, formação, flexões e classificação das 
palavras 
 
8- Assinale a alternativa com erro de concordância: 
A) Faltam fazer dois testes 

B) Faltam dois testes 
C) Retirou-se ele e seus amigos 
D) Vossa Senhoria é bondoso 
 
9- O romance A Hora dos Ruminantes, obra 
importante da Literatura Brasileira Contemporânea, 
foi escrita por: 
A) Dinah Silveira de Queiroz 
B) Antônio Olavo Pereira 
C) José J. Veiga 
D) João Guimarães Rosa 
 
10- Antônio Carlos Callado foi jornalista, romancista, 
teatrólogo e ensaísta contemporâneo. Uma de suas 
principais obras é o romance: 
A) A madona de Cedro 
B) A Estrela Sobe 
C) Rua do Sol 
D) Corpo Vivo 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11- O atual Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores de Rio do Sul é o Vereador: 
A) Dionísio Maçaneiro 
B) Mário Miguel 
C) José Eduardo Rothbarth Thomé 
D) Roberto Schulze 
 
12- Os atuais Senadores da República pelo Estado de 
Santa Catarina são: 
A) Luiz Henrique da Silveira e Paulo Bauer 
B) Luiz Henrique da Silveira, Cacildo Maldaner e 
Paulo Bauer 
C) Jorge Bornhausen, Luiz Henrique da Silveira e 
Paulo Bauer 
D) Luiz Henrique da Silveira e Cacildo Maldaner 
 
13- O Presidente da República, quando da eclosão 
do movimento revolucionário deflagrado em 31 de 
março de 1964 era: 
A) Jânio Quadros 
B) Juscelino Kubitscheck 
C) João Goulart 
D) Leonel de Moura Brizola 
 
14- A Lei dos Sexagenários foi promulgada em: 
A) 28 de setembro de 1885 
B) 28 de setembro de 1888 
C) 13 de maio de 1885 
D) 13 de maio de 1888 
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15- O livro Ágape do Padre Marcelo Rossi é o mais 
novo campeão de vendas em todo o Brasil. Assinale 
a alternativa que representa a origem do significado 
da palavra ágape: 
A) Amor Eterno 
B) Esmola entre os primeiros cristãos 
C) Qualquer refeição comunitária 
D) Banquete 
 
16- Assinale a alternativa que não representa uma 
das competências do Município de Rio do Sul, 
segundo o Artigo 5º da Lei Orgânica em vigor: 
A) Elaboração do plano plurianual 
B) Elaboração da lei das diretrizes orçamentárias 
C) A instituição e arrecadação dos seus tributos 
D) Manter o serviço de transporte coletivo 
 
17- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Rio do Sul, a implementação de emendas a Lei 
Orgânica compete: 
A) Ao Poder Executivo Municipal 
B) Ao Prefeito Municipal com a aprovação da Câmara 
de Vereadores 
C) Exclusivamente à Câmara Municipal de Vereadores 
D) Por iniciativa da comunidade riosulense 
 
18- O índice de desenvolvimento social de Rio do 
Sul, segundo classificação SDM/SC é: 
A) Médio 
B) Baixo 
C) Alto 
D) Muito alto 
 
19- O ponto mais alto do território de Rio do Sul é: 
A) Serra do Mar 
B) Serra do Mirador 
C) Serra do Alto vale 
D) Serra do Miramar 
 
20- Ele morreu recentemente e foi escritor, poeta, 
desenhista, jornalista, humorista, tradutor, 
dramaturgo e cenografista. Seu nome é: 
A) Chico Anysio 
B) Millôr Fernandez 
C) Antônio Tabucdhi 
D) João Mineiro 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

21- O artigo 206 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 1988, diz que o ensino será 

ministrado com base em alguns princípios: 

Assinale a alternativa incorreta: 

A) Igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola 

B) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar o pensamento, a arte e o saber 

C) Valorização dos profissionais do ensino, 

garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o 

magistério público, com piso salarial profissional e 

ingresso exclusivamente por concurso público de 

provas e títulos 

D) Valorização dos profissionais da educação escolar, 

garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com 

ingresso exclusivamente por concurso público de 

provas e títulos, aos das redes públicas 

 

22- Com base no Art. 13. da LDB (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional), os docentes incumbir-

se-ão de: 

I. Elaborar a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino. 

II. Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 

proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 

III. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

IV. Estabelecer estratégias de recuperação para os 

alunos de menor rendimento. 

V. Ministrar os dias letivos e horas-aula 

estabelecidos, além de participar integralmente dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 

ao desenvolvimento profissional. 

VI. Colaborar com as atividades de articulação da 

escola com as famílias e a comunidade. 

Estão corretas: 

A) As alternativas I – II e VI apenas 

B) As alternativas II – III – IV e V apenas 

C) As alternativas II – III – IV – V e VI apenas 

D) Todas as alternativas estão corretas 

 

23- Analise as afirmativas abaixo com base na LDB e 

assinale a alternativa incorreta: 

A) § 1º O conteúdo programático a que se refere este 

artigo incluirá diversos aspectos da história e da  
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cultura que caracterizam a formação da população 

brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais 

como o estudo da história 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, resgatando as 

suas contribuições nas áreas social, econômica e 

política, pertinentes à história do Brasil 

B) § 2º Os conteúdos referentes à história e cultura 

afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão 

ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, 

em especial nas áreas de educação artística e de 

literatura e história brasileiras 

C) § 4º 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 européia 

D) Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de 

ensino médio, públicos e privados, torna-se 

facultativo o estudo da história e cultura afro-

brasileira e indígena 

 

24- Com base no Capítulo V Do Direito à 

Profissionalização e à Proteção no Trabalho do ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), assinale a 

alternativa incorreta: 

A) Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 

quatorze anos de idade, salvo na condição de 

aprendiz 

B) Art. 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é 

regulada por legislação especial, sem prejuízo do 

disposto nesta Lei 

C) Art. 65. Ao adolescente aprendiz, maior de 

quatorze anos, são assegurados os direitos 

trabalhistas e previdenciários 

D) Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em 

regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, 

assistido em entidade governamental ou não-

governamental, é permitido trabalho realizado em 

horários e locais que não permitam a frequência à 

escola 

 

25- O ditador norte-coreano Kim Jong-il, morto no 
dia 17 de dezembro, transformou seu país em uma 

potência militar que, nos últimos cinco anos, 

ameaçou o planeta com um programa nuclear com 

fins militares. A dinastia de Jong-il comanda há meio 

século a Coréia do Norte, um dos países mais pobres 

e fechados do mundo. 

Sobre o ditador norte-coreano é correto afirmar 

que: 

I. O líder comunista morreu de ataque cardíaco 

enquanto viajava de trem, próximo à capital 

Pyongyang. Ele estava com 69 anos e doente desde 

2008. 

II. Por conta do risco de instabilidade na transição 

de poder, a Coréia do Sul colocou suas Forças 

Armadas em estado de alerta máximo, e afirmou 

que a vizinha do Norte fez testes com mísseis, logo 

depois do comunicado da morte do ditador. 

III. A Coréia do Norte possui aproximadamente um 

PIB de US$ 28 bilhões, menor do que países 

africanos e 36 vezes menor do que a Coréia do Sul. 

Apesar disso possui o quarto maior exército do 

mundo. 

IV. O Partido Trabalhista anunciou que o filho mais 

novo do ditador, Kim Jong-un, substituiu o pai no 

cargo. A inexperiência política de Jong-um, poderá 

dificultar a manutenção do regime comunista norte-

coreano. 

Estão corretas: 

A) As alternativas I e IV apenas 

B) As alternativas I – II e III apenas 

C) As alternativas I e III apenas 

D) Todas as alternativas estão corretas 

 

26- Com relação a revolução e golpe, analise as 

afirmativas abaixo: 

I. Revolução designa uma transformação profunda, 

um movimento de grandes proporções que rompe 

com o que existia até então. Geralmente, ela surge 

das bases da sociedade e envolve um grande 

número de pessoas, alterando as estruturas 

políticas, econômicas e sociais. 

II. Em geral, os golpes ocorrem para preservar ou 

restaurar determinada situação política, como o que 

nasceu no Brasil em 1964. 

III. Uma cúpula militar apoiada por políticos  
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destituiu o presidente João Goulart (1919-1976). 

Havia um clamor popular para essa ação, a maior 

parte da opinião pública deu apoio a ela. A ideia era 

dar continuidade as mudanças que se anunciavam.  

IV. Os golpes são uma iniciativa de elites políticas, 

econômicas e militares, não envolvendo a 

população, mesmo que, às vezes, contem com apoio 

popular. Dificilmente um golpe promove mudanças 

profundas. 

Está incorreta: 

A) A alternativa I apenas 

B) A alternativa II apenas 

C) A alternativa III apenas 

D) A alternativa IV apenas 

 

27- Aponte as semelhanças entre a Guerra do 

Contestado e a de Canudos: 

I. Ambas ocorreram nos primeiros anos após a 

proclamação da República (1889). A de Canudos 

aconteceu na Bahia, entre 1896 e 1897. A do 

Contestado, na divisa do Paraná com Santa 

Catarina, de 1912 a 1916. 

II. Nos dois casos, o pano de fundo foi uma grave 

crise econômica e social que assolava o país - 

inflação, desemprego incrementado pela libertação 

dos escravos (1888) e avanço das oligarquias sobre 

os pequenos proprietários de terras. Não por acaso, 

a origem dos conflitos acabou sendo mais ou menos 

a mesma também: disputas fundiárias. 

III. Tanto em um como em outro episódio, o 

comando dos rebeldes coube a um líder religioso 

(Antônio Conselheiro e José Maria de Santo 

Agostinho, respectivamente). Acusados de 

fanatismo e de pregar a volta da monarquia, os dois 

movimentos foram trucidados pelas forças oficiais 

republicanas. 

IV. Ao lado da Revolução Federalista, as guerras de 

Canudos e do Contestado entraram para a história 

como as maiores chacinas praticadas durante a 

Primeira República. 

Estão corretas: 

A) As alternativas I e III apenas 

B) As alternativas II e IV apenas 

C) As alternativas I – II e IV apenas 

D) Todas as alternativas estão corretas 

 

28- Para definir os grandes impérios da história, não 

basta levar em conta apenas a extensão territorial. 

Existiram os muito grandes, mas que foram também 

muito efêmeros. A duração e o legado de cada um 

deles também são fatores importantes nessa 

definição. É a partir desses critérios que são 

apontados o romano, o russo e o britânico como 

exemplos de grandes impérios da história. 

Com base nos três grandes impérios da história 

citados acima, assinale a alternativa incorreta: 

A) Império Britânico é o mais antigo entre os três. 

Teve suas origens no século 4 a.C. O poder 

centralizado não era tão forte, mas utilizavam-se 

mecanismos que garantiam a dominação dos povos 

conquistados. O exército era poderosíssimo, baseado 

na tecnologia do ferro. Havia uma organização militar 

bem consolidada. Os colonizados eram aceitos como 

cidadãos. Havia um excelente sistema viário. Teve 

seu fim entre os anos de 410 e 480, quando diversas 

áreas começaram a se desmembrar no ocidente e 

deixou de existir um governo centralizado, dando 

origem à formação de reinos bárbaros 

B) Império Russo teve início no século 16 e terminou 

com a Revolução Russa em 1917. Ao conquistar 

povos tanto do oriente quanto do ocidente, permitia-

se que eles mantivessem suas línguas e culturas. Era 

um governo teocrático, e o principal elemento de 

aglutinação foi a igreja ortodoxa. Os chefes locais 

eram mantidos prestando tributos ao czar. O império 

foi o maior em continuidade geográfica, 

diferentemente do romano, que se organizava em 

torno do Mar Mediterrâneo, e do britânico, que teve 

colônias espalhadas por todos os continentes 

C) Império Romano é o mais antigo entre os três. 

Teve suas origens no século 4 a.C. O poder 

centralizado não era tão forte, mas utilizavam-se 

mecanismos que garantiam a dominação dos povos 

conquistados. O exército era poderosíssimo, baseado 

na tecnologia do ferro. Havia uma organização militar 

bem consolidada. Os colonizados eram aceitos como 

cidadãos. Havia um excelente sistema viário. Teve 

seu fim entre os anos de 410 e 480, quando diversas  
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áreas começaram a se desmembrar no ocidente e 

deixou de existir um governo centralizado, dando 

origem à formação de reinos bárbaros 

D) Império Britânico foi o maior império descontinuo 

da história. Já no século 16, conquista a Irlanda, 

formando seus primeiros embriões. Mas foi somente 

nos séculos 18 e 19 que os britânicos se consolidaram 

como grande império. O desenvolvimento da 

indústria no país foi o fator chave que permitiu um 

acúmulo de capital para investir em frotas marinhas 

e, com isso, conquistar suas colônias. Suas formas de 

controle também eram eficazes. O fim pode ser 

datado a partir da independência da Índia, em 1947 

 

29- Putin está a doze anos no poder na Rússia. Ele 

foi presidente entre 2000 e 2008 e depois deixou o 

Kremlin para virar primeiro-ministro porque a 

Constituição proibia um terceiro mandato 

consecutivo. Nos últimos quatro anos, Dmitri 

Medvedev, aliado de Putin, ocupou a Presidência. 

