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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 
 
1. Verifique se a prova está completa: questões objetivas de números 1 a 40 e questões discursivas de números 1 a 5. 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não 

poderão interferir. 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço             correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta preta. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão. 

 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO NEM CONTER RASURAS. 

 

 
Duração total da prova: 5 horas 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  
Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 
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PPRROOVVAA  OOBBJJEETTIIVVAA  

  

FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  
 
1. Segundo Jean Piaget conhecer um objeto é agir 

sobre ele e transformá-lo, apreendendo os 
mecanismos dessa transformação, vinculados com 
as ações transformadoras.  
O processo de adaptação é caracterizado por outros 
dois processos. Quais são eles? 

 
A) Equilibração e assimilação. 
B) Assimilação e acomodação. 
C) Organização e acomodação. 
D) Esquemas e acomodação. 
E) Assimilação e organização. 

 
 
2. Aprendizagem, em Vygotsky, é um processo de 

apropriação de conhecimentos, habilidades, signos, 
valores, que engloba o intercâmbio ativo do sujeito 
com o mundo cultural onde se está inserido (NUNES 
e SILVEIRA, 2009).  
Em relação à teoria de Lev Vygotsky, é CORRETO 
afirmar que: 
 
I. Apresenta dois tipos de aprendizagem de 

conceitos: espontâneos e científicos. 
II. A linguagem e as interações sociais são 

elementos cruciais na formação da consciência 
humana. 

III. A zona proximal de desenvolvimento apresenta 
duas dimensões: (i) capacidades já completadas 
(desenvolvimento real) e (ii) aquelas que estão 
na iminência de serem efetivadas 
(desenvolvimento potencial). 

IV. O uso do signo é sempre um meio de relação 
social, que apenas gradativamente, torna-se um 
meio de influência sobre o próprio psiquismo do 
sujeito. 

V. A teoria vygotskyana compreende que o 
desenvolvimento do sujeito ocorre em virtude de 
um processo de apropriação que ele realiza dos 
significados culturais que o circundam. 

 
Estão CORRETAS: 

 
A) Apenas as assertivas I, II e V. 
B) Apenas as assertivas I, III e V. 
C) Apenas as assertivas I, II, III e V. 
D) Apenas as assertivas I, II, IV e V. 
E) Todas as assertivas. 

 

3. A avaliação na perspectiva construtivista é 
compreendida como parte integrante do processo 
ensino aprendizagem. Constitui-se num processo 
dinâmico para propiciar mais um momento de 
aprendizagem para os alunos. Além disso, fornece 
indicadores sobre o padrão de desempenho servindo 
de referência para orientar decisões em relação ao 
currículo e às diretrizes e metas para os sistemas de 
ensino. 
 
Considerando os pressupostos acima, assinale a 
alternativa CORRETA sobre a abrangência da 
avaliação da aprendizagem na perspectiva 
construtivista.  

 
 

A) A avaliação, ao imprimir significado à 
aprendizagem dos alunos, favorece a 
estruturação de experiências prévias para o 
diagnóstico do nível de conceito procedimental, 
memorialístico e historiográfico frente aos 
parâmetros curriculares norteadores do processo 
ensino aprendizagem. 

B) Imprime significado à aprendizagem para permitir 
ao aluno compreender conceitos utilizando a 
avaliação na perspectiva somativa como teste de 
aprendizagem. 

C) A avaliação imprime significado à aprendizagem. 
Permite realizar o diagnóstico de conhecimentos 
prévios, desenvolve a capacidade de resolução 
de problemas e expressa informações sobre os 
processos utilizados pelos alunos na perspectiva 
da metacognição.  

D) Imprime formação de desenvolvimento cognitivo 
no campo das representações determinando o 
nível dos objetivos atingidos.  

E) A avaliação estabelece os parâmetros  
metacognitivos  a serem cumpridos no projeto 
pedagógico da escola por meio de questões 
objetivas intersubjetivas.  

 
 
4. Na prática da avaliação realizada nas escolas de 

educação básica, geralmente são empregados 
instrumentos, tais como provas e trabalhos realizados 
pelos alunos, com a finalidade de atribuir notas e 
verificar que objetivos foram atingidos; efetivação de 
aplicação de testes padronizados, para aferir índices 
de aprendizagem; e definição da continuidade 
escolar dos alunos. 
 
Assinale a alternativa que expressa 
CORRETAMENTE o conceito de avaliação para além 
da prática realizada na escola.   
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A) Avaliar é mensurar a aprendizagem, processo 
encerrado com a obtenção de dados, resultado 
da observação, provas, registros feitos de modo 
neutro. É um processo que foge da análise de 
efeito na aprendizagem por congelar o resultado, 
permitindo expressar a aprovação ou a 
reprovação corretamente.      

B) A verificação é o centro do processo de avaliação 
por estabelecer critérios confiáveis em relação 
aos resultados desvinculados das metas 
estabelecidas no projeto pedagógico.    

C) A verificação configura a ação e dinâmica da 
mediação no processo didático a favor da 
qualidade da promoção automática.      

D) Avaliar implica coletar, analisar e sintetizar dados 
sobre os propósitos estabelecidos. Implica 
também atribuir valor ou qualidade e exige tomar 
decisão frente aos resultados, tornando-se um 
processo dinâmico. 

E) A verificação constitui-se no diagnóstico do 
processo avaliativo por medir o aproveitamento 
escolar de resultados identificados e 
determinados na configuração metacognitiva do 
processo ensino aprendizagem. 

 
 
5. A Lei 9394/96, no seu Art. 3º, dita: “O ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios”... 
Marque a alternativa que contém princípios 
condizentes com os Princípios e Fins da Educação 
Nacional: 
 
I. Igualdade de condições para o acesso e a 

permanência na escola; liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber. 

II.  Pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas; respeito à liberdade e apreço à 
tolerância. 

III. Coexistência de instituições públicas e privadas 
de ensino; gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais. 

IV. Valorização do profissional da educação escolar. 
V. Gestão democrática do ensino público, na forma 

desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; 
garantia de padrão de qualidade. 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 

 
A) Apenas I, III e V. 
B) Apenas II, IV e V. 
C) Apenas I, II e IV. 
D) Apenas III e V. 
E) Todas estão corretas. 

 
 
 
 

6. Leia o texto a seguir e depois assinale o item que 
completa CORRETAMENTE a proposição.   

   
Em muitos estudos e pesquisas sobre a organização 
dos sistemas de ensino preconiza-se o permanente 
esforço para o estabelecimento da relação 
escola/sociedade como eixo estruturador do 
currículo.  Nessa perspectiva, o currículo envolve os 
aspectos sociológicos na organização do saber 
escolar. Essa relação escola/sociedade, sob o 
enfoque crítico, requer compreender a escola como 
instrumento de poder. Mas, se considerarmos o 
currículo como compromisso para promover uma 
educação emancipadora, ele será pautado em:      
 
A) Distribuição do conhecimento científico definido 

pelo conteúdo de normas, valores e tendências 
para a adaptação do aluno às exigências sociais.      

