CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 722/2014

CADERNO DE PROVA

PROFESSOR HISTÓRIA
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
123-

CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA.
ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA.
CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE HOUVER
QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A SEQUÊNCIA DE
QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA.
4NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA.
5NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À INTERPRETAÇÃO
DAS QUESTÕES.
6NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ SUBSTITUÍDO.
7ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO.
8É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS EMBAIXO DA
CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS.
9PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DAALTERNATIVA NO CARTÃO-RESPOSTA,
COMO NO EXEMPLO A SEGUIR:

10- SÓ ENTREGUE A PROVA APÓS TRANSCORRIDOS 45 (QUARENTA E CINCO) MINUTOS DO SEU
INÍCIO.
11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE RETIRAR
IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO DA
PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE PROVAS.

BOA PROVA.

Guaporé, 28 de setembro de 2014.
www.infinityprovas.com.br

LÍNGUA PORTUGUESA
1) Com base nos tempos verbais, assinale a
alternativa que contém o verbo VENDER no
pretérito-mais-que-perfeito:
a) Vendi;
b) Vendestes;
c) Vendera;
d) Vendeu.
2) Assinale a alternativa que contém uma
expressão utilizada no sentido conotativo:
a) Jaqueline possui uma corrente de ouro;
b) Pedro cultiva um jardim de rosas;
c) Mariana é inteligente;
d) Maria é uma fera.
3) Quanto à pontuação, assinale a alternativa que
apresenta a correta explicação sobre o uso do
ponto final(.):
a) É utilizado apenas ao final de frases declarativas;
b) É utilizado ao final de frases declarativas,
abreviações e frases interrogativas indiretas;
c) É utilizado apenas ao final de frases declarativas
e abreviações;
d) É utilizado apenas ao final de frases optativas e
abreviações.
4) Quanto à acentuação das palavras, assinale a
alternativa incorreta:
a) Raiz;
b) Raízes;
c) História;
d) Históricamente.
5) Com base nas regras de acentuação, assinale a
alternativa que apresenta uma palavra acentuada
por ser proparoxítona:
a) Científico;
b) Secretária;
c) Série;
d) Relógio.
6) Assinale a alternativa que apresenta a palavra
incorreta, de acordo com a ortografia:
a) Excessão;
b) Exceção;
c) Disjuntor;
d) Incentivo.
7) Na frase a seguir, analise o sujeito: “Bernadete
voltou feliz de sua viagem ao exterior.” Agora,

assinale a alternativa que apresenta
classificação correta do sujeito da frase:
a) Indeterminado;
b) Simples;
c) Desinencial;
d) Inexistente.

a

8) Na frase a seguir, analise o predicado: “A
televisão é muito pequena para a sala de jogos.”
Agora, assinale a alternativa que apresenta a
classificação correta do predicado da frase:
a) Nominal;
b) Verbal;
c) Verbo- nominal;
d) Não existente.
9) Assinale a frase que apresenta a colocação
pronominal incorreta:
a) Carlos, apresentar-me-ei na próxima segundafeira;
b) Diga-me o que queres comprar;
c) Te amo;
d) Daniel, envie-me os relatórios ainda hoje.
10) Com base nas dez classes de palavras, assinale
a alternativa que apresenta uma interjeição:
a) Até;
b) Com;
c) Porquê;
d) Ai!
INFORMÁTICA
11) Sobre o protocolo HTTPS, é correto afirmar:
a) É utilizado para acessar páginas com transferência
criptografada de dados;
b) É utilizado para mascarar IP em uma intranet;
c) É um protocolo utilizado para enviar e-mails;
d) É utilizado para transferência de dados via FTP.
12) O Mainframe é um tipo de computador com
as seguintes características:
a) Um computador portátil e muito utilizado em
empresas de pequeno porte;
b) Um computador de grande porte e que oferece
serviço de processamento a múltiplos usuários;
c) Um computador de pequeno porte e que oferece
aplicações móveis para empresas;
d) Um computador de grande porte para usuários
avançados e utilizado no gerenciamento de BD.
13) A segurança das informações é uma das
grandes preocupações das empresas nos dias

atuais. Para fazer o controle e otimizar o acesso à
Internet é utilizado um servidor:
a) Firewall;
b) Proxy;
c) Antivírus;
d) Cache.
14) O arquivo baseado em texto fornecido ao
usuário por um site visitado e que ajuda a
identificá-lo para este site é chamado de:
a) SMTP;
b) FTP;
c) Smarthtxt;
d) Cookie.
15) No sistema operacional Windows, o símbolo
que é utilizado para separar as subpastas e
compor um caminho para um determinado
arquivo no computador é:
a) _;
b) [;
c) \;
d) /.
LEGISLAÇÃO
16) Segundo o artigo 9º da Lei Nº 3224 de 07 de
Dezembro de 2011 o tempo de exercício para a
progressão da classe “C” para a classe “D” é
igual à:
a) 3 anos;
b) 4 anos;
c) 5 anos;
d) 6 anos.
17) Segundo o Art. 13 da Lei Nº 3224 de 07 de
Dezembro de 2011 fica prejudicada a promoção,
acarretando a interrupção da contagem do tempo
de exercício sempre que o Profissional do
Magistério:
a) Somar duas penalidades de advertência registrada
em ata;
b) Sofrer pena de suspensão disciplinar, exceto
quando for convertida em multa;
c) Somar quatro faltas injustificadas ao serviço;
d) Somar 15(quinze) atrasos de comparecimento ao
serviço e/ou saídas do horário marcado para o
término da jornada.
18) Segundo o Art. 27 da Lei nº 9394/96 (LDB) os
conteúdos curriculares da educação básica
observarão, ainda, as seguintes diretrizes, exceto:

a) A difusão de valores fundamentais ao interesse
social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de
respeito ao bem comum e à ordem democrática;
b) Consideração das condições de escolaridade dos
alunos em cada estabelecimento;
c) Orientação para o trabalho;
d) Promoção do desporto educacional e apoio às
práticas desportivas formais e oficiais.
19) De acordo com a LDB, Art. 22a ___________
tem por finalidades desenvolver o educando,
assegurar-lhe a formação comum indispensável
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe
meios para progredir no trabalho e em estudos
posteriores.
a) educação básica;
b) sociedade;
c) educação infantil;
d) família.
20) O Plano Nacional de Educação, aprovado em
2014, terá sua validade entre:
a) 2014 a 2024;
b) 2014 a 2015;
c) 2015 a 2025;
d) 2014 a 2018.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) De acordo com a Constituição Federal, em
seu Art. 206 “o ensino será ministrado com base
nos seguintes princípios”, assinale a alternativa
incorreta:
a) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber;
b) Pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas, e coexistência de instituições públicas
e privadas de ensino;
c) 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;
d) Gestão autoritária do ensino público, na forma da
lei.
22) A didática nos dias atuais deve estar
relacionada com as transformações ocorridas no
mundo. Desta forma analise as sentenças sobre o
objetivo da didática na atualidade:
I – Refletir sobre o papel sociopolítico da educação,
da escola e do ensino.
II – Compreender o processo de ensino e de
aprendizagem em uma única determinação.

III – Redimensionar, de forma estática, a prática
pedagógica.
IV – Considerar a sala de aula como um espaço
formador de alunos e professores pesquisadores.
De acordo com as sentenças acima, é correto
afirmar que:
a) Somente a alternativa IV está correta;
b) Somente as alternativas I e IV estão corretas;
c) Somente as alternativas I e II e IV estão corretas;
d) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas.
23) O Art. 214 da Constituição Federal
compreende que a lei estabelecerá o plano
nacional de educação, de duração plurianual,
visando à articulação e ao desenvolvimento do
ensino em seus diversos níveis e à integração das
ações do Poder Público que conduzam à:
a) Promoção humanística, científica e tecnológica do
País;
b) Formação acadêmica;
c) União dos diferentes níveis de ensino;
d) Processos metodológicos tradicionais.
24) A Lei 10.639 de 9 de Janeiro de 2003
estabelece que nos estabelecimentos de ensino
fundamental e médio, oficiais e particulares,
torna-se obrigatório o ensino sobre:
a) História e Cultura Afro-Brasileira;
b) História da Música;
c) Cultura Indígena;
d) Arte Sacra.
25) É essencial ao professor, ao recorrer ao livro
didático para escolher os conteúdos, elaborar
plano de ensino e de aulas que apresente:
a) o domínio seguro da matéria e sensibilidade
crítica;
b) apenas o domínio do conteúdo, pois o livro
didático já traz o conteúdo pronto ao aluno;
c) apenas a leitura e interpretação dos conteúdos do
livro didático;
d) amplo conhecimento do sumário, das figuras,
mapas e legendas do livro para orientação aos
alunos.
26) A transmissão do conhecimento ordenado e
com lógica e uso da aula expositiva com foco na
figura do professor é uma prática da:
a) Escola Tecnicista;
b) Escola Nova;
c) Escola Tradicional;
d) Escola Teorético-Quantitativa.

27) Cinco navios e uma tripulação de cerca de
400 pessoas. Assim era composta a expedição
comandada por Martim Afonso de Souza, que
partiu de Lisboa em dezembro de 1530 com
destino às terras brasileiras, com a missão de,
exceto:
a) Iniciar a ocupação da terra por portugueses
(colonos) e sua exploração econômica;
b) Combater os corsários estrangeiros;
c) Procurar metais preciosos;
d) Iniciar uma colonização de povoamento.
28) O vínculo jurídico entre o rei de Portugal e
os donatários das capitanias hereditárias no
Brasil era estabelecido em dois documentos: a
carta de doação e a carta foral. Os direitos dos
donatários relativos à carta foral eram, exceto:
a) Criar vilas e distribuir terras (sesmarias) a quem
desejasse e pudesse cultivá-las;
b) Exercer plena
autoridade judicial
e
administrativa;
c) Cobrar impostos e remeter 5% dos lucros sobre os
produtos da terra à coroa portuguesa;
d) Por meio da chamada “guerra justa”, escravizar os
indígenas considerados inimigos, obrigando-os a
trabalhar na lavoura.
29) São tipos fundamentais de bandeirismo
aplicados no Brasil, exceto:
a) de povoamento;
b) de apresamento;
c) de prospecção;
d) sertanismo de contrato.
30) A Balaiada ocorreu:
a) em Minas Gerais;
b) em Pernambuco;
c) no Maranhão;
d) na Bahia.
31) Ao fim da Primeira Guerra Mundial criaramse novos países, exceto:
a) Polônia;
b) Áustria;
c) Iugoslávia;
d) Suíça.
32) Em 15 de março de 1917 a Revolução Russa
colocaria um fim ao czarismo, um conjunto de
forças políticas de oposição (socialista e liberais
burgueses) tomou o poder, depondo o czar
Nicolau II. Com a deposição do czar instalou-se
um governo provisório, formado em sua maioria

por políticos liberais e chefiado pelo príncipe
Lvov. Os membros do governo provisório
tomaram algumas medidas importantes, exigidas
pelas oposições políticas, exceto:
a) Redução da jornada de trabalho de doze para oito
horas;
b) Anistia aos presos políticos e permissão para que
os exilados voltassem ao país;
c) Garantia das liberdades fundamentais do cidadão
(direitos de expressão e associação);
d) Implantação da Reforma Agrária.
33) O movimento tenentista pretendia conquistar
o poder pela luta armada e promover reformas
na Primeira República. Entre suas principais
reinvindicações, incluíam-se, exceto:
a) A moralização da administração pública e o fim
da corrupção eleitoral;
b) O voto aberto e uma Justiça Eleitoral confiável;
c) A defesa da economia nacional conta a
exploração das empresas e do capital estrangeiro;
d) A reforma da educação pública, para que o ensino
fosse gratuito e obrigatório a todos os brasileiros.
34) Em relação aos direitos trabalhistas contidos
na Constituição de 1934 destacam-se:
I – Instituição do Salário Mínimo.
II – Jornada de trabalho não superior a oito horas
diárias.
III – Férias anuais remuneradas.
IV – Indenização na demissão sem justa causa.
V – Proibição do trabalho aos menores de 14 anos.
Agora, assinale a alternativa correta:
a) Estão corretas apenas as alternativas I, II e V;
b) Estão corretas apenas as alternativas I, II, IV e V;
c) Estão corretas apenas as alternativas I e II;
d) Todas as alternativas estão corretas.
35) Foram empresas estatais criadas na Era
Vargas, exceto:
a) Companhia Siderúrgica Nacional;
b) Companhia Vale do Rio Doce;
c) Itaipu;
d) Petrobrás.
36) Existe um consenso entre os pesquisadores
que estudam como ocorreu o povoamento do
planeta pelos seres humanos: eles concordam que
a América foi povoada depois da África, Europa,
Ásia e Oceania. Porém, há uma grande polêmica
em relação à época da chegada desses primeiros
povoadores da América e quais teriam sido os

caminhos por ele percorridos. Entre as hipóteses
de povoamento da América é incorreto afirmar:
a) Hipótese da Rota de Bering: afirma que durante a
última era glacial, uma ponte de gelo teria se
formado no estreito de Bering, tornando possível a
passagem de grupos humanos da Ásia para a
América;
b) Hipótese da Rota Costeira: defende que os
primeiros habitantes da América teriam saído da
Ásia em pequenas embarcações e navegando
próximo à costa até chegar ao continente
Americano;
c) Hipótese da Rota Transpacífica: defende que,
partindo da África e navegando de ilha em ilha,
alguns grupos humanos teriam atravessado o oceano
pacífico e chegado à América do Sul;
d) Hipótese de Migração Atlântica: afirma que após
sair da Europa em embarcações feitas de couro.
Alguns grupos humanos teriam navegado pelo
oceano Atlântico até chegar ao norte da América.
37) Entre os séculos XI e XIII, correram
transformações técnicas que aumentaram e
diversificaram a produção de alimentos na
Europa. Sobre essas transformações técnicas,
desse período, assinale a alternativa incorreta:
a) Ampla utilização de bois no preparo da terra;
b) Aumento das áreas cultivadas;
c) Ampla utilização de moinhos;
d) Utilização de ferramentas mais eficientes.
38) Com relação à Guerra do Paraguai, assinale a
alternativa incorreta:
a) Ao entrar no conflito, o efetivo do Exército
Imperial brasileiro era escasso e composto por
militares despreparados. Para tentar compensar essa
fragilidade, em 1865, um decreto do imperador Dom
Pedro II criou os corpos de Voluntários da Pátria,
em que os cidadãos serviam em troca de um soldo;
b) A maior parte dos soldados brasileiros era de
origem negra ou mestiça. Muitos escravos foram
alforriados para lutar na guerra e, em troca, seus
proprietários receberam uma indenização;
c) Depois de muitas batalhas contra a Tríplice
Aliança e após sofrer inúmeras baixas, as últimas
tropas paraguaias foram cercadas e, em 1870,
Bartolomeu Mitre, presidente paraguaio, foi morto;
d) No final dos conflitos o Paraguai estava arrasado.
Cerca de metade da população do país havia morrido
e várias partes de seu território foram divididas entre
Brasil e Argentina.

39) Sobre a ocupação Holandesa do Nordeste da
colônia portuguesa analise as afirmativas a
seguir:
I – Em maio de 1624, uma esquadra holandesa com
26 navios, 3300 homens e 450 canhões postou-se
diante de Salvador, sede do governo-geral, e abriu
fogo. Em pouco tempo os holandeses tomaram conta
da cidade.
II – Em março de 1625, a União Ibérica enviou
reforços à Bahia. Após um mês de combates, os
holandeses foram derrotados e abandonaram
Salvador.
III – Fracassada a ação na Bahia, a Companhia das
Índias Ocidentais resolveu invadir Pernambuco.
IV – Em 1637, a Companhia das Índias Ocidentais
enviou a Pernambuco o conde João Maurício de
Nassau, com a missão de governar todo o Nordeste
Holandês – que passou a ser chamado de Nova
Holanda.
Agora, assinale a alternativa correta:
a) Todas as alternativas estão corretas;
b) Somente as alternativas I e IV estão corretas;
c) Somente as alternativas I e II e IV estão corretas;
d) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas.
40) Sobre o processo de Independência da
América espanhola, analise as afirmativas a
seguir:
I – As desigualdades sociais e a espoliação imposta
pela Espanha fizeram com que a América espanhola
fosse palco de revoltas em diversos momentos.
II – A partir de 1807 – ano em que a Espanha foi
invadida pelas tropas de Napoleão Bonaparte os
movimentos de emancipação assumiram proporções
capazes de pôr em perigo o domínio espanhol.
III –Na região do México – diferentemente dos
demais vice-reinos da América espanhola –, as lutas
pela emancipação política começaram com um
movimento fortemente apoiado nas camadas mais
nobres da sociedade.
IV –Na capitania-geral do Chile, o movimento
revolucionário teve início em 1810, quando rebeldes
liderados por José Miguel Carrera (1785-1821)
assumiram o controle de boa parte do território.
Agora, assinale a alternativa correta:
a) Todas as alternativas estão corretas;
b) Somente as alternativas I e IV estão corretas;
c) Somente as alternativas I e II e IV estão corretas;
d) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas.

VOCÊ PODE DESTACAR ESTA FOLHA
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