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INSTRlIÇÕES

- Esta prova é composta de 20 (vinte) questões, cada LImacom 4 (quatro) alternativas:
o. h. c. d.

- Somente uma alternativa é a correta. .r "o

- Assinale, inicialmente, no caderno de prova, a alternativa que você julgar correta.
- Em caso de reclamação de questão, esta deverá ser feita em formulário especial
somente durante a realização da prova, devendo ser solicitado o referido formulário e
entregue o mesmo ao fiscal da sala
- Os números de O 1 a 20 110 Cartão-Resposta correspondem, rigorosamente, à
numeração seqüencial atribuída às questões objetivas da prova.
- Preencha, totalmente, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, os parênteses da
letra que corresponde à altérnativa correta no Cartão-Resposta .
.- Não preencha mais de lima alternativa em uma mesma questão, pois, se isso ocorrer, a
resposta será anulada
- Procure responder a todas as questões .
..Não haverá substituição do Cartão-Resposta.
- Ao sair da sala entregue o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta ao fiscal.
- NÃO OOIlRE, NÃO AMASSE E NÃO ESCREVA NO VERSO DO CARTÃO-
RESPOSTA.

Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de ser
excluído do concurso:

• Comunicar-se com os demais candidatos, ou pessoas estranhas ao concurso, bem
como consultar livros, apontamentos, fazer uso de calculadora ou qualquer outro
tipo ele material que for julgado indevido.

• Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especrais e na
companhia do fiscal.

4' Os três últimos candidatos sairão juntos.

BOA SORIE!!!



PREFEITURA MUNICIP AL DE LUIZ ALVES
SECRET ARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO - 0112002

CARGO: PROFESSOR DE mSTÓRIA - ENSINO FUNDAMENTAL

NOME DO CANDIDATO .
INSCRIçÃO N° .

PROVA ESCRITA

1a) As primeiras críticas à concepção tradicional de História surgiram no século XIX. A
''História Nova" voltou-se para participação do povo na História e aproximou-se das outras
ciências do homem como a Geografia, a Economia, a Sociologia e a Psicologia.

Assinale a opção que faz referências à "Velha História"

a- Os historiadores voltaram suas atividades, às concepções, crenças e práticas do dia-a-
dia dos homens do povo, agentes transformadores da História;
b- Em 1929, na França, os historiadores Marc Bloch e Lucien Febvre, fundaram uma
revista com o objetivo de combater a " Velha História";
c- O materialismo histórico exerce, grande influência sobre alguns historiadores;
@ A " História" está centrada nos grandes personagens e nos episódios da vida política
das nações.

2a) Assinale a alternativa correta:

I - O sistema de governo em Esparta era a oligarquia, por isso todo cidadão espartano
tinha direito de participar das decisões políticas;

II - As cidades-estados gregas nunca chegaram a construir um Estado unificado, mas
faziam alianças para se fortalecer no comércio ou enfrentar inimigos externos;

III - O Direito Romano é um conjunto de códigos jurídicos que fundamenta, ainda hoje,
muitas leis no mundo ocidental;

IV- O cristianismo expandiu-se entre as pessoas mais humildes por nunca ter renegado
os deuses cultuados no Império Romano.

a- As afirmações I e II são verdadeiras;
@ As afirmações II e III são verdadeiras;
c- As afirmações III e IV são verdadeiras;



d- Todas as afirmações são verdadeiras.

3a) Sobre o feudalismo é correto afirmar que:
O feudalismo era:

a- um tipo de economia que caracterizou a Europa na Idade Média.
b- um tipo de organização política que caracterizou a Europa na Idade Média.
c- um tipo de organização social que caracterizou a Europa na Idade Média .
.@;) um sistema de economia e de organização política e social que caracterizou a
Europa na Idade Média.

4a) Ele é considerado uma das maiores figuras literárias na Baixa Idade Média; escreveu
em latim e também em toscano; sua obra mais importante é A Divina Comédia. De quem
estamos falando?

a-
b-

~

Aristóteles
Santo Agostinho
Dante Alighieri
São Tomás de Aquino.

53) Assinale a alternativa errada:

Os principais efeitos do ressurgimento do comércio e das cidades foram:

a- o fortalecimento dos burgueses.
@ a terra passou a ser a base da economia ..
c- a aliança entre reis e burgueses.
d- algumas regiões passaram a se especializar na produção e comercialização de
determinados produtos.