B) Legitimação da escola como espaço para veicular 
ideias naturais de justiça econômica e social 
vigentes na sociedade, contribuindo com o 
domínio de determinados grupos.   

C) Tomar a cultura comum como ponto de chegada 
pela incorporação do saber científico e elaborado 
por meio de atividades dialógicas, participativas a 
favor do estabelecimento de novos modos de 
organização histórica curricular.    

D) Questionamentos do conhecimento científico 
frente aos desafios sociais com ênfase nos 
processos de pesquisa formando a consciência 
crítica e democrática do papel ideológico na 
legitimação das classes sociais. 

E) Construção de uma abordagem democrática em 
que a produção do conhecimento ocorra por meio 
do diálogo de diferentes  culturas, sem descurar 
da rigorosidade, porém solidária e comprometida 
com os valores sociais legítimos.  

 
 
7. Ao abordar aspectos da Inclusão, Carneiro (2007) 

propõe a descontaminação dos conceitos, para evitar 
confusões semânticas, tendo em vista a tentativa de 
delimitar a significação de algumas palavras e 
expressões habitualmente utilizadas nesse campo do 
conhecimento. 
Corresponda a 1ª coluna de acordo com a segunda 
buscando o significado dos termos: 
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(I) Inclusão (__) Indivíduo com uma 
restrição física, mental ou 
sensorial, de natureza 
permanente ou transitória, que 
limita a capacidade de exercer 
uma ou mais atividades 
essenciais da vida diária, 
causada ou agravada pelo 
ambiente econômico e social, 
segundo a Convenção da 
Guatemala / Decreto 
3.956/2001 

(II) Educação 
Inclusiva 

(__) Reunião de escolas 
comuns vinculadas a um 
sistema de ensino e cuja 
autorização de funcionamento 
se dá nos termos previstos na 
Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. 

(III) Escola 
Inclusiva 

(__) Movimento da sociedade 
voltado para produzir a 
igualdade de oportunidades 
para todos. 

(IV) Aluno com 
Deficiência 

(__) Instituição de ensino 
regular aberta à matrícula de 
todos os alunos 
indistintamente. 

(V) Rede Regular (__) Conjunto de processos 
educacionais decorrente da 
execução de políticas 
articuladas impeditivas de 
qualquer forma de segregação 
e de isolamento. 

 
A ordem CORRETA da dos itens da 2ª coluna é: 

 
A) I, II, III, IV, V 
B) II, I, V, IV, III 
C) V, I, II, III, IV 
D) IV, V, I, III, II 
E) III, IV, II, I, V 

 
 
8. A Resolução nº 2, de 7 de abril de 1998, do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental a 
serem observadas na organização curricular das 
unidades escolares integrantes dos diversos 
sistemas de ensino.  
Dado esse contexto, marque (V) para as alternativas 
verdadeiras e (F) para as falsas: 

 
(__) A Resolução 02/98 (CNE) conceitua as 
Diretrizes Curriculares Nacionais como o conjunto de 
definições doutrinárias sobre princípios, 
fundamentos e procedimento da educação básica, 
expressas pela Câmara de Educação Básica do 
Conselho Nacional de Educação, que orientarão as 
escolas brasileiras dos sistemas de ensino na 
organização, articulação, desenvolvimento e 
avaliação de suas propostas pedagógicas. 
(__) Ao definir suas propostas pedagógicas, a 
Resolução 02/98 (CNE) define que as escolas 
deverão explicitar o reconhecimento da identidade 

pessoal de alunos, professores e outros profissionais 
e a identidade de cada unidade escolar e de seus 
respectivos sistemas de ensino. 
(__) A Resolução 02/98 (CNE) apregoa que em 
todas as escolas deverá ser garantida a igualdade 
de acesso para alunos a uma base nacional 
diversificada, de maneira a legitimar a unidade e a 
qualidade da ação pedagógica na diversidade 
nacional. 
(__) As escolas deverão explicitar em suas 
propostas curriculares, segundo a Resolução 02/98 
(CNE), processos de ensino voltados para as 
relações com sua comunidade local, regional e 
planetária, visando a interação entre a educação 
fundamental e a vida cidadã. 

 
Marque a sequência CORRETA: 

 
A) V, F, V, V 
B) F, V, F, V 
C) V, V, V, V 
D) V, V, V, F 
E) V, V, F, V 

 
9. Segundo o Parecer CNE/CEB Nº 6/2005, na 

implantação progressiva do Ensino Fundamental com 
a duração de 9 (nove) anos, pela antecipação da 
matrícula de crianças de seis anos, as seguintes 
normas terão de ser respeitadas: 
 

I. Nas redes públicas estaduais e municipais, a 
implantação deve considerar o regime de 
colaboração e deverá ser regulamentada pelos 
sistemas de ensino estaduais e municipais, que 
deverão empenhar-se no aprofundamento de 
estudos, debates e entendimentos com o objetivo 
de se implementar o Ensino Fundamental de 
nove anos, a partir dos seis anos de idade, 
assumindo-o como direito público subjetivo e 
estabelecendo, de forma consequente, se a 
primeira série aos seis anos de idade se destina 
ou não à alfabetização dos alunos. 

II. Nas redes públicas estaduais e municipais não 
devem ser prejudicadas a oferta e a qualidade da 
Educação Infantil, preservando-se sua identidade 
pedagógica. 

III. Os sistemas de ensino e as escolas deverão 
compatibilizar a nova situação de oferta e 
duração do Ensino Fundamental a uma proposta 
pedagógica apropriada à faixa etária dos 6 (seis) 
anos, especialmente em termos de recursos 
humanos, organização do tempo e do espaço 
escolar, considerando, igualmente, materiais 
didáticos, mobiliário e equipamentos, bem como 
os reflexos dessa proposta pedagógica em 
políticas implementadas pelo próprio Ministério 
da Educação como, por exemplo, na distribuição 
de livros didáticos. 

IV. Os sistemas de ensino deverão fixar as 
condições para a matrícula de crianças de 6 
(seis) anos no Ensino Fundamental quanto à 
idade cronológica: que tenham 6 (seis anos) 
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completos ou que venham a completar sete anos 
no início do ano letivo. 

V. Para a avaliação da Educação Básica, em que 
certamente ocorrerão impactos, devem ser 
discutidas as decisões de adequação, uma vez 
que, atualmente, o SAEB promove a avaliação 
coletando dados e estimando as proficiências na 
3ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e na 1ª 
série do Ensino Médio, ou seja, aos três, oito e 
nove anos de escolarização, haverá necessidade 
de se adotar uma readequação contábil para o 
censo escolar, pois, transitoriamente, subsistirão 
dois modelos – Ensino Fundamental com a 
duração de 8 (oito anos) e com a duração de 9 
(nove) anos, para o qual deverá ser adotada uma 
nova nomenclatura geral, sem prejuízo do que 
dispõe o Art. 23 da LDB, considerado o 
consequente impacto na Educação Infantil, a 
saber: 

 
Etapa de 
ensino  

Faixa etária prevista  Duração  

Educação 
Infantil 
Creche 

Pré-escola 

Até 5 anos de idade 
Até 3 anos de idade 
4 e 5 anos de idade 

 

Ensino 
Fundamental 
Anos Iniciais 
Anos Finais 

Até 14 anos de idade 
De 6 a 10 anos de 

idade 
De 11 a 14 anos de 

idade 

8 anos 
4 anos 
4 anos 

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
A) Somente as assertivas I e II. 
B) Somente as assertivas II e III. 
C) Somente as assertivas I, II e III. 
D) Somente as assertivas IV e V. 
E) Somente a assertiva V. 