Sobre a Rússia está incorreto afirmar que: 

A) É o maior país do mundo em área, o nono mais 

populoso e a nona economia do planeta. Por 74 anos 

a URSS foi uma superpotência militar e modelo de 

Estado comunista 

B) Reformas políticas e econômicas derrubaram o 

regime comunista em 1991. Seguiu-se uma crise 

econômica que, nos anos 90, causou a contração do 

PIB em 40% 

C) A partir de 1998, por uma década, a alta do preço 

do petróleo impulsionou um período de crescimento 

econômico. Por isso, o país foi incluído no Brics, 

grupo das economias em desenvolvimento. Em 2008, 

a crise econômica mundial derrubou as exportações 

e trouxe um período de recessão 

D) No plano político, a Rússia abandonou por 

completo e Estado autoritário dos tempos de Stalin 

 

30- As Ilhas Malvinas – Falkland para os britânicos – 
ficam a cerca de 500 quilômetros do litoral 
argentino, mas são administradas e ocupadas pela 
Grã-Bretanha desde 1883. Isso já trouxe tensão 
entre os dois países, que entraram em guerra em 
1982. Derrotada em dois meses de conflito, a 
Argentina se rendeu e os britânicos seguiram como 

donos do território, onde hoje vivem hoje cerca de 

3.000 pessoas. Recentemente, a presidente 

argentina, Cristina Kirchner, decidiu reclamar 

novamente a soberania sobre a ilha, o que 

reacendeu a tensão internacional. 

Com base na Guerra das Ilhas Malvinas, analise as 

afirmativas: 

I. O arquipélago das Malvinas foi ocupado à força 

pelos ingleses em 1833, se tornando um ponto de 

constante protesto da Argentina, que reclama para 

si a posse das ilhas. 

II. Nas escolas da Argentina, os estudantes 

aprendem que as ilhas Malvinas (Falklands, para os 

britânicos) são argentinas e que a Grã-Bretanha 

'usurpou' o arquipélago do Atlântico Sul há quase 

duzentos anos, em 1833. 

III. Em 2 de abril de 1982, há 30 anos, a Junta Militar 

argentina, que tinha tomado o poder através do 

golpe militar de 1976, liderada pelo general Galtieri, 

promoveu a invasão das Malvinas, terminando com 

a vitória do imperialismo britânico em junho de 

1982. 

IV. A discussão sobre a posse das Malvinas ganhou 

intensidade em 2012, com o aniversário, em 2 de 

abril, dos 30 anos do desembarque das tropas 

argentinas no local e do inicio da guerra com os 

britânicos, que terminou em 14 de junho daquele 

ano. 

Estão corretas: 

A) As alternativas I, II e IV apenas 

B) As alternativas II, III e IV apenas 

C) As alternativas I, III e IV apenas 

D) Todas as alternativas estão corretas 

 

31- Foto de 1955, antes da lei dos direitos civis. 

 

 

 

 

 

 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL 
CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

I. No dia 1° de dezembro de 1955, Rosa Parks tomou 

um ônibus a caminho do trabalho para casa e 

sentou-se num dos lugares situados ao meio do 

ônibus. Quando o motorista – branco – exigiu que 

ela e outros três negros se levantassem para dar 

lugar a brancos que haviam entrado no ônibus, 

Parks se negou a cumprir a ordem. Ela continuou 

sentada e, por isso, foi detida e levada para a prisão.  

II. O protesto silencioso de Rosa Parks propagou-se 

rapidamente. O Conselho Político Feminino 

organizou, a partir daí, um boicote de ônibus 

urbanos, como medida de protesto contra a 

discriminação racial no país. Martin Luther King Jr. 

foi um dos que apoiaram a ação. 

III. Poucos dias depois da atitude espontânea de 

Parks, milhares de negros se recusaram a tomar 

ônibus a caminho do trabalho. Enquanto as 

empresas de transporte coletivo começaram a ter 

prejuízos cada vez maiores, os negros andavam – 

caminhando muitas vezes vários quilômetros – 

acenando e cantando pelas ruas, sendo também 

frequentemente xingados e agredidos por brancos. 

IV. No dia 13 de novembro de 1956, a Corte 

Suprema aboliu a segregação racial nos ônibus de 

Montgomery. Poucas semanas mais tarde, a nova lei 

entrou em vigor em Montgomery. Em 21 de 

dezembro de 1956, Martin Luther King e Glen 

Smiley, sacerdote branco, entraram juntos num 

ônibus e ocuparam lugares na primeira fila. 

O ato representou: 

A) Um marco no movimento antirracista nos Estados 

Unidos 

B)  Um marco no movimento antirracista na África do 

Sul 

C) Um marco no movimento antirracista na Austrália  

D) Um marco no movimento antirracista no 

Continente Africano 

 

32- É correto afirmar sobre a história de Santa 

Catarina: 

I. Há divergências quanto ao responsável pela 

denominação de Santa Catarina: alguns autores 

atribuem a Sebastião Caboto, que fizera a 

denominação em homenagem à esposa Catarina  

Medrano; outros querem que tenha sido em 

homenagem a Santa Catarina de Alexandria, 

festejada pela igreja em 25 de novembro. É, 

portanto, assunto que merece novas reflexões. 

II. O povoamento efetivo do litoral catarinense tem 

início com a fundação de São Francisco, sob a 

responsabilidade de Manoel Lourenço de Andrade, 

que recebeu, de um herdeiro de Pero Lopes de 

Souza, procuração para estabelecer, mais ao sul, 

uma povoação que denominou de Nossa Senhora da 

Graça do Rio de São Francisco, em 1658, cuja data 

tem sido alvo de discussão. 

III. A Capital de Santa Catarina foi criada quando a 

Coroa Portuguesa através da Provisão Régia de 11 

de agosto de 1738 desincorporou os territórios da 

Ilha de Santa Catarina e o Continente do Rio Grande 

de São Pedro da jurisdição de São Paulo, passando-

os para o Rio de Janeiro. 

IV. A fundação das povoações "vicentistas" no 

litoral catarinense não fortaleceu o surto 

demográfico em toda sua extensão, mas tão 

somente criou três núcleos isolados, vivendo de sua 

subsistência como foi o caso de São Francisco, 

Desterro e Laguna. Posteriormente, ocorreu o quase 

total abandono da povoa de Nossa Senhora do 

Desterro, com a morte brutal de seu fundador e a 

fuga dos seus parentes e acompanhantes. 

Estão corretas: 

A) As alternativas I – II e IV apenas 

B) As alternativas II – III e IV apenas 

C) As alternativas I e III apenas 

D) Todas as alternativas estão corretas 

 

33- Assinale a alternativa incorreta com base na 

colonização de Santa Catarina: 

A) A primeira colônia europeia em Santa Catarina foi 

instalada, por iniciativa do governo, em São Pedro de 

Alcântara, em 1829. Eram 523 colonos católicos 

vindos da Itália 

B) A partir de 1889, novas levas de imigrantes 
poloneses e russos chegavam ao Sul de Santa 
Catarina - nos vales dos rios Urussanga, Tubarão, 
Mãe Luzia e Araranguá - e outras levas se localizaram 
nos vales dos rios Itajaí e Itapocu e em São Bento do 
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Sul e adjacências 

C) Com a Segunda Guerra Mundial, imigrantes 

poloneses dirigiram-se, em 1940, através do vale do 

rio Uruguai para Mondaí e, em 1948, do alto vale do 

Itajaí para Pouso Redondo 

D) Em decorrência do contrato firmado, em 1874, 

entre o governo imperial brasileiro e Joaquim 

Caetano Pinto Júnior, foram fundadas, a partir de 

1875, Rio dos Cedros, Rodeio, Ascurra e Apoiúna, em 

torno da colônia Blumenau 

 

34- Com base nos PCN (Parâmetros Curriculares 

Nacionais), considerando o eixo temático “História 

das organizações populacionais”, a proposta é de 

que, no segundo ciclo, os alunos estudem: a 

procedência geográfica e cultural de suas famílias e 

as histórias envolvidas nos deslocamentos e nos 

processos de fixação; os deslocamentos 

populacionais para o território brasileiro e seus 

contextos históricos; as migrações internas 

regionais e nacionais, hoje e no passado; etc. 

Cabe, então, ao professor: 

I. Fazer alguns recortes e escolher alguns temas, 
priorizando os conteúdos mais significativos para 
que os alunos interpretem e reflitam sobre as 
relações que sua localidade estabelece ou 
estabeleceu com outras localidades situadas na 
região, no País e no mundo, hoje em dia e no 
passado. 
II. Desenvolver um trabalho de integração dos 
conteúdos de História com outras áreas de 
conhecimento. 
III. Avaliar o seu trabalho ao final do ano letivo, 
refletindo sobre as escolhas dos conteúdos 
priorizados, as atividades propostas e os materiais 
didáticos selecionados, para replanejar a sua 
proposta de ensino para o ano seguinte. 
Estão corretas: 

A) As alternativas I e II apenas 

B) As alternativas II e III apenas 

C) As alternativas I e III apenas 

D) Todas as alternativas estão corretas 

 

35- Os delegados da Conferência Mundial de 

Educação Especial, representando 88 governos e 25 

organizações internacionais em assembléia,  

Espanha, entre 7 e 10 de junho de 1994, 

reafirmaram o compromisso para com a Educação 

para Todos, reconhecendo a necessidade e urgência 

do providenciamento de educação para as crianças, 

jovens e adultos com necessidades educacionais 

especiais dentro do sistema regular de ensino, 

proclamaram que: 

I.  Toda criança tem direito fundamental à 
educação, e deve ser dada a oportunidade de atingir 
e manter o nível adequado de aprendizagem. 
II. Toda criança possui características, interesses, 
habilidades e necessidades de aprendizagem que 
são únicas. 
III. Sistemas educacionais deveriam ser designados e 
programas educacionais deveriam ser 
implementados no sentido de se levar em conta a 
vasta diversidade de tais características e 
necessidades. 
IV. Aqueles com necessidades educacionais 
especiais devem ter acesso à escola regular, que 
deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia 
centrada na criança, capaz de satisfazer a tais 
necessidades, 
V. Escolas regulares que possuam tal orientação 
inclusiva constituem os meios mais eficazes de 
combater atitudes discriminatórias criando-se 
comunidades acolhedoras, construindo uma 
sociedade inclusiva e alcançando educação para 
todos; além disso, tais escolas provêem uma 
educação efetiva à maioria das crianças e aprimora 
a eficiência e, em última instância, o custo da 
eficácia de todo o sistema educacional. 
Os itens fazem parte da: 

A) Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes 
B) Declaração de Salamanca 
C) Declaração Universal dos Direitos Humanos 
D)  Declaração Mundial sobre Educação 
 

36-  Segundo a LDB, no seu artigo 69, a União 
aplicará, anualmente, nunca menos de _________, e 
os estados, o Distrito Federal e os municípios, 
___________ por cento, ou o que consta nas 
respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da  
receita resultante de impostos, compreendidas as 
transferências constitucionais, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino público: 
 A) Vinte, vinte e cinco 
 B) Vinte , dezoito 
 C) Dezoito, vinte e cinco             
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 D) Dezoito, vinte 
 

37-  A Lei que dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências é: 
 A) Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990          
 B) Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
 C) Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 
 D) Lei nº 5.021, de 09 de junho de 1966 

 
38- Constituem um referencial de qualidade para a 
educação no Ensino Fundamental em todo o País. 
Sua função é orientar e garantir a coerência dos 
investimentos no sistema educacional, socializando 
discussões, pesquisas e recomendações, 
subsidiando a participação de técnicos e professores 
brasileiros, principalmente daqueles que se 
encontram mais isolados, com menor contato com a 
produção pedagógica atual. Estamos falando: 
 A) Do Plano Político Pedagógico da escola 
 B) Do Plano Plurianual 
 C) Do Projovem 
 D) Dos Parâmetros Curriculares Nacionais          

 
39- É considerado o Patrono da Educação Brasileira 
e um dos mais brilhantes pensadores da história da 
Pedagogia no mundo, autor do livro Pedagogia do 
Oprimido: 
 A) Leonardo Boff 
 B) Paulo Reglus Neves Freire             
 C) Paschoal Lemme 
 D) Fernando de Azevedo 

 
40-  O Dia do Professor é comemorado em todo o 
país no dia 15 de outubro. Relacionado a esta data 
temos o Dia da Educação, que é comemorado: 
 A) 25 de maio 
 B) 25 de abril 
 C) 28 de abril            
 D) 28 de março 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


