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PROVA DE PROFESSOR DE HISTÓRIA 

 

Questão 01) Segundo a BNCC (p. 414). O processo de ensino e aprendizagem da História no Ensino Fundamental – 

Anos Finais está pautado por três procedimentos básicos. 

Qual não corresponde aos procedimentos básicos de História nos Anos Finais?  

A) Aprender a identificar códigos variados é tarefa necessária para o desenvolvimento da cognição, 
comunicação e socialização, competências essenciais para o viver em sociedade. 

B) Pela identificação dos eventos considerados importantes na história do Ocidente (África, Europa e América, 
especialmente o Brasil), ordenando-os de forma cronológica e localizando-os no espaço geográfico. 

C) Pelo desenvolvimento das condições necessárias para que os alunos selecionem, compreendam e reflitam 
sobre os significados da produção, circulação e utilização de documentos (materiais ou imateriais), 
elaborando críticas sobre formas já consolidadas de registro e de memória, por meio de uma ou várias 
linguagens. 

D) Pelo reconhecimento e pela interpretação de diferentes versões de um mesmo fenômeno, reconhecendo as 
hipóteses e avaliando os argumentos apresentados com vistas ao desenvolvimento de habilidades necessárias 
para a elaboração de proposições próprias. 

 
Questão 02) Segundo a BNCC (p. 415). Se a ênfase no Ensino Fundamental – Anos Iniciais está na compreensão do 
tempo e do espaço, no sentido de pertencimento a uma comunidade, no Ensino Fundamental – Anos Finais a dimensão 
espacial e temporal vincula-se à _____________________________ e suas diferentes formas de inserção ou 
marginalização nas sociedades estudadas. Propõe-se, assim, o desenvolvimento de habilidades com um maior número 
de variáveis, tais como contextualização, comparação, interpretação e proposição de soluções. 

Qual termo completa adequadamente o trecho da citação da BNCC? 

A) comunicação entre povos 
B) mobilidade das populações 
C) interconectividade dos grupos sociais 
D) interação entre os países  

 

Leia a citação e responda as Questões 03 e 04. 

"É a falta de mão de obra escrava e a queda na produção e no abastecimento das cidades que geram a 
crise de fome nas cidades. [Diante disso], o aristocrata se desloca para a sua propriedade rural, a vila 
romana, carregando atrás de si uma horda de pobres famintos. As invasões bárbaras também 
contribuíram para desarticular as redes comerciais". 

Questão 03) A citação retrata o início da(o) 

A) revolta dos camponeses. 
B) domínio do império romano. 
C) processo de formação do feudalismo. 
D) processo em que inicia o mercantilismo.   

Questão 04) Qual habilidade da BNCC tem pertinência com a citação apresentada? 
 

A) Caracterizar o processo de formação da Roma Antiga e suas configurações sociais e políticas nos períodos 
monárquico e republicano. 

B) Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias e suas principais características com 
vistas à compreensão das razões da centralização política. 

C) Identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre populações em diferentes 
tempos e espaços. 

D) Analisar o papel da religião cristã na cultura e nos modos de organização social no período medieval. 

 



Questão 05) Nas décadas de 1980 e 1990, além da proscrição legal do racismo, vários países latino-americanos 
implementaram reformas visando à cidadania multicultural, entre ele o Brasil, as quais estabeleceram alguns direitos 
coletivos para os grupos indígenas. Mas em relação aos afrodescendentes não ocorreu o mesmo.  

Os direitos coletivos obtidos com essas reformas incluem, EXCETO? 

A) Ressarcimento financeiro por parte do estado, na maioria dos países latino-americanos, frente as diversas 
formas de discriminação que envolveram os povos indígenas e afrodescendentes.   

B) Reconhecimento formal de subgrupos étnicos ou raciais específicos e da natureza multicultural das sociedades 
nacionais, bem como do direito consuetudinário como direito público oficial. 

C) Direitos de propriedade coletiva (especialmente em relação à terra). 
D) Status oficial para a língua de minorias em regiões em que estas predominam e garantia de educação bilíngue. 

 
Questão 06) A Era Vargas foi o período de quinze anos da história brasileira que se estendeu de 1930 a 1945 e no qual 
Getúlio Vargas era o presidente do país. A ascensão de Vargas ao poder foi resultado direto da Revolução de 1930, 
que destituiu Washington Luís e impediu a posse de Júlio Prestes (presidente eleito que assumiria o país). 

Durante a Era Vargas foram promovidas reformas trabalhistas que perduram até os dias atuais, as quais são 
defendidas, principalmente, pelos partidos de esquerda. 

Entre as Políticas Trabalhistas, qual não condiz com a do período Vargas? 

A) Sindicatos sobre o controle do governo. 
B) Apoio incondicional aos movimentos trabalhistas. 
C) Criação do Ministério do Trabalho. 
D) Concessão de direitos trabalhistas.  