 
10. Segundo o ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente – Lei nº 8.069/90: 
 
 Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à 
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:  

I - igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola;  

II - direito de ser respeitado por seus educadores;  
  III - direito de contestar critérios avaliativos, 
podendo recorrer às instâncias escolares superiores;  

IV - direito de organização e participação em 
entidades estudantis;  

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de 
sua residência.  
        Parágrafo único. É direito dos pais ou 
responsáveis ter ciência do processo pedagógico, 
bem como participar da definição das propostas 
educacionais.  
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente:  

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria;  

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade ao ensino médio;  

III - atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino;  

IV - atendimento em creche e pré-escola às 
crianças de zero a seis anos de idade;  

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um;  

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado 
às condições do adolescente trabalhador;  

VII - atendimento no ensino fundamental, através 
de programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde.  
        § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 
direito público subjetivo.  
        § 2º O não oferecimento do ensino obrigatório 
pelo poder público ou sua oferta irregular importa 
responsabilidade da autoridade competente.  
        § 3º Compete ao poder público recensear os 
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 
chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, 
pela frequência à escola.  
Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de 
matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de 
ensino.  
Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino 
fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os 
casos de:  

I - maus-tratos envolvendo seus alunos;  
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão 

escolar, esgotados os recursos escolares;  
III - elevados níveis de repetência.  

Art. 57. O poder público estimulará pesquisas, 
experiências e novas propostas relativas a 
calendário, seriação, currículo, metodologia, didática 
e avaliação, com vistas à inserção de crianças e 
adolescentes excluídos do ensino fundamental 
obrigatório.  
Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os 
valores culturais, artísticos e históricos próprios do 
contexto social da criança e do adolescente, 
garantindo-se a estes a liberdade da criação e o 
acesso às fontes de cultura.  
Art. 59. Os municípios, com apoio dos estados e da 
União, estimularão e facilitarão a destinação de 
recursos e espaços para programações culturais, 
esportivas e de lazer voltadas para a infância e a 
juventude.  

Fonte: Lei nº 8.069/90. 

 
Os artigos da Lei nº 8.069/90, acima apontados, 
referem-se: 

 
A) Ao direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. 
B) Ao direito à educação, à cultura, ao esporte e ao 

lazer. 
C) Ao direito à profissionalização e à proteção no 

trabalho. 
D) À política de atendimento. 

E) À informação, cultura, lazer, esportes, diversões 

e espetáculos. 
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MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

11. A escola metódica, que é chamada de escola 
positivista, surgiu na França ainda no século XIX. 
Apesar de sua distância no tempo, ela exerceu uma 
grande influência na construção dos livros didáticos e 
na prática dos professores de história brasileiros até 
muito recentemente.  
Marque a ÚNICA alternativa que se refere à Escola 
Metódica: 
 
A) Preocupa-se com a chamada história vista de 

baixo. 
B) A história deveria ser baseada em documentos. 

Uma das grandes contribuições nesse sentido 
são os estudos de Ranke. 

C) O que realmente importa para essa escola são as 
mudanças econômicas e sociais de longo prazo. 

D) Rejeita a história política e o modo narrativo. 
E) Prega a máxima “tudo tem história”. 

  
  
12. A Nova História, surgida dos estudos em torno da 

Revista dos Annales (criada em 1929), tem exercido 
um papel bastante relevante no direcionamento dos 
estudos históricos e, em especial, tem influenciado 
no direcionamento das novas metodologias do ensino 
de História.  
Nesse sentido, analise as assertivas abaixo: 

 
I. Os Annales estão essencialmente preocupados 

com a análise das estruturas, e não 
simplesmente com a narrativa dos 
acontecimentos, como os historiadores 
tradicionais. 

II. A Nova História se preocupa também com a 
chamada história “vista de baixo”, ou seja, a 
história de pessoas comuns.  

III. O movimento da Nova História questiona o limite 
do paradigma da história tradicional ao sugerir 
que os documentos oficiais seriam as únicas 
fontes científicas para as pesquisas históricas. 
Uma das grandes discussões em torno dessas 
críticas é a classificação estabelecida para 
marcar o início da história, que seria com a 
escrita; antes disso teríamos a pré-história. 

IV. Os Annales também contestam a ideia historicista 
de que a História é objetiva, pois se sabe que é 
pouco provável a reconstituição dos fatos como 
eles realmente aconteceram, pois é impossível 
olhar o passado sem o ponto de vista particular. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras. 
B) Apenas a assertiva I é verdadeira. 
C) Apenas a assertiva II é verdadeira. 
D) Apenas as assertivas I, II e III são verdadeiras. 
E) Todas as assertivas são verdadeiras. 

  

13. Segundo SIMAN: “A História que faz do tempo a sua 
figura central opera transformações no tempo do 
vivido cujos registros e traços encontráveis na 
memória individual e coletiva são inúmeros e de 
naturezas diversas. Portanto, para se buscar a 
inteligibilidade dos fatos e as evidências dos 
processos históricos, é necessário mobilizar 
operações mentais de natureza diversa e não apenas 
da ordem do intelectual, como também da 
imaginação, sem menosprezar o papel da intuição”. 
Fonte: SIMAN, Lana Mara de Castro. O papel dos mediadores culturais e da 

ação mediadora do professor no processo de construção do conhecimento 

histórico pelos alunos. In: Ensino de História e Educação . Ijuí: UNIJUÍ, 

2004. p.83. 
 
 
De acordo com o fragmento do texto citado, e 
considerando seus conhecimentos de metodologia do 
ensino de história, podemos afirmar, EXCETO: 

 
A) O tempo, que é a figura central da história, é o 

tempo físico, aquele que se constrói pela 
atividade geológica e política do planeta Terra.  

B) A autora indica que o laboratório do historiador é 
o imaginário; isso significa o reconhecimento de 
que não é possível restaurarmos o real vivido em 
sua integridade. Ou seja, o acesso do que já 
aconteceu só é possível por meio de discursos e 
fontes diversas que nos fazem reimaginar o real. 

C) O material fundamental do historiador - professor 
de história em sua prática cotidiana é o trabalho 
com as fontes históricas. 

D) A história é uma disciplina abstrata e pouco 
suscetível à experimentação; o laboratório do 
historiador é o imaginário. 

E) Para possibilitar a promoção de uma 
aprendizagem de história, é preciso iniciar os 
alunos no conhecimento da História e no 
desenvolvimento de seu raciocínio desde o início 
da escolaridade de nível fundamental. 

