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PROVA  
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA

INSTRUÇÕES
1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta.

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites
do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.

8.Não  haverá  substituição  do  cartão-resposta  por  erro  de
preenchimento.

9.Não  serão  permitidas  consultas,  empréstimos  e  comunicação
entre  candidatos,  bem como  o  uso  de  livros,  apontamentos  e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS
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Língua Portuguesa

Questão 01
Analise as orações que seguem e responda o que se pede.
“Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho. 
Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas!” (Machado de Assis)

Assinale a alternativa correta considerando o termo, “SUJEITO”:
A) nas orações os sujeitos são: “pessoas” e “outras”, respectivamente
B) nas orações os sujeitos são: “as rosas” e “os espinhos”, respectivamente
C) nas orações não há sujeitos
D) nas orações os sujeitos estão indeterminados

Questão 02
Feita a leitura dos versos abaixo, responda: 
“A Esperança não murcha, ela não cansa, 
Também como ela não sucumbe a Crença, [...]” (Augusto dos Anjos)

Assinale a assertiva correta considerando a figura de linguagem predominante:
A) sinestesia
B) metonímia
C) catacrese
D) prosopopeia

Questão 03
Marque a resposta onde todas as palavras estão escritas corretamente:
A) carangueijo, impecilho, beneficiência
B) freada, empecilho, bandeja
C) metereologia, estupro, cabeçário
D) caranguejo, freiada, impecilho

Questão 04
Quanto ao uso da vírgula, assinale a resposta INCORRETA:
A) Eu, costumo viajar sozinha, mas já estou mudando de ideia.
B) Eu, toda vez que viajo, chamo você para vir junto.
C) Eu, ele e você nunca viajamos juntos.
D) Eu, em meio ao show, fiz fotos dos artistas.

Questão 05
A crase está mal empregada na alternativa:
A) Quero comer uma feijoada à Henrique Fogaça.
B) Vou à terra dos pais.
C) Voltou à casa para pegar a carteira.
D) Fiquei à espreita, mas nada vi.

Questão 06
A frase “Embora fizesse frio, preferi usar manga cavada.” expressa a ideia de:
A) temporalidade
B) aclimatação
C) conformidade
D) concessão

Questão 07
Leia o trecho da obra de Guimarães Rosa, a seguir e responda o que se pede.
 



“Mas, na ocasião, me lembrei dum conselho que Zé Bebelo um dia me tinha dado. Que era: que a gente
carece de fingir às vezes que raiva tem, mas raiva mesma nunca se deve de tolerar de ter. Porque,
quando se curte raiva de alguém, é a mesma coisa que se autorizar que essa própria pessoa passe
durante o tempo governando a ideia e o sentir da gente; o que isso era falta de soberania, e farta bobice,
e fato é.” ROSA, Guimarães João. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro. Nova Fronteira.

Das afirmações abaixo, a mais adequada é:
A) que é bom tolerar o sentimento de raiva e até fingi-lo de vez em quando
B) que o bom é fingir que se tem pouca raiva em vez de muita raiva
C) que ter raiva de uma pessoa é como permiti-la comandar nosso sentir 
D) que sentir raiva é falta de bobice e farta soberania

Questão 08
Assinale  a alternativa  correta,  considerando o  adequado preenchimento  dos vazios  abaixo,  com as
expressões PORQUE / POR QUE / PORQUÊ:

I – Maria, este é o atalho ____________ passo todos os dias, para desviar o trânsito intenso.
II – Eu já nem sei mais o ____________ de tantas reclamações.
III –  _____________ vivemos as nossas vidas, e não as dos outros, somos mais felizes.
IV – Você não compareceu à reunião ___________?
V - ______________ tanta pergunta?

A) por que, porquê, porque, por quê, por que
B) por que, porquê, por que, por que, por que
C) porque, porque, porque, por que, por que
D) porque, porque por que, por quê, por que

Questão 09
Marque a assertiva cujas palavras são acentuadas segundo a mesma regra gramatical:
A) lápis, gênio, órgão, médico
B) metáfora, matemática, científico, mágico
C) lúdico, trágico, síntese, bíceps
D) anão, pátria, pé, mamãe

Questão 10
Aponte a resposta na qual todos os pares de palavras são parônimos:
A) absolver–absorver /  consertar–concertar / censo-senso
B) ascender-acender / asséptico-acéptico / descrição / discrição
C) experto-esperto / aferir-auferir / estofar-estufar
D) tráfego-tráfico / fluvial-pluvial / dirigente-diligente

Matemática

Questão 11
Assinale a sentença incorreta?
(a) –20 < -10 
(b) 10 < 20
(c) -4 < 6
(d) –18 < -23

Questão 12
Um retângulo  tem 276 cm² de área e um de seus lados mede 12 cm,  o outro  lado deste
retângulo mede:
(a) 22 cm
(b) 23 cm



(c) 24 cm
(d) 33 cm

Questão 13
Um grupo de 40 escoteiros foram viajar e levaram alimento para 15 dias. Chegando ao destino
da viajem, encontraram mais 20 escoteiros. O número de dias que durarão os alimentos, com a
nova turma é:
(a) 8 dias
(b) 6 dias
(c) 4 dias
(d) 10 dias

Questão 14
Um grupo de 40 escoteiros foram viajar e levaram alimento para 15 dias. Chegando ao destino
da viajem, encontraram mais 20 escoteiros. O número de dias que durarão os alimentos, com a
nova turma é:
(a) 8 dias
(b) 6 dias
(c) 4 dias
(d) 10 dias

Questão 15
No almoxarifado da empresa XIAXUAM há uma pilha de folhas de papel, todas com 0,25mm de
espessura. Se a altura da pilha é de 1,80m, o número de folhas empilhadas é:
(a) 72 
(b) 720 
(c) 4500 
(d) 7200

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
“O lançamento de hoje foi  o  culminar  de seis  décadas de estudo científico e milhões de horas de
esforços. Agora, a  ___________________________está operando normalmente e a caminho de iniciar
uma missão de sete anos de ciência extrema".
 

O trecho acima foi retirado de um jornal virtual de grande circulação, e faz referência ao mais recente
experimento da NASA. A opção abaixo que completa corretamente a lacuna acima é:
A) Parker Solar Probe.
B) Solar Dicore Probe.
C) Nasa Solar Core.
D) Missão Científica Atenas.

Questão 17
A violência contra mulher nunca deixa de ser assunto nos jornais e TV, recentemente o caso do homem
que supostamente jogou a mulher pela varanda do apartamento em Guarapuava, chocou mais uma vez
os brasileiros e reforçou a discussão sobre a temática. O caso está sendo investigado, até então, como:
A) Autruísmo.
B) Antropomorfismo.
C) Feminicídio. 
D) Malaqueísmo. 



Questão 18
Copa do Mundo de 2018, foi marcada por muitas novidades, uma delas é a própria finalista, a Croácia. O
Brasil mais uma vez perdeu o título, passando a chance para a ___________________________que
acabou não chegando à final.

Marque a opção que completa o texto corretamente.
A) Bélgica.
B) Itália.
C) França.
D) Alemanha.

Questão 19
“Em Junho deste ano,  o mundo parou para assistir  e sofrer  com o caso de um time de futebol de
meninos adolescentes da_________________que ficaram presos em uma caverna de difícil  acesso,
sem nenhum recurso, alimentação ou água”.

O trecho fala sobre uma notícia recente, e a lacuna acima se completa com o local do ocorrido. Marque
a opção que completa o trecho.
A) Caverna de Tham Luang, na Tailândia.
B) Caverna de Lilburn, na Califórnia.
C) Caverna de Tham Luang, na Nova Zelândia.
D) Caverna de Housem Luing, em Singapura.

Questão 20
Conforme notícia recente na TV, o Brasil está com a taxa de homicídios no país, crescendo cada vez
mais. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA), e o Fórum Brasileiro De Segurança
Pública (FBSP), a taxa encontra-se 30 vezes maior que os países da Europa.

Os Estados que NÃO contribuíram para o aumento da taxa foram:
A) Roraima, Amazonas e Acre.
B) Rio de Janeiro, Bahia e Tocantins.
C) São Paulo, Paraná e Espírito Santo.
D) Piauí, Paraíba e Ceará.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
Pelo  conceito  tradicional de  História, o  período  da  Pré-História  divide-se em Paleolítico  e
Neolítico. Em relação  ao  período  Paleolítico  considere  as  afirmações  abaixo:

I  -  O  Paleolítico  é  o  primeiro  e  mais  extenso  período  que  conhecemos  da  história  da
humanidade,  nele  surgem  os  primeiros  hominídeos  antepassados  do  homem  moderno;
II  -  Com  a  acumulação  de  experiências  e  conhecimentos,  os  homens  primitivos  foram
aperfeiçoando seus instrumentos,  utensílios  domésticos e armas, suas técnicas e  meios de
subsistência;
III - Os homens do paleolítico viviam de uma maneira muito primitiva, em grupos sedentários, ou
seja, possuíam moradias fixas.
IV  –  Neste período  paleolítico  que  surgiram  as  primeiras  grandes  cidades  e  a  economia
monetária;

Estão corretas as afirmativas:
a) I e III;
b) Todas estão corretas;
c) I e II;
d) I e IV;



Questão 22
Um dos efeitos da Revolução Industrial foi à substituição da mão-de-obra humana muito comum
nas grandes manufaturas pelo uso de máquinas, o que posteriormente resultou em altos índices
de  desemprego nas  cidades. Revoltados  com  essa  situação,  um  grupo  de  trabalhadores
lideraram na Inglaterra nos anos 1811 e 1812 um movimento de quebra de máquinas. Esse
movimento específico ficou conhecido como:

a) Revolta dos Operários;
b) Ludismo;
c) A Batalha dos Operários;
d) Mudismo;

Questão 23
A História  da  Civilização  Romana  divide-se  em  várias  fases  ou  períodos.  No  período  da
República  surgiu  uma nova  estrutura  administrativa.  O Senado tornou-se  o  órgão  máximo,
cabendo  a  ele  decidir  sobre  questões  importantes.  Com  relação  aos  cargos,  ou  funções
públicas da república romana analise as afirmativas abaixo:

I. Censor - administrava a justiça;
II. Questor - era encarregado da conservação da cidade;
III. Pretor - era responsável pelas finanças públicas;
IV - Ditador - examinava assuntos religiosos;

Após atenta leitura das afirmativas acima é correto afirmar que:
A) Todas as afirmativas estão corretas;
B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas;
C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas;
D) Nenhuma das afirmativas estão corretas;

Questão 24
A Civilização Egípcia  situava-se no nordeste  da África,  em uma região predominantemente
desértica, desenvolveu-se no fértil vale do Nilo, beneficiando-se do seu regime de cheias. Em
relação aos vários períodos da história  Egípcia,  analise as alternativas abaixo e assinale a
opção que não corresponde ao período do Antigo Império.

A) Durante esse período o Egito foi invadido pelos hicsos e pelos hebreus;
B) A grande maioria da população trabalhava na agricultura;
C) Foram erigidas as grandes pirâmides de Gizé;
D) Por vezes os trabalhadores do campo (agricultores) eram convocados para trabalhar em grandes
projetos arquitetônicos;

Questão 25
O período da Idade Média ficou caracterizado pela preponderância do feudalismo, que foi a
estrutura política, econômica e social da Europa Medieval. Em relação ao modo de produção e
a sociedade feudal analise as afirmativas abaixo:

I. A principal unidade econômica de produção era o feudo;
II. A sociedade era estamental, ou seja, não havia mobilidade social;
III. Os servos constituíam a maior parte da população camponesa; 
IV. Durante o período do feudalismo ocorreu grande centralização de poder, com o surgimento
de monarquias absolutistas;

Com relação as afirmativas acima é correto afirma que:



A) Apenas a afirmativa IV está incorreta;
B) Todas as afirmativas estão corretas;
C) Todas as afirmativas estão incorretas;
D) Apenas a afirmativa IV está correta;

Questão 26
Com relação ao Renascimento Cultural, assinale a alternativa incorreta.

A) O Renascimento enfatizava uma cultura laica e racional;
B) O Renascimento inspirou-se na Antiguidade Clássica, sobretudo na cultura greco-romana;
C) O elemento central do Renascimento foi o Teocentrismo;
D) A Itália foi o berço do Renascimento;

Questão 27
A Reforma Protestante  foi  um movimento  religioso  de  adequação  aos  novos  tempos e  de
contestação da doutrina católica até então vigente. Com relação a esse movimento, analise as
afirmativas abaixo:

I. Martinho Lutero foi o líder do movimento na Alemanha, defendendo a doutrina da salvação
pela fé;
II. Indignado com a venda de indulgências, Lutero afixou na porta de sua igreja 95 teses, onde
criticava o sistema clerical dominante e apresentava sua nova doutrina.
III. Na Inglaterra, a Reforma Protestante iniciou-se com Ulrich Zwinglio, seguidor de Lutero;
IV. João Calvino pregava em sua doutrina a vontade absoluta de Deus e a predestinação;

Com relação as afirmativas acima é correto afirmar que:
A) Apenas a afirmativa III está errada;
B) Todas as afirmativas estão erradas;
C) Todas as afirmativas estão corretas;
D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas;

Questão 28
A chamada expansão marítima marcou o início da Idade Moderna. A “descoberta” do continente
americano iniciou-se  a  sistema colonial.  Com relação a  colonização da América  assinale  a
alternativa incorreta.

A) Como justificativa para exploração colonial, usou-se o pretexto de que era necessário civilizar
os povos americanos por meio da cultura e do cristianismo.
B) Hernán Cortez, foi o grande responsável pela conquista do México para a Espanha. 
C) A estrutura administrativa das colônias da Espanha dividia o território em vice-reinados e
capitanias gerais.
D) A exploração colonial foi organizada a partir para chegada maciça de imigrantes Europeus entre 1492
e 1494.

Questão 29
O Iluminismo arquitetou as ideias que derrubaram o Antigo Regime Absolutista e inspiraram
diversas revoluções. Em relação aos filósofos iluministas e suas teorias assinale a alternativa
correta.

A) John Locke defendeu a monarquia esclarecida;
B) Para Rousseau a vontade do povo deve expressar-se sempre mediante o voto;
C) Denis Diderot, em sua obra “O Espírito das leis” criou a teoria da divisão de poderes em
executivo, legislativo e judiciário.
D) Adam Smith criou a enciclopédia como forma de reunir o maior volume possível de conhecimento



adquirido pela humanidade e torná-lo acessível.

Questão 30
Até o ano de 1880, somente pequena porção do continente africano era governado diretamente
por europeus. Os países mantinham sua independência e soberania. Entretanto, entre 1880 e
1935 o continente passou por rápidas e bruscas transformações no plano político. Em 1914, por
exemplo, somente dois países não estavam sob o domínio colonial. Esses países eram:

A) Libéria e Costa do Marfim;
B) Etiópia e Egito;
C) Etiópia e Libéria;
D) Libéria e Moçambique;