63) Assinale a alternativa correta:

O mercantilismo:

a- foi uma das características do metalismo;
b- consistia na economia baseada na troca de produtos;
c- surgiu com o enfraquecimento da burguesia;
@ foi um conjunto de princípios econômicos que diversas nações européias adotaram
entre os séculos XV e XVIII.

7a) Leia o texto e responda quem é o autor:



" ... Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo dos príncipes ou dos
nobres ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer as leis, o de executar as
resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos ..." (O espírito
das Leis)

Diderot
b- Montesquieu
c- Voltaire
d - Rousseau

83) Em que país o desenvolvimento comercial estimulou a indústria, que aos poucos
passou a superar o comércio em importância?

a- França
b- Espanha
c- Brasil "

~ Inglaterra .

9a) O grupo social mais prejudicado com o desenvolvimento da Revolução Industrial
foram os:

a- banqueiros
b- comerciantes
c artesãos
d- industriais

103) Assinale a opção correta:

O Renascimento coloca o ser humano como centro das preocupações intelectuais e
artísticas:

a-
b-

~

Esta visão destacada do ser humano denomina-se teocentrismo.
Esta visão não confere com os ideais renascentistas.
Esta visão de destaque do ser humano chama-se antropocentrismo.
Nenhuma das anteriores.

A Companhia de Jesus, fundada em 1534, e criada por Inácio de Loyola:

a-
C8
c-
d-

Foi instalada por militares na Espanha;
Consagrou-se por levar a doutrina católica à diversas partes do mundo;
Teve a participação de diversos protestantes;
Possuía cunhos militares e calvinistas.



123) O objetivo da OTAN na guerra de Kosovo de 1998 era:

obter um acordo de paz para a província de Kosovo;
promover a "limpeza étnica" na região;

c- defender a hegemonia da Iugoslávia;
d- forçar os iugoslavos a abandonar o próprio país.

13a Com a Revolução Cubana:

a- as condições de saúde da população melhoraram, e a educação foi prejudicada;
b- o analfabetismo foi eliminado, e as tarifas de aluguéis aumentaram;
fÉ) o analfabetismo foi eliminado, e as condições de saúde da população melhoraram;
d- os problemas de saúde foram suprimidos, e as mensalidades das escolas públicas,
reduzidas. .""

Assinale a alternativa correta em relação aos pontos estabelecidos por essa Constituição:

143) Responda;
Que Revolução mudou os rumos da humanidade, tendo como conseqüência

fundamental a elaboração de constituições na maioria dos países europeus:

a- Revolução Cubana
b- Revolução Americana
c- Revolução Inglesa
@j Revolução francesa

15a) Complete: Na Velha República o poder político no Brasil estava sob o comando
dos (as) paulistas e mineiros, que se alternavam no poder,
elegendo seus representantes à Presidência da República.

a- sindicalistas
b- industriais
® oligarquias
d- militares

163) A elaboração de uma nova Constituição era reivindicada por todos os segmentos da
sociedade que se opunha à ditadura militar. A Constituição de 1988 acabou com muitas
leis da ditadura que ainda vigoram:

I- Voto facultativo entre os 16 e os 18 anos;



II- Reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, de suas terras e de sua
identidade cultural e étnica;

jornada semanal de trabalho de 44 horas e direito de greve;
III - Licença maternidade de 120 dias;
IV-Estabelecimento de eleições de dois turnos em todo o território brasileiro.

Q As afirmações I, II, III e IV são verdadeiras;
b- As afirmações I,II,III e V são verdadeiras;
c- As afirmações I,II e III são verdadeira;
d- Todas as afirmações são verdadeiras.

17a) O mercosul começou a funcionar no dia 10 de janeiro de:

a- 1991
b- 1994
@ 1995
d- 1998

183) A globalização da economia mundial:

a- aumenta a autoridade dos governos que se tornam mais poderosos;{B diminui a autoridade dos governos pressionados pelas transnacionais;
c- aumenta a autoridade dos governos pobres que podem ficar ricos;
d- não tem nada a ver com' a autoridade dos governos.

193) O estado de Santa Catarina está situado em terras que pertenciam ao donatário
Pero de Souza, da capitania denominada:

~ Santana
b- Santo Amaro
c- São Vicente
d- São Tomé

203) CANTE... os versos do poeta catarinense Marcelino Antônio Dutra, e assinale o
nome da atual cidade de Santa Catarina, referida no texto.

" Quanto és belo, oh meu Desterro
Quando estou para deixar-te!
Até agora estava cego
Hoje só pude gozar-te ..."

a- Laguna
b- São Francisco do Sul
c- Imbituba



@ Florianópolis.
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