  
  
14. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

de História, “espera-se que ao longo do ensino 
fundamental os alunos gradativamente possam 
ampliar a compreensão de sua realidade, 
especialmente confrontando-a e relacionando-a com 
outras realidades históricas, e, assim, possam fazer 
suas escolhas e estabelecer critérios para orientar 
suas ações”.  
 
Para tanto, é preciso que os alunos sejam capazes 
de: 
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A) Reconhecer que o conhecimento histórico pouco 
ou nada se relaciona com as outras disciplinas 
escolares. 

B) Compreender que as histórias individuais são 
individuais e as coletivas são coletivas, de forma 
a estabelecer um conhecimento que valoriza o 
indivíduo. 

C) Valorizar o direito de cidadania dos indivíduos, 
dos grupos e dos povos como condição de 
efetivo fortalecimento da democracia, mantendo-
se o respeito às diferenças e a luta contra as 
desigualdades. 

D) Conhecer e respeitar o modo de vida de 
diferentes grupos, dos mesmos tempos e 
mesmos espaços, em suas manifestações 
culturais, considerando como secundárias suas 
atividades econômicas, políticas e sociais. 

E) Situar acontecimentos históricos e localizá-los 
sem considerar a multiplicidade de tempos. 

  
  
15. Na prática da sala de aula é importante possibilitar 

aos alunos a compreensão de que os 
acontecimentos históricos não podem ser explicados 
de maneira simplista, defende a professora Maria 
Auxiliadora Schimdt. 

Fonte: SCHIMIDT, Maria Auxiliadora. A formação do professor de História e 

o cotidiano da sala de aula. In: Saber Histórico na sala de aula . São Paulo: 

Contexto, 1998. pp.54-68. 

Dessa forma, analise as assertivas abaixo: 
 

I. O procedimento histórico comporta a 
preocupação com a construção, com a 
historicidade dos conceitos e com a 
contextualização temporal. 

II. É preciso estar atento o tempo todo ao consenso 
que existe entre os historiadores de que o 
passado não pode ser resgatado tal qual 
aconteceu; ele só pode ser reconstruído em 
função das questões colocadas pelo presente. 

III. Hoje em dia é considerado imprescindível para o 
procedimento histórico em sala de aula o trabalho 
com as fontes e/ou documentos. 

IV. O professor de História deve estar atento, mais 
do que às determinações causais, à 
compreensão das mudanças e permanências, 
das continuidades e das descontinuidades. 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras. 
B) Apenas a assertiva I é verdadeira. 
C) Apenas a assertiva II é verdadeira. 
D) Apenas as assertivas I, II e III são verdadeiras. 
EE))  Todas as assertivas são verdadeiras.  

  
  

  

EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS  DDEE  HHIISSTTÓÓRRIIAA  

 
 
16. No ano 800, Carlos Magno foi coroado imperador do 

Império Carolíngio por ter reunido em torno de si as 
condições para assumir esse título num período 
marcado pela fragmentação do poder central no 
Ocidente. No entanto, após a sua morte, o seu reino 
se fragmentou.  
Sobre esse contexto, marque a alternativa 
CORRETA: 

 
A) Em 843, o Tratado de Verdun consolida a 

fragmentação do Império Carolíngio, dividindo-o 
entre seus três netos. 

B) O Império Carolíngio foi marcado pela forte 
unidade orgânica, ou seja, baseada em princípios 
das tradições cristãs, em rejeição absoluta aos 
princípios tribais germânicos. 

C) Carlos Magno pretendeu reunir em torno de si um 
grupo de nobres submissos a ele; no entanto, 
rejeitou a relação de vassalagem criada por seu 
pai, Pepino, o Breve. 

D) Luís, o Piedoso, filho de Carlos Magno, reunia em 
torno de si as características de chefe guerreiro 
tribal, bem como de chefe cristão, ao manter a 
paz de seu território herdado. 

E) Carlos Martel, ao fazer a paz com a Igreja, criou o 
Sacro Império Romano Germânico, 
consolidando, em 1254, o poder sobre as terras 
francesas. 

 
 
17. A civilização egípcia desenvolveu-se no vale fértil do 

rio Nilo. Ao aprender a controlar esse rio, os egípcios 
se colocaram no percalço da civilização.  
A partir dessa premissa, leia as assertivas a seguir: 

 
 

I. Os egípcios acreditavam que o faraó era ao 
mesmo tempo um deus e um homem, a 
encarnação terrena do deus Hórus. Ele era o 
governante absoluto, mantinha a justiça na terra e 
manifestava a vontade do céu. 

II. A religião era o centro da vida dos egípcios. Suas 
crenças religiosas eram a base da arte, da 
medicina, da astronomia, da literatura e do 
governo. 

III. Os egípcios eram politeístas, inclusive adoravam 
animais, pois acreditavam que os deuses também 
se manifestavam na forma de bichos. 

IV. Um aspecto fundamental da religião egípcia era a 
crença na vida após a morte. Por meio das 
pirâmides-túmulos, da mumificação e da arte 
funerária, mostravam o enorme desejo da 
eternidade e de superar a morte. 
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Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras. 
B) Apenas a assertiva I é verdadeira. 
C) Apenas a assertiva II é verdadeira. 
D) Apenas as assertivas I, II e III são verdadeiras. 
E) Todas as assertivas são verdadeiras. 

 
 
18. Os hebreus, na Antiguidade, trouxeram uma nova 

concepção de Deus e do indivíduo. As origens da 
tradição ocidental devem ser buscadas nos hebreus 
e nos gregos.  
Sobre esse contexto, podemos afirmar, EXCETO: 

 
A) O monoteísmo hebraico tornou-se a força central 

da vida deles e representou uma profunda 
ruptura com o pensamento mítico do Oriente 
Próximo. 

B) Os deuses pagãos não eram verdadeiramente 
livres; seu poder não era ilimitado. Ao contrário 
de Javé, os deuses do Oriente Próximo 
nasceram ou foram criados. Eles provinham de 
um reino anterior. 

C) Os hebreus se preocuparam em criar uma ciência 
teórica como testemunho da grandeza de Deus. 
Fizeram de um simples olhar para o céu um 
exercício de Matemática, pois viam a natureza 
como um sistema governado por princípios 
físicos e leis naturais com funcionamento 
próprios. 

D) A nova percepção de Deus tornou possível aos 
hebreus uma nova concepção de indivíduo. Cada 
indivíduo tornou-se consciente da sua própria 
pessoa, da sua autonomia moral e do seu valor 
pessoal. 

E) Os hebreus rejeitavam as imagens, pois 
consideravam que a adoração de ídolos privava 
as pessoas de sua liberdade e de sua dignidade. 

 
 
19. A morte da rainha Elizabeth I, em 1603, significou o 

fim da dinastia Tudor e o início da dinastia dos Stuart. 
No entanto, a falta de habilidade em governar dos 
reis Stuart levou à denominada Revolução Inglesa.  
Nesse sentido, podemos afirmar: 

 
A) Jaime I assumiu o trono inglês disposto a 

perseguir os espanhóis e a fortalecer a religião 
calvinista. 

B) Carlos I estabeleceu forte oposição ao 
Parlamento inglês e uma grande tendência a 
adotar uma política interna em consonância com 
os anseios populares.  

C) O governo de Jaime II caracterizou-se pela 
rejeição às tendências absolutistas do 
Parlamento inglês, o que o levou a ser executado 
em praça pública. 

D) A nobreza inglesa no período dos Stuart se 
caracterizava pelo apoio aos calvinistas e ao forte 
apoio que estes davam em estabelecer aliança 
com os espanhóis. 

E) O período elisabetano caracterizou-se pelo 
elevado senso de identidade nacional e religiosa: 
o anglicanismo. 

 
 

20. Segundo Perry Anderson, em seu “Linhagens do 
Estado Absolutista”, a longa crise da economia e da 
sociedade europeias durante os séculos XIV e XV 
marcou as dificuldades e os limites do modo de 
produção feudal do último período da Idade Média e 
o resultado político disso foi que, no curso do século 
XVI, o estado absolutista emergiu no Ocidente.  
Dessa forma, analise as assertivas abaixo: 

 
I. As monarquias absolutas introduziram os 

exércitos regulares, uma burocracia permanente, 
o sistema tributário nacional, a codificação do 
direito e os primórdios de um mercado unificado. 

II. O fim da servidão não significou, nesse período, 
o desaparecimento das relações feudais no 
campo. A relação econômica mudou, mas as 
relações sociais não. 

III. Durante toda a fase inicial da época moderna, a 
classe dominante – econômica e politicamente – 
foi a mesma da época medieval: a aristocracia 
feudal. 

IV. A nobreza passou por profundas metamorfoses 
nos séculos que se seguiram ao fim da Idade 
Média: mas desde o princípio até o final da 
história do absolutismo nunca foi desalojada de 
seu domínio do poder político. 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras. 
B) Apenas a assertiva I é verdadeira. 
C) Apenas a assertiva II é verdadeira. 
D) Apenas as assertivas I, II e III são verdadeiras. 
E) Todas as assertivas são verdadeiras. 

 
 
21. A história de Roma é marcada por dois períodos: a 

República, que tem início no ano 509 a.C., com a 
derrubada da monarquia dos etruscos; e o Império, 
que se iniciou em 27 a.C.  
Sobre o período republicano, analise as assertivas a 
seguir: 

 
I. Nesse período é que os plebeus conquistam uma 

série de vitórias, tais como: o direto de formar 
sua própria assembleia (Assembleia da Plebe) e 
o primeiro código de leis romano, a Lei das Doze 
Tábuas. 

II. Com as vitórias dos plebeus, Roma passou a ser 
governada por uma mistura democrática de 
classes. Patrícios e plebeus governavam de 
forma a rejeitar os privilégios elitistas. 

III. Os romanos construíram, aos poucos, um 
sistema constitucional baseado na religião, 
rejeitando as instituições civis. O dever essencial 
do governo estava em exercer o sacerdócio e o 
poder religioso. 

IV. No período republicano, Roma estendeu sua 
hegemonia sobre a Itália, subjugando as tribos 
italianas e os seus vizinhos latinos. Na 
sequência, Roma voltou seus olhos 
conquistadores ao mundo mediterrâneo. 
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Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras. 
B) Apenas as assertivas I e IV são verdadeiras. 
C) Apenas a assertiva I é verdadeira. 
D) Apenas a assertiva II é verdadeira. 
E) Todas as assertivas são verdadeiras. 

 
 
22. Após um período inicial de pensamento mítico, a 

partir do século V a.C., os gregos gradualmente 
passaram a pensar o mundo físico e todas as 
atividades humanas em termos racionais.   
A partir desse contexto, marque a alternativa 
CORRETA: 

 
A) Ao dispensarem os deuses, os gregos passaram 

a dar um valor secundário aos indivíduos. 
B) Ao deslocarem a atenção dos deuses para os 

indivíduos, os gregos conferiram uma grande 
importância às orientações mitológicas do 
Oriente Próximo. 

C) Para os gregos, a natureza estava sujeita a 
princípios gerais e não obedecia a caprichos de 
deuses ou demônios. 

D) Os gregos criaram a concepção racional 
humanista. Monoteístas, acreditavam que o ser 
humano está preso aos desígnios de Deus. 

E) A grande realização dos gregos foi ultrapassar a 
magia, os milagres e os mistérios, o que os levou 
a não praticarem a escravidão e a rejeitar a 
guerra. 

 
 
23. A expressão Guerra Fria foi criada pelo financista 

norte-americano Bernard Baruch, em 1947, e é 
utilizada para se referir ao período em que duas 
potências de ambições políticas divergentes – União 
Soviética e Estados Unidos da América – chocaram-
se em suas experiências históricas.  
Sobre esse contexto, assinale a ÚNICA alternativa 
que NÃO se relaciona a esse período: 

 
A) Doutrina Truman. 
B) Conferência de Yalta. 
C) Crise dos mísseis em Cuba. 
D) Organização do Tratado de Varsóvia. 
E) Criação da OTAN. 

 
 
24. O período entre as duas Grandes Guerras mundiais é 

caracterizado pelo aparecimento de movimentos 
fascistas, indício de que a sociedade liberal estava 
em estado de desorientação e dissolução.  
Como fenômeno europeu, o fascismo pode ser 
apontado como resultado de um quadro: 
 
 
 
 

A) De forte valorização de uma democracia e de 
simpatizantes de um nacionalismo moderado. 

B) De otimismo racional marcado por um 
pessimismo intelectual antidemocrático. 

C) De importância dos valores liberais estruturadas 
em ideologias nazistas. 

D) De desintegração espiritual resultado de uma 
expressão hostil aos valores reacionários, com 
fortes influências comunistas. 

E) De reação a uma sociedade de pós-guerra 
afligida pela instabilidade política e pelo medo da 
revolução bolchevique. 

 
 
25. “Se a economia do mundo do século XIX foi 

constituída principalmente sob a influência da 
revolução industrial britânica, sua política e ideologia 
foram constituídas fundamentalmente pela Revolução 
Francesa”.  

Fonte: HOBSBAWN, Eric. A Revolução Francesa . Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 2002. p.7. 

Sobre a Revolução Francesa, analise as assertivas a 
seguir: 

 
I. Nela havia um consenso de ideias gerais, 

liderado pela burguesia. Suas ideias eram as do 
liberalismo clássico, conforme formuladas pelos 
filósofos e economistas e difundidas pela 
maçonaria e por associações informais.  

II. Seus principais desejos estão expressos na 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 
de 1789. Esse documento é um manifesto contra 
a sociedade hierárquica de privilégios da 
nobreza, mas não podemos considerá-lo um 
verdadeiro manifesto a favor de uma sociedade 
democrática. 

III. A Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão preconizava o desejo de uma monarquia 
constitucional que favorecesse os interesses das 
elites burguesas. A única força radical de classe 
média eram os jacobinos. 

IV. O mesmo documento previu a subordinação da 
Igreja ao Estado: fim dos dízimos, confisco dos 
bens da Igreja pela Assembleia, colocação das 
terras da Igreja à venda. Em 1790, foi aprovada a 
Constituição Civil do Clero, que alterou os limites 
das dioceses, transformando bispos e padres em 
funcionários do governo. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Apenas a assertiva I é verdadeira. 
B) Apenas a assertiva II é verdadeira. 
C) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras. 
D) São verdadeiras somente as assertivas II e IV. 
E) Todas as assertivas são verdadeiras. 
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26. No período de transição para a Idade Moderna, entre 
os séculos XV e XVII, houve a desintegração da 
Idade Média e das suas instituições.  
Nesse sentido, podemos afirmar que: 
 
A) As novas formas de fazer política propiciaram um 

enorme crescimento urbano, mas a unidade do 
mundo cristão continuou monopólio da Igreja 
Católica. 

B) No nível econômico, o comércio e a indústria 
tiveram grande expansão, e o capitalismo 
substituiu amplamente as formas medievais de 
organização econômica. 

C) A teologia permaneceu ocupando o seu lugar 
como rainha do conhecimento da Idade Moderna. 

D) A orientação sobrenatural medieval continuou 
sendo a pedra estrutural da perspectiva secular 
de constituição da literatura e das artes. 

E) As atividades comerciais tiveram grande impulso, 
e as formas medievais de organização 
econômica constituíram um entrave ao 
capitalismo comercial, que não conseguiu 
decolar. 

 
 
27. Defendiam que uma economia livre, na qual a 

iniciativa privada não poderia ser coibida por 
regulamentações governamentais, deveria ser tão 
importante quanto o bem-estar do indivíduo e da 
comunidade, bem como sua liberdade política: 
 
A) Socialistas utópicos. 
B) Socialistas científicos. 
C) Absolutistas. 
D) Marxistas. 
E) Liberais. 

 
 
28. A Revolução dos preços é um fato que se ligou à 

expansão ultramarina europeia ocorrida no século 
XVI.  
Escolha a ÚNICA alternativa que corresponde a esse 
acontecimento: 
 
A) A principal causa desse acontecimento está 

relacionada ao decréscimo populacional pelo 
qual passou a Europa, nesse período. 

B) Outro fato que se liga a esse contexto foi a 
escassez de metais preciosos, em especial a 
prata. 

C) O contexto a que estamos nos referindo está 
relacionado à quantidade excessiva de 
mercadorias à disposição de todos. 

D) A revolução dos preços corresponde a um 
contexto em que havia gente demais, pouco 
dinheiro e muitas mercadorias. 

E) Esse fato está relacionado a uma inflação sem 
precedentes; os preços dos cereais, por exemplo, 
chegaram a aumentar oito vezes em certas 
regiões. 

 

29. O século XVIII foi decisivo em termos de 
transformações econômicas no Brasil. A mineração 
foi um elemento importante de transformação na 
grande colônia portuguesa da América do Sul.  
 
Entre as várias mudanças, podemos destacar:  
 
A) A falta de mão de obra especializada possibilitou 

o incentivo à vinda de imigrantes europeus para 
trabalharem nos empreendimentos mineradores 
do interior do Brasil, como mão de obra 
assalariada. 

B) Novas áreas do interior do Brasil começaram a 
ser exploradas para dar apoio logístico à 
exploração mineral. Era necessário produzir 
charque, couro, alimentos e mulas para atender 
às demandas de Minas Gerais. 

C) A mineração promoveu a industrialização de São 
Paulo, que teve o incentivo para a formação dos 
primeiros empreendimentos industriais, tendo em 
vista a sua localização geográfica privilegiada ao 
lado da região mineradora. 

D) Os indígenas brasileiros foram integrados como 
trabalhadores assalariados na exploração 
mineral, seguindo o exemplo do Peru e do 
México, onde a população indígena se tornou a 
principal fornecedora de mão de obra. 

E) Os recursos oriundos da exploração mineral 
possibilitaram um aumento da autonomia 
administrativa do Brasil, o que, por sua vez, 
permitiu desonerar os cofres portugueses com os 
custos da administração colonial.  

 
 

30. A chamada Revolução Constitucionalista de 1932 foi 
um levante da burguesia paulista contra Getúlio 
Vargas logo após a ascensão deste ao poder pela 
Revolução de 1930.  
 
Era(m) os objetivos dos paulistas, em 1932:  
 
A) Possibilitar a ascensão dos integralistas liderados 

por Plínio Salgado e instituir um regime 
corporativista inspirado no fascismo italiano.  

B) Impedir as reformas sociais que os tenentes 
revolucionários pretendiam colocar em ação. 

C) Promover o restabelecimento das eleições livres 
e a elaboração de uma nova constituição no 
Brasil, possibilitando, assim, o retorno da elite 
paulista, ligada à cafeicultura, ao poder. 

D) Fomentar a limitação na autonomia dos Estados 
federados, o que atenderia aos interesses 
paulistas, pois, como Estado mais rico e 
populoso da nação, São Paulo teria condições de 
concentrar sempre o controle do governo federal 
em suas mãos. 

E) Os paulistas pretendiam se aliar com o 
movimento sindical para derrubar Getúlio Vargas 
do poder e possibilitar a execução de um projeto 
de industrialização no Brasil. 
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31. Sobre a participação brasileira na Primeira Guerra 
Mundial é CORRETO afirmar: 
 
A) O Brasil participou da guerra ao lado da Tríplice 

Aliança, fazendo parte, inclusive, das 
negociações da Conferência de Paris, da qual 
surgiu o Tratado de Versalhes. 

B) O Brasil teve uma participação tímida na guerra, 
na qual entrou mais em adesão aos Estados 
Unidos que em função de um real contencioso 
com os Impérios Centrais. 

C) Nosso país manteve-se neutro em termos de 
participação militar na Europa, mas auxiliou no 
monitoramento das grandes rotas de navegação 
internacional no Atlântico Sul, o que lhe propiciou 
uma participação na mesa de negociações da 
Conferência de Paris. 

D) O Brasil aproveitou o conflito para buscar uma 
solução negociada com a França em relação à 
disputa de fronteiras entre o Amapá e a Guiana 
Francesa. 

E) O Brasil declarou neutralidade inicialmente, mas, 
depois do afundamento de navios brasileiros por 
submarinos dos Impérios Centrais, preparou um 
novo exército, a FEB, que atuou no cenário da 
guerra no sul da Europa. 

 
 
32. O período posterior imediato (governo Dutra) à 

Segunda Guerra Mundial foi de grande desilusão 
para o Brasil, pois os brasileiros esperaram ter uma 
participação mais destacada nas negociações de 
paz, em função de terem se aliado com as potências 
ocidentais. A que isso se deve?  
Marque a única alternativa CORRETA: 
 
A) Para o EUA, as áreas prioritárias eram aquelas 

que estavam diretamente ligadas ao conflito 
Leste-Oeste, na iminência de serem absorvidas 
pela URSS. E eram elas que deveriam obter 
recursos para o desenvolvimento, para fazer 
frente ao comunismo, o que não era o caso da 
América Latina. 

B) Devido à Revolução Cubana, os Estados Unidos 
resolveram reconhecer a necessidade de 
regimes ditatoriais militares na América Latina, 
tendo em vista o aumento da popularidade que 
partidos de esquerda protagonizaram no nosso 
continente. 

C) O governo Kennedy favoreceu os países latino-
americanos através do acesso de seus produtos 
agrícolas ao mercado norte-americano, mas o 
Brasil não foi beneficiado pela medida. 

D) Com a Operação Pan-Americana, os Estados 
Unidos pretenderam estabelecer uma união 
aduaneira na zona hemisférica ocidental, com 
uma diminuição geral das tarifas em troca da 
cessão, pelos países latino-americanos, de 
parcela de sua soberania e de restrição de sua 
atuação na sociedade internacional. 

E) Os países do Mercado Comum Europeu se 
recusaram a baixar as tarifas de importação de 

produtos agrícolas provenientes do Brasil, 
mesmo tendo em vista a disposição brasileira de 
relaxar sua legislação protecionista para produtos 
industrializados. 

 
 
33. A descoberta do ouro em Minas Gerais provocou 

uma grande reviravolta nas formas de produção e 
nos centros de poder no Brasil Colonial. O centro de 
poder na América portuguesa se deslocou do 
Nordeste para o Sudeste. No entanto, para promover 
o desenvolvimento da região mineradora, o governo 
português favoreceu e incentivou a produção de 
gêneros alimentares e a criação de bovinos e muares 
para atender ao novo centro de poder econômico. A 
isso podemos relacionar a colonização permanente 
do sul do Brasil. Para tal, D. João V ordenou a 
criação de uma rota de tropas que ligasse o sul do 
Brasil à grande feira regional de Sorocaba.  
Ela passou a ser conhecida como: 
 
A) Caminho do Peabirú. 
B) Rota dos Vinhos e do Charque. 
C) Caminho de Viamão. 
D) Rota dos Campos Gerais. 
E) Caminho dos Jesuítas. 

 
 
34. A criação de uma rica região mineradora em Minas 

Gerais promoveu o surgimento de cidades com uma 
boa infraestrutura, serviços e uma real vida urbana, 
diferente de tudo o que já havia existido na América 
portuguesa. Apesar desse desenvolvimento, surgiu 
também uma categoria de homens pobres, brancos, 
negros e mestiços, que se dedicava a atividades 
subalternas que esse novo ambiente urbano 
demandava.  
A historiadora Laura de Mello e Souza os chama de: 
 
A) Refugiados das minas. 
B) Desclassificados do ouro. 
C) Emboabas das Gerais. 
D) Trabalhadores do ouro. 
E) Descamisados das minas. 

 
 
35. “Ao longo da Primeira República, os movimentos 

sociais de trabalhadores ganharam certo ímpeto, 
tanto no campo quanto nas cidades. No primeiro 
caso, eles podem ser divididos em três grandes 
grupos: 1º - os que combinaram conteúdo religioso 
com carência social; 2º - os que combinaram 
conteúdo religioso com reivindicação social; 3º - os 
que expressavam reivindicações sociais sem 
conteúdo religioso.”  

Fonte: FAUSTO, Boris. História Concisa do Brasil . São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo & Imprensa Oficial do Estado, 2008. Páginas 

166 e 167.  

Com base no texto citado, marque a alternativa que 
contém movimentos dos três grupos citados: 
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A) Canudos; Cabanagem; Revolta dos Muckers. 
B) Cabanagem; Revolução Federalista; Culto de 

Maria Bueno. 
C) Contestado; Movimento Sindical; Revolta dos 

Malês. 
D) Contestado; Revolta da Armada; Revolta dos 

Muckers. 
E) Contestado; Canudos; Movimento Sindical.  
 
 

36. O Brasil, depois de 1945, passou por grandes 
transformações econômicas. Em especial, o governo 
de Juscelino Kubitschek ficou associado à instalação 
da indústria automobilística, embora antes dele já 
existissem montadoras e fábricas de autopeças no 
país, em proporções limitadas. O governo incentivou 
a produção de automóveis e caminhões com capitais 
privados, especialmente estrangeiros. Estes foram 
atraídos para o Brasil graças às facilidades 
concedidas e graças também às potencialidades do 
mercado brasileiro. Com base no exposto, marque a 
opção que apresenta a ideologia que fundamentou 
esses processos no Brasil durante a República 
Democrático-Populista: 
 
A) Integralismo. 
B) Varguismo. 
C) Projeto Brasil Grande Potência. 
D) Nacional-desenvolvimentismo. 
E) Modernismo.   

 
 
37. Após a instalação do regime republicano, o novo 

governo tentou implementar uma política que 
possibilitasse o desenvolvimento econômico, em 
especial, o fomento à indústria. Esse esforço se 
baseava em colocar capitais à disposição de 
empreendedores que objetivassem abrir empresas 
industriais, comerciais ou agrícolas. Ao contrário do 
esperado, muitos tomaram os empréstimos 
oferecidos pelo governo, mas poucos realmente 
criaram empresas de fato, o que não impediu que 
grande quantidade de recursos afluísse para o 
mercado, gerando uma séria crise inflacionária que 
abalou o sistema econômico do país.  
Estamos nos referindo à: 
 
A) Crise da Dívida Externa. 
B) Crise de Empréstimos da Primeira República. 
C) Crise do Encilhamento. 
D) Primeira Crise Econômica Republicana. 
E) Crise do Intervencionismo Republicano. 

 
 
38. Leia o texto a seguir: “O projeto de criação da 

Província do Paraná foi pela primeira vez proposto 
pelo Barão de Monte Alegre, presidente da Província 
de São Paulo, em 1842. O governo imperial solicitou 
novamente todas as informações necessárias às 
câmaras municipais da Comarca de Curitiba, e em 

1843 o projeto começou a ser discutido no legislativo. 
A luta parlamentar, discussão e aprovação do projeto 
durou, entretanto, dez anos. A maioria dos deputados 
paulistas procurava entravar ou retirar o projeto a 
qualquer custo, apesar de a iniciativa ter sido do 
próprio presidente da Província de São Paulo. Seu 
principal temor era que São Paulo não pudesse 
subsistir sem a contribuição da Comarca de Curitiba. 
Depois de inúmeros argumentos pró e contra, o 
governo imperial manifestou-se favoravelmente à 
nova província, por ser esta limítrofe da República do 
Paraguai e da Argentina.”  

Adaptado de WACHOWICZ, Ruy. História do Paraná . – 10ª edição. 

Curitiba: Imprensa Oficial do Paraná, 2002, PP. 118 e 119.  

Percebemos, pelo exposto no texto, que a criação da 
Província do Paraná está conectada a eventos de 
repercussão nacional ocorridos no início do Segundo 
Reinado.  
Indique quais os eventos são conectados à criação 
da Província do Paraná: 
 
A) Revolução Federalista e Guerra do Contestado. 
B) Revolta da Armada e Revolta da Chibata. 
C) Cabanagem e Revolução Liberal de 1842. 
D) Guerra dos Farrapos e Revolução Liberal de 

1842. 
E) Revolução Liberal de 1842 e Sabinada.   

 
 
39. Com relação à Missão Artística Francesa, que 

chegou ao Brasil em 1816, durante o governo de D. 
João VI, é CORRETO afirmar: 
 
A) O nome de missão artística é enganador, pois os 

franceses contratados tinham também a tarefa de 
mapear as possibilidades econômicas do Brasil, 
em especial nas áreas da mineração e dos 
recursos florestais. 

B) Entre os artistas que participaram da missão, 
podemos citar Grandjean de Montigny, Taunay e 
Debret. Eles se destacam por terem colocado os 
fundamentos de uma arte brasileira mais 
conectada com o que ocorria na Europa, 
superando o velho padrão colonial luso-brasileiro. 

C) Foram responsáveis pela criação das Faculdades 
de Direito de São Paulo e de Salvador, nas quais 
imprimiram o padrão de educação superior que 
depois seria o modelo adotado para a fundação 
das primeiras universidades do Brasil, a partir do 
início do século XX. 

D)  A missão artística auxiliou indiretamente o 
processo de industrialização, pois fomentou o 
desenvolvimento de fábricas de tintas, de 
instrumentos utilizados na pintura, escultura e 
arquitetura, assim como a produção de 
instrumentos musicais. 

E) Na verdade não houve uma missão artística 
francesa ao Brasil. Eram artistas franceses 
ligados à corte napoleônica, que buscaram asilo 
no Brasil. Seu papel na construção da arte 
brasileira do século XIX foi irrelevante.     



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Concurso Prefeitura Municipal de Curitiba 
Pág. 13 

40. A Política Externa Independente (PEI) foi uma 
experiência muito importante em termos de relações 
internacionais do Brasil durante os governos de Jânio 
Quadros e João Goulart.  
Assinale a alternativa que NÃO se relaciona com 
essa experiência política do Brasil: 
 
A) Contribuição à preservação da paz, através da 

política de coexistência e do apoio ao 
desarmamento geral e progressivo. 

B) Reafirmação e fortalecimento dos princípios de 
não intervenção e autodeterminação dos povos. 

C) Ampliação do mercado externo brasileiro 
mediante o desarmamento tarifário da América 
Latina e a intensificação das relações comerciais 
com todos os países, inclusive os socialistas. 

D) Apoio à emancipação dos territórios não 
autônomos, não importando qual fosse a forma 
jurídica utilizada para a sua sujeição à metrópole. 

E) Incentivo à reformulação do Conselho de 
Segurança da ONU, com o objetivo de alcançar 
um assento permanente para o Brasil e para as 
outras potências em ascensão: Japão, Alemanha 
e Índia. 
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PPRROOVVAA  DDIISSCCUURRSSIIVVAA  

1. O Projeto Político Pedagógico introduzido na Educação Básica pela LDB, Lei Federal 9394/96, constitui-se num 
instrumento teórico metodológico que contribui para a organização da escola, de forma que a comunidade escolar 
possa participar das decisões referentes à concretização da sua finalidade educativa.  
Argumente, entre 10 e 15 linhas, sobre a contribuiç ão da metodologia da gestão participativa no Planej amento 
de Ensino (das diferentes disciplinas que compõem o  currículo) como meio de garantir melhoria da quali dade 
do ensino e da aprendizagem.  
 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 

11________________________________________________________________________________

12________________________________________________________________________________ 

13________________________________________________________________________________ 

14________________________________________________________________________________ 

15________________________________________________________________________________ 
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2. No que tange à relação Professor-Aluno-Conhecimento, Veiga (2008, apud CORDEIRO, 2007) salienta a importância 
de que o professor tenha ciência da motivação para escola (o que move os alunos até ela) e da motivação na escola (o 
que os motiva a estudar ou não). Relacione essa afirmação com o artigo 3º da Lei nº 9394/96, inciso X, que traz como 
um dos princípios do ensino a valorização da experiência extraescolar dos alunos.  
Elabore um texto dissertativo, entre 7 e 10 linhas,  em que você analise a importância de o professor d a 
Docência II ter essa (cons)ciência e proponha ações  que cabe a ele planejar e desenvolver. 

 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 
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3. No contexto socioeducacional vigente, levando em conta as dificuldades de relacionamento com as turmas, muitos 
professores têm utilizado a nota da avaliação como moeda de troca com os alunos, enquanto os conhecimentos 
pedagógicos indicam a relevância de se praticar uma avaliação formativa, entendida como “o ato de acompanhar e 
reorientar a aprendizagem do educando, seja de um ponto de vista processual, seja de um ponto de vista acumulativo, 
tendo em vista a obtenção do melhor resultado possível” (LUCKESI, 2010).  
Entre 8 e 10 linhas, avalie essa prática observada na realidade escolar e indique ações necessárias pa ra que o 
professor possa atuar junto aos alunos de modo que eles considerem mais  o valor do estudo e da 
aprendizagem dos conteúdos para a sua formação huma na e cidadã e menos  o peso da nota.  

 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 
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4. Durante a sua aula, um professor de 6º ano (5ª série) do Ensino Fundamental, percebeu murmúrios entre os alunos e, 
ao buscar o motivo, deparou-se com caricaturas representando um dos colegas, sendo repassadas de mão em mão. O 
professor reparou também que à medida que os alunos conheciam o teor dos bilhetes a maioria deles alunos 
participava acrescentando detalhes e se divertia com a situação; porém aquele que era representado nos desenhos 
mostrava-se vexado. Diante de tal situação (que pode ser uma brincadeira inocente) ou outras dessa natureza, também 
conhecidas como “Bullying”, que atitudes cabem ao professor?  
Escreva um texto, entre 10 e 15 linhas, a ser encam inhado para o Conselho de Classe com o objetivo de 
discutir esse problema e propor alternativas.  

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 

11________________________________________________________________________________

12________________________________________________________________________________ 

13________________________________________________________________________________ 

14________________________________________________________________________________ 

15________________________________________________________________________________ 
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5. A Lei 11.645/2008 alterou o artigo 26 da LDB 9394/96, tornando obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira 
e indígena nos estabelecimentos do Ensino Fundamental e Médio. Essa mudança traz à tona as questões referentes a 
como  pretendemos que a diversidade esteja contemplada nos currículos escolares. No que se refere a esse assunto, o 
Conselho Estadual de Educação do Paraná determina que: “O Projeto Político Pedagógico das instituições de ensino 
deverá garantir que a organização dos conteúdos de todas as disciplinas da matriz curricular contemple, 
obrigatoriamente, ao longo do ano letivo, a História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na perspectiva de proporcionar 
aos alunos uma educação compatível com uma sociedade democrática, multicultural e pluriétnica” (Deliberação 04/06, 
art. 2º). Considerando que essa não é apenas uma questão biológica, mas também histórica, social e cultural (GOMES, 
2007), indique, entre 10 e 15 linhas, as estratégias e os meios de que os professores podem se valer para lid ar 
pedagogicamente com a diversidade nas relações coti dianas da escola.  

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 

11________________________________________________________________________________

12________________________________________________________________________________ 

13________________________________________________________________________________ 

14________________________________________________________________________________ 

15________________________________________________________________________________ 
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