  
Questão 07) Em 1947 foi aprovado pelas Nações Unidas o plano de Partilha da Palestina, que dividiu o território em 
dois Estados: um judeu e outro árabe, com o principal objetivo de acabar com o confronto que havia entre as duas 
sociedades. O plano de partilha da Palestina foi recusado pelos Estados árabes. 

 

 
Sobre este conflito é correto afirmar que: 

A) No ano de 1948, foi proclamado o Estado de Israel pelos 
judeus, que foi invadido pelos países árabes vizinhos, dando 
início a primeira guerra chamada de Intifada. 

B) Os países árabes que estavam na guerra contra o Estado de 
Israel eram Egito, Jordânia, Iraque, Síria, Líbano e Palestina. 

C) Os países árabes foram derrotados pelo Estado de Israel, o 
que levou a ampliação do território israelense, que passou a 
dominar 75% da Palestina. 

D) O restante do território Palestino, que não foi tomado pelo 
Estado de Israel, corresponde atualmente ao da Cisjordânia. 

 
Questão 08) Analise as duas frases a seguir:  

1. Maior e mais famoso símbolo do Império Romano, o Coliseu era um enorme anfiteatro reservado para combates 
entre gladiadores ou opondo esses guerreiros contra animais selvagens. Suntuoso, era mais confortável do que muitos 
estádios modernos. Sua construção foi iniciada no ano 72 d.C., por ordem do imperador Flávio Vespasiano, que decidiu 
erguê-lo no local de um antigo palácio de Nero, seu antecessor no comando do império. 

2. O Coliseu, que também é chamado de Anfiteatro Flaviano, tem seu nome em função de uma grande estátua de 
Nero que ficava próximo ao local. O último registro que dá conta de sua utilização é referente ao século VI. A partir 
daí, já iniciando a Idade Média, o Coliseu deixou de ser local de espetáculos e passou a ser utilizado para habitação, 
oficina, forte, pedreira, sede de ordens religiosas e templo cristão.  

Em relação às frases é correto afirmar que: 

A) Ambas estão corretas. 
B) Ambas estão incorretas. 
C) Somente a primeira está correta. 
D) Somente a segunda está correta. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/washington-luis.htm


Questão 09) Observe as declarações: 

- “Povo venezuelano triunfou contra o imperialismo americano”, diz Evo Morales 

- Segundo Maduro, o “governo imperialista” dos EUA busca impor um “golpe de Estado”, o que ele diz que evitará. 

O que significa o termo “imperialismo americano”, tão propagado por países descontentes com os EUA? 

A) O domínio político dos EUA sobre o mundo. 
B) A tentativa do governo americano em intervir na política de outros países.  
C) A influência política, econômica, militar e cultural que os Estados Unidos exercem sobre o mundo atualmente. 
D) Ao poder de veto dos Estados Unidos sobre o conselho de segurança da ONU e demais organizações 

internacionais, bem como os embargos econômicos que promove contra países dito “inimigos”. 
 
Questão 10) Leia o texto. 

Depois que a dissolução da União Soviética selou o insucesso das economias centralizadas, a expressão 
“neoliberalismo” passou a ser amplamente usada pelos meios de comunicação. Ela não se vincula, 
porém, a uma ideologia sistematicamente definida, mas é aplicada a posições ou situações de esquerda 
ou direita, mais progressistas ou mais conservadoras. 

Sendo assim, o Neoliberalismo, em sentido amplo, é a retomada dos valores e ideais do liberalismo político e 
econômico que nasceu do pensamento iluminista e dos avanços da economia decorrentes da revolução industrial do 
final do século XVIII, com a adequação necessária à realidade política, social e econômica de cada nação em que se 
manifesta. 

O que se afirma sobre o Neoliberalismo na frase acima é:       A) (     ) Verdadeiro B) (     ) Falso 
 
Questão 11) Observe a imagem e as informações: 

 

Partindo da historiografia mundial e procurando entender o 
contexto em que vivemos, podemos analisar que muito do que se 
aprende na escola está relacionado com o mundo em que vivemos 
e construímos com as nossas ideias, conceitos e experiências. 

Analisando as informações acima, podemos classifica-la em qual 
historiografia: 

A) Positivismo. 
B) Construtivismo. 
C) Escola de Annales. 
D) Materialismo Histórico. 

Questão 12) Observe o mapa a seguir. 

 

A cartografia é a ciência da representação gráfica da 
superfície terrestre, tendo como produto final o 
mapa. Ou seja, é a ciência que trata da concepção, 
produção, difusão, utilização e estudo dos mapas. Na 
cartografia, as representações de área podem ser 
acompanhadas de diversas informações, como 
símbolos, cores, entre outros elementos.  

Analisando as informações acima, podemos 
entender que o mapa está representando: 

A) Somente os continentes, com a divisão oficial. 
B) Os blocos de influência mundial, relacionados 

com a globalização. 
C) Os países desenvolvidos e os 

subdesenvolvidos, divididos em áreas. 
D)  As formações de grandes grupos 

empresariais. 

https://www.coladaweb.com/sociologia/ideologia
https://www.coladaweb.com/politica/liberalismo


Questão 13) Observe as frases: 

I. O Ministério da Economia emitiu ato ____________ quanto à liberação de recursos ao CNPq. 
II. Pais e alunos de inclusão __________ maior atenção por parte das escolas. 
III. O professor soube muito bem como ____________ os equipamentos.  

Ortograficamente, as palavras que completam corretamente as lacunas são: 

A) descricionário; reivindicam; manusiar. 
B) discricionário; reinvindicam; manuzear. 
C) discricionário; reivindicam; manusear. 
D) descricionário; revindicam; manuziar. 

Questão 14) Observe as frases e as palavras grifadas: 

1. A montanha eminente oferece iminente perigo aos alpinistas. 

2. Terminei de almoçar ao meio-dia e meio. 

3. O ladrão me pegou desapercebido. Ele agiu tão rápido que passou despercebido.  

4. Não discrimine ninguém pela cor ou opção sexual.  

Em relação as frases é correto afirmar que: 

A) A primeira frase está incorreta pois as palavras eminente e iminente estão em posições trocadas. 

B) A segunda frase está correta. 

C) A terceira frase está correta. 

D) A quarta frase está incorreta pois a palavra certa seria descrimine. 
 

Questão 15) Observe a frase: 

“Eu sou adepto dos e-books, mas prefiro _________ as páginas dos livros.” 

Qual das palavras complementa corretamente o espaço da frase? 

A) foliar      
B) folhar   
C) folhiar   
D) folhear 

Questão 16) Observe o contexto da charge. 

 

A charge permite refletir sobre a 

A) importância do brincar. 
B) imaturidade das crianças. 
C) importância do reforço 

escolar. 
D) necessidade de se ocupar 

a criança com atividades 
integradas. 

Questão 17) O município de Macieira possuía 1.895 habitantes em 2010. Estimativas divulgadas recentemente pelo 
IBGE apontam que a população em 2019 baixou para 1.775 habitantes. 

O percentual de redução populacional de Macieira para o período ficou: 

A) Entre 8 a 10%. 
B) Entre 6 a 8%. 
C) Entre 4 a 6%. 

D) Inferior a 4%. 

 

 



Questão 18) Observe o quadro. 

Relação percentual dos valores retidos na conta do Fundeb em relação ao percentual dos recursos investidos na 
área da educação de Macieira 2017 e 2018 

ANO 
Valor investido                           

na educação                         
R$ 

Percentual anual                   
investido na 

educação                                  
(1) 

Fundeb retido 
R$ 

Percentual do valor retido no 
Fundeb em relação ao valor 

investido na educação                      
(2) 

Percentual efetiva-
mente  aplicado na 

educação local 
(1) -  (2) 

2017  3.514.856,00 30,19% 1.221.743,00 10,40% 19,70% 

2018  3.674.677,00 29,26% 945.943,00 “X” % 21,73% 

Fonte: Setor Contábil da Prefeitura e Fecam  

Analisando as informações contidas no quadro é correto afirmar que o valor “X” corresponde a: 

A) 25,72% 

B) 10,40% 

C) 7,53% 

D) 5,73% 

Questão 19) Leia o trecho da reportagem. 

“Critério para incorporação de cidades com menos de 5 mil habitantes e receita própria baixa foi anunciado pelo 
governo federal - Na PEC do Pacto Federativo encaminhado ao Congresso, o plano anunciado pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes, sugere que municípios com menos de 5 mil habitantes e com uma receita própria que não 
chegue a 10% do total da receita recebida por esses territórios sejam incorporados a cidades vizinhas com melhor 
situação financeira”. 

Sabendo-se que o total da recita anual recebida por Macieira seja de R$ 14.400.000,00, qual deverá ser o mínimo de 
receita própria mensal média para que o município fique fora do critério de incorporação de cidades? 

A) R$ 1.440.000,00  
B) R$ 144.000,00  
C) R$ 120.000,00  
D) R$ 12.000,00 

Questão 20) Observe as malhas quadriculadas com as áreas hachuradas. 

Malha A Malha B 
 

 

   

    

    

    
 

 

     

As áreas hachuradas nas malhas quadriculadas correspondem a: 

A) 0,5 na malha A e 60% na malha B. 

B) 1/2 na malha A e 3/4 na malha B. 

C) 50% na malha A e 75% na malha B. 

D) 8/16 na malha A e 2/5 na malha B. 


