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FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO  

 
Questão 01 
A intencionalidade educativa demanda consciência do trabalho escolar, incluindo a compreensão de seus problemas, de suas 
potencialidades e dos desafios que precisarão ser enfrentados, a fim de que sejam pensados e organizados os meios para o 
alcance dos propósitos que serão fixados. Trata-se da adequação, do real e do ideal, sem perder de vista que seu caráter 
utópico – o que ainda não existe – se estabelece em torno do que pode existir e de como deve ser encaminhado para que 
exista o que pode existir. Nesse cenário, a avaliação:  
I. Assume o relevante papel de viabilizar a construção de projetos exequíveis e iminentemente exitosos, porque são pautados 

em uma visão crítica da realidade concreta existente. Para isso, faz-se necessário superar a visão linear, pontual e 
inconclusiva que, em geral, incide sobre a avaliação na perspectiva formativa.  

II. Permite o olhar atento sobre o percurso já trilhado, que serve de norte para a manutenção do que foi produtivo, eliminação 
do que não foi e projeção de novas investidas que, por sua vez, deverão ser reincidentemente analisadas.  

III. Deverá interpretar o passado, visando traçar intervenções que traduzam o anseio de tornar presente o futuro projetado, 
sendo realizada em circunstâncias específicas, comumente ao final de percursos, em acordo com a dinamicidade que deve 
caracterizar o processo ensino e aprendizagem para possibilitar melhorá-lo sempre que necessário.  

IV. E o planejamento se fundem em um movimento dialético que os une em propósitos e em compromisso com a construção 
de uma escola democrática, tanto em respeito ao ensino que ministra quanto à aprendizagem dos saberes que veicula.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) II e IV, apenas. 
C) II e III, apenas.  
D) III e IV, apenas. 
 

Questão 02 
Qualidade na educação é um conceito complexo que pode se modificar conforme o contexto, os valores, a cultura e a identidade de 
cada local. O assunto está sempre presente nas discussões sobre as políticas públicas da educação no país. Isso ocorre porque uma 
educação de qualidade é fundamental para promover mudanças significativas. Sabemos que sem ela não haverá condições de 
alcançar avanços fundamentais em nosso país. A educação de qualidade perpassa todos os âmbitos da escola, mas certamente é o 
professor o profissional de papel fundamental nesse ambiente, em razão de sua responsabilidade na disseminação, na mediação e 
na transmissão dos conteúdos historicamente construídos pela humanidade. Considerando os fatores relacionados à gestão da sala 
de aula com impacto no sucesso ou no fracasso escolar, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.   
(     ) A interação do professor com seus alunos é fundamental para a aprendizagem, uma vez que ela torna possível estabelecer novas 

ações que influenciem no desenvolvimento, agindo na zona de desenvolvimento potencial. Essa interação possibilita ao aluno a 
apropriação dos instrumentos cognitivos/culturais para desenvolver os processos psicológicos cognitivos superiores.  

(     ) Para que as estratégias de aprendizagem modifiquem as estruturas cognitivas, é preciso cuidar tanto do planejamento quanto da 
execução das situações de ensino-aprendizagem.  

(     ) A organização didática docente confere clareza aos conteúdos, mas torna a sala de aula rígida, em alguns momentos impedindo 
o estabelecimento de objetivos e a organização de procedimentos que garantam a aprendizagem, inclusive para os alunos com 
maior risco de fracasso escolar, que devem ter experiência de êxito escolar.  

(     ) O estabelecimento de rotinas dificulta a aprendizagem, pois impede que o aluno ouse e se lance em direção ao desconhecido, 
além disso, a configuração de uma rotina dificulta que o professor escute seus alunos sobre as eventuais dificuldades individuais 
observadas no cotidiano. 

(     ) A tensão entre a prática pedagógica e as necessidades dos alunos é um dos fatores para a ocorrência das dificuldades de 
aprendizagem.  

(     ) Na prática pedagógica e no atendimento das necessidades dos alunos, destaca-se a importância do professor como mediador 
que privilegia mais a forma e menos o conteúdo, estabelecendo vínculos de amizade com seus alunos.  

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F, V, F. 
B) V, V, F, F, F, V. 
C) F, F, V, V, F, V. 
D) F, F, V, V, V, F. 
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Questão 03 
De acordo com os princípios básicos para a educação infantil expressos no  Referencial Curricular do Estado do Paraná, por 
seu caráter educativo atrelado à exigência de formação mínima e específica dos profissionais e ao fato de estarem 
submetidas a legislações que regulam seu credenciamento e funcionamento, a educação infantil como primeira etapa da 
educação básica deve seguir os princípios estabelecidos nas suas diretrizes, definidos no Art. 6º, cujas propostas pedagógicas 
devem respeitar os princípios éticos, políticos e estéticos. Assinale, a seguir, a alternativa cujos conceitos se referem aos 
princípios éticos e políticos, respectivamente. 
A) Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, 

opiniões e questionamentos por meio de diferentes linguagens. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, pala-
vras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus 
saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades como as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

B) Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), 
ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiên-
cias emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Expressar, como sujeito dialógico, criativo e 
sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões e questionamentos por meio de dife-
rentes linguagens. 

C) Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conheci-
mento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. Participar ativamente, com adultos e outras 
crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades 
da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e 
elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. 

D) Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos 
de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição 
escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 
tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhe-
cimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais e corporais. 

  

Questão 04 
A educação é contínua construção e reconstrução do real, o movimento intelectual que ela comporta, e do qual importa, não 
pode ser senão uma dupla mão de desintegração das ordens intuídas e percebidas e de uma recomposição dessas mesmas 
ordens, tendo, por horizonte, uma aventura mental e, por ambição, a comunicação. Em síntese, a conduta do espírito exige 
sempre o vaivém do todo à parte e da parte ao todo. Diante do exposto, e considerando que quando o professor se posiciona 
perante os objetivos de sua ação pedagógica ele apresenta seus limites, determina até onde vão seus conhecimentos sobre 
o assunto que pretende ensinar, assim como é sabedor do que se está trabalhando em cada situação, são considerados tipos 
de objetivos que devem estar presentes em seu planejamento:  
I. Comportamentais: objetivos que possam ser previstos, observados, medidos e comparados sabendo que o conhecimento 

não é algo pronto e acabado, mas algo em constante movimento e transformação. 
II. Abertos: descrevem um encontro educacional. Um encontro que pode ser uma situação criada para permitir que aflorem 

as características individuais dos alunos, um problema que os alunos devem enfrentar ou ainda uma tarefa a executar. Essa 
descrição não estipula o que os alunos devem aprender no encontro planejado. É um objetivo que apenas anuncia uma 
condição, não sendo o desempenho previsível ou programável.  

III. Provocativos: consistem em oferecer ao aluno um problema bem determinado, mas com múltiplas possibilidades de 
solução. O indivíduo deve por em ação sua imaginação para resolver o problema. É um objetivo que especifica a condição e 
o critério, mas não o desempenho. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 05 
O Referencial Curricular do Estado do Paraná define-se pelos aspectos legal e normativo e apresenta caráter obrigatório para 
a elaboração das propostas pedagógicas das instituições que ofertam educação infantil e ensino fundamental, bem como 
assegura os direitos e objetivos de aprendizagem nessas etapas, em cada ano de estudo, nas redes públicas e privadas, tendo 
em vista os contextos sociais, econômicos e culturais de cada região do Estado. São considerados princípios orientadores do 
Referencial Curricular do Estado do Paraná: 
I. Educação inclusiva que identifique as necessidades dos estudantes para organizar os recursos de acessibilidade e realizar 

atividades pedagógicas específicas que promovam o acesso do estudante aos espaços escolares e a valorização da 
diversidade, compreendendo o estudante em seu contexto relacional. 

II. Educação como direito subjetivo de todos os cidadãos, sendo premissa para o exercício pleno da cidadania; prática 
fundamentada na realidade dos sujeitos da escola, compreendendo a sociedade atual e seus processos de relação, além da 
valorização da experiência social do aluno.  

III. Transição entre as etapas da educação básica, respeitando as fases do desenvolvimento dos estudantes e a ressignificação 
dos tempos e espaços da escola, no intuito de reorganizar o trabalho educativo. 

IV. Igualdade e equidade, no intuito de assegurar os direitos de acesso, inclusão e permanência com qualidade no processo de 
ensino e aprendizagem, bem como superar as desigualdades existentes no âmbito escolar.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 06 
São vários os povos que ocupavam a América antes da chegada dos colonizadores e, sua organização social, econômica, 
religiosa e política era variada. Tais povos deixaram heranças históricas, uma vez que muitos deles foram dizimados durante 
o período de colonização; dentre eles, destacam-se os Maias, os Astecas e os Incas. Sobre a sociedade, a economia e a religião 
Maia, assinale a afirmativa correta. 
A) Politicamente, os Maias se organizavam em cidades-Estado.  
B) A monarquia não era hereditária, apesar de ter caráter religioso. 
C) A base da economia Maia eram as atividades comerciais e industriais. 
D) A sociedade Maia vivia na região que vai dos Andes até o Oceano Pacífico.                                                                                                
 

Questão 07 
Os Incas formaram um vasto império que ocupava a região que hoje corresponde à Bolívia, ao Peru, ao Equador, parte do 
Chile, chegando até a Argentina. Sua organização social, econômica e política é específica. Considerando sua organização 
econômica e política, assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) A sucessão imperial era hereditária. 
B) A exploração das províncias era feita por meio do trabalho familiar. 
C) Todas as famílias tinham a obrigação de entregar ao Inca uma parte do que produziam.  
D) O império era politicamente dirigido pela cidade de Cuzco, que os Incas acreditavam ser o centro do mundo.                                                                                               
 

Questão 08 
Os hebreus são também conhecidos como israelenses ou judeus. A sociedade hebraica se consolidou no segundo milênio 
antes de Cristo, momento em que o Egito e a Mesopotâmia já eram considerados grandes impérios. Sobre o povo hebreu, 
analise as afirmativas a seguir.  
I. Os hebreus acreditavam ser o povo eleito de Deus. 
II. A sociedade hebraica era matriarcal. 
III. A sociedade hebraica era escravocrata. 
IV. O povo hebreu se dedicou ao comércio e à indústria. 
V. A fase inicial de organização política e econômica dos hebreus é conhecida como Período dos Patriarcas.   
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III, IV e V.  
B) II e IV, apenas. 
C) I, III e V, apenas. 
D) I, III, IV e V, apenas.  
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Questão 09 
Em 31 de outubro de 1517, Lutero fixou na porta da capela do castelo de Wittenberg um documento com 95 teses sobre a 
prática das indulgências. As teses criticavam a venda do perdão sob a alegação de que o papa não poderia livrar ninguém do 
pecado em função de uma contribuição material. O papa exigiu retratação, que Lutero negou, o que lhe valeu a excomunhão. 
Em 1530, Lutero e o teólogo Felipe Melanchton escreveram as confissões de Augsburg, que se tornaram a base da doutrina 
luterana. Considerando a doutrina luterana, assinale a afirmativa correta.  
A) Havia submissão do Estado à Igreja. 
B) A salvação se dá unicamente pelas obras. 
C) São necessários apenas dois sacramentos: o batismo e a eucaristia. 
D) O único dogma que pode ser contestado são as sagradas escrituras. 
 

Questão 10 
De início, o Egito estava dividido em pequenas aldeias independentes, lideradas pelos nomarcas. A prática da agricultura, 
favorecida pelo quadro natural do território, propiciou o desenvolvimento da região com a formação das primeiras cidades. 
A união das populações do Vale do Nilo na construção de canais de irrigação e diques, para melhor controlar os efeitos das 
inundações, originou a formação de dois reinos: o Alto Egito ou Terra do Sul e o Baixo Egito ou Terra do Norte. Por volta de 
3200 a.C ocorreu a unificação do Egito, que passou a estar submetido à autoridade de um único soberano, o Faraó. A história 
do Egito unificado é normalmente dividida em três períodos: o antigo, o médio e o novo império. Considerando os períodos 
da história do Egito unificado, bem como suas respectivas características, relacione adequadamente as colunas a seguir.  
1. Antigo Império. 
2. Médio Império. 
3. Novo Império. 
(     ) Resultou de um processo de união dos egípcios contra os hicsos. Sobre a liderança do faraó Amós I, a sociedade conseguiu 

expulsar os invasores. 
(     ) Caracterizou-se por grandes obras de irrigação e pelo desenvolvimento da agricultura, além da construção de grandes pirâmides 

como a de Quéops, de Quéfren e de Miquerinos, no planalto de Gizé. 
(     ) Foi um período próspero, marcado pela expansão territorial e pelo início das relações comerciais entre os egípcios e outros 

povos como os fenícios, os sírios e os cretenses.   
A sequência está correta em 
A) 3, 1, 2. 
B) 3, 2, 1. 
C) 2, 1, 3. 
D) 1, 2, 3. 
 

Questão 11 
Os fenícios habitavam uma posição geográfica próxima às rotas das caravanas nômades, o que favoreceu o contato com 
diversos povos estrangeiros e a atividade comercial. Sobre a política, a economia e a religião Fenícia, analise as afirmativas 
a seguir.  
I. A expansão do comércio e da indústria favoreceu o crescimento de poderosas cidades. 
II. Desenvolveu-se na Fenícia um Estado unificado. 
III. A religião dos fenícios era animista. 
IV. A base econômica da Fenícia permaneceu na agricultura com o decorrer do tempo. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e III, apenas.  
C) I e IV, apenas.  
D) II e III, apenas.  
 

Questão 12 
No final do século VI a.C, a tirania predominante no último século do período arcaico foi derrubada por grupos comandados 
por aristocratas, dando início ao período clássico da civilização grega. Sobre o período clássico da civilização grega, assinale 
a afirmativa correta. 
A) A Grécia Clássica é caracterizada, exclusivamente, pela democracia. 
B) Todas as cidades-Estado gregas alcançaram grande extensão territorial.  
C) Em todas as cidades-Estado, os reis tradicionais foram depostos ou reduzidos a figuras decorativas. 
D) Desenvolveram a produção artesanal e o comércio, trazendo a necessidade de ampliar as áreas de cultivo e estabelecer 

novas colônias para ampliar o fornecimento de cereais.  
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Questão 13 
Desde o início do século III, uma crise generalizada se abateu sobre as instituições romanas. Embora poderoso, o Estado não 
conseguiu preservar a unidade política e administrativa do imenso território, habitado por povos de origens e culturas 
diversas, propiciando a crise e a queda do império romano. Sobre os fatores que propiciaram a crise e a queda do Império 
Romano, analise as afirmativas a seguir. 
I. As sucessivas lutas pelo poder entre chefes militares e o Senado minaram a coesão político-militar do exército. 
II. As invasões bárbaras contribuíram para a crise e a queda do Império Romano.  
III. O Império do Oriente recebeu o golpe fatal em 476, ano em que foi deposto Rômulo Augústulo, seu último soberano.  
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas.  
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

Questão 14 
Antes da chegada dos europeus às terras que posteriormente foram chamadas de América (que incluem o Brasil), diferentes 
povos habitavam essa parte do mundo, desenvolvendo culturas diversificadas e construindo sua história. Considerando as 
hipóteses sobre o início da ocupação humana na América, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os primeiros grupos a chegarem ao continente vieram do norte da Ásia, provavelmente, pelo estreito de Bering, que separa 

a Sibéria (Rússia) do Alasca (Estados Unidos). 
II. Os primeiros humanos teriam surgido no continente asiático, e de lá se deslocaram para outras regiões da Terra, entre eles 

a América. 
III. Os primeiros homens e mulheres chegaram à América atravessando o Oceano Pacífico, vindo da Ásia e da Oceania. 
IV. Niéde Guidon (arqueóloga brasileira) defende que as mais antigas travessias foram realizadas entre 40 mil e 70 mil anos 

atrás, e que o ser humano chegou à América por diferentes vias de acesso. 
São hipóteses aceitáveis o que se afirma em 
A) I, II, III e IV.  
B) I e II, apenas.   
C) I, III e IV, apenas.                                                                                                 
D) II, III e IV, apenas.   
 

Questão 15 
Deus tinha distribuído tarefas específicas a cada homem, uns deviam orar pela salvação de todos, outros deviam lutar para 
proteger o povo; cabia aos membros do terceiro Estado, de longe o mais numeroso, alimentar, com seu trabalho, os homens 
de religião e da guerra. Este padrão, que rapidamente marcou a consciência coletiva, apresentava uma forma simples e uma 
conformidade com o plano divino e, assim, sancionava a desigualdade social e todas as formas de exploração econômica. 

(DUBY, G. As três ordens ou imaginário do feudalismo. Editorial Estampa, Lisboa. 1982.) 
 

Sobre a sociedade feudal, é correto afirmar que:  
A) Os religiosos eram indivíduos detentores de terras e do poder político. 
B) A estrutura social era bastante flexível, com possibilidade de movimentação entre as camadas da sociedade. 
C) A nobreza desempenhava um papel importante na “idade da fé” e era intermediária entre Deus e os homens. 
D) O cavaleiro era um especialista no uso das armas. Também precisava ter cavalos para a guerra e para as caçadas.   
 

Questão 16 
O Renascimento ocorreu, em maior ou menor grau, em várias regiões da Europa. Começou na Itália e expandiu-se para a 
França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Portugal e Holanda. Sobre o Renascimento, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os renascentistas preocupavam-se, principalmente, com as questões ligadas à vida humana. Por isso, o movimento associa-

-se ao humanismo. 
II. A valorização da pessoa significou uma ruptura com a religião. 
III. Os humanistas invalidaram a ideia criacionista, segundo a qual Deus criou a Terra e as pessoas. 
IV. O Renascimento representou a redescoberta do conhecimento e do estudo fora do âmbito do que era permitido pela Igreja.   
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 17 
Dando seguimento à intenção de modificar a Igreja, o papa Paulo III convocou, em 1545, o 19º Concílio Ecumênico da Igreja 
Cristã, que ficou conhecido como o Concílio de Trento. O Concílio foi encerrado em 1563. Foi uma medida adotada em Trento:  
A) O princípio de salvação pela fé. 
B) A dissolubilidade do casamento. 
C) A proibição da venda de indulgências.  
D) Os estudos nos seminários tornaram-se facultativos aos clérigos antes de serem ordenados.  
 
Questão 18 
O Iluminismo também é chamado de movimento das luzes, filosofia das luzes, ou ilustração. O século XVIII é denominado 
século das luzes. Sobre o Iluminismo, analise as afirmativas a seguir. 
I. O Iluminismo não pode ser classificado como uma revolução cultural. 
II. Os iluministas passaram a procurar no universo da razão as explicações para os fenômenos do mundo físico e social. 
III. O pressuposto básico do Iluminismo era o senso comum. 
IV. No pensamento iluminista, um determinado pressuposto, para ser considerado verdadeiro, deveria ser analisado racionalmente.  
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV.  
B) III, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) II e IV, apenas. 
  

Questão 19 
O pensamento iluminista, ao mesmo tempo em que refletia o panorama histórico do século XVIII, sedimentava o processo 
político-revolucionário que teria início no final daquele mesmo século. Assinale, a seguir, uma formulação correta do 
pensamento político iluminista.  
A) Adesão ao absolutismo.  
B) Crença na tese do direito divino dos reis.  
C) Defesa da participação da Igreja na vida pública.  
D) Defesa do contrato como mediador das relações sociais.  
 
Questão 20 
A reforma religiosa impulsionada por Lutero e Calvino contribuiu, decisivamente, para a desestruturação das relações sociais 
predominantes no Feudalismo. Foram diversos efeitos provocados por tal reforma. Constitui um desses efeitos provocados 
pela reforma religiosa:  
A) Nacionalismo nos Estados.  
B) Adoção do latim nas cerimônias religiosas.  
C) Unificação da cristandade em uma única igreja.  
D) Interpretação da bíblica de acordo com as diretrizes da Igreja.   
  
Questão 21 
Em 1534, para promover o povoamento efetivo e o desenvolvimento da América portuguesa, o rei D. João III instituiu as 
capitanias hereditárias. Sobre as capitanias hereditárias, analise as afirmativas a seguir. 
I. Esse sistema implicou na divisão do território por linhas paralelas ao Equador, em lotes entregues aos chamados capitães 

donatários. 
II. Os capitães donatários formavam um grupo social homogêneo. 
III. Os direitos e os deveres dos capitães donatários constavam de um documento denominado Foral. 
IV. Os objetivos pretendidos com as capitanias hereditárias se consolidaram totalmente. 
V. Apenas prosperaram as capitanias de São Vicente e Pernambuco.     
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III, IV e V. 
B) IV e V, apenas.  
C) I, III e V, apenas.   
D) I, II e III, apenas.   
 
Questão 22 
Foram muitos os motins, conspirações, revoltas e rebeliões no decorrer da história do domínio português sobre o Brasil nos séculos 
XVII e XVIII; além de vários movimentos regionais contestatórios e de caráter separatista. Dentre os movimentos relacionados, 
assinale o de caráter separatista.  
A) Conjuração Carioca.  
B) Sedição de Vila Rica. 
C) Guerra dos Mascates.  
D) Guerra dos Emboabas. 
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Questão 23 
A República tornou-se cenário das disputas entre as oligarquias, pouco dispostas a ceder parte do poder aos grupos opositores, 
uma vez que a maioria das pessoas eram excluídas do exercício cotidiano da cidadania. Sobre o domínio oligárquico, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. As oligarquias que dominavam os Estados eram formadas por pobres e agricultores familiares de terras. 
II. As oligarquias mais poderosas eram as de Salvador e Rio Grande do Sul que, durante muito tempo, se revezavam no poder 

elegendo a maioria dos presidentes da República. 
III. Predominava no domínio oligárquico o voto de cabresto, que mantinha o eleitor sobre o jugo da vontade política dos coronéis. 
IV. Os coronéis influenciavam no setor público, na distribuição dos cargos e das verbas e beneficiavam-se das obras públicas, 

montando um esquema de poder que envolvia o município, o Estado e o governo federal.  
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II.  
B) II e IV.  
C) III e IV.  
D) I, III e IV.  
 

Questão 24 
O dia 22 de setembro de 1792, data da abolição da monarquia, foi considerado, no novo calendário, o ano I da liberdade. 
Com a Convenção Nacional definiram-se mais claramente as tendências políticas. Considerando as tendências políticas, bem 
como suas respectivas características, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Girondinos. 
2. Jacobinos. 
3. Pântano. 
(     ) Pertencentes à pequena burguesia e às camadas populares, eram apoiados pelos san-culottes e liderados por Robespierre 

e Saint-Just; sentavam-se à esquerda e nos lugares mais altos, por isso foram chamados de montanhas.  
(     ) Segmento politicamente indefinido, ocupava os lugares mais baixos do plenário. 
(     ) Pertenciam à alta e média burguesias e representavam os conservadores, queriam garantir a manutenção da liberdade; 

sentavam-se à direita do plenário. 
A sequência está correta em 
A) 2, 3, 1.  
B) 2, 1, 3.  
C) 3, 2, 1.  
D) 1, 2, 3.  
                                                                                                

Questão 25 
A Antiguidade Oriental foi marcada pelo desenvolvimento de civilizações hidráulicas, dentre as quais podemos mencionar o 
Egito. Esta civilização se tornou um dos principais centros políticos e econômicos do mundo antigo, despertando cobiça e 
ambição em outros povos. O historiador grego Heródoto, ao refletir sobre a civilização egípcia, teria dito a frase, que se 
tornou célebre “O Egito é uma dádiva do Nilo”. Tal expressão constitui uma tentativa de depreciar a civilização egípcia, pois: 
A) A Grécia era mais desenvolvida, em termos de produção agrícola, que os povos egípcios. 
B) Os gregos foram dominados pelos egípcios e Heródoto queria se vingar, diminuindo, assim, os feitos dos povos africanos.   
C) Considera a organização e a habilidade dos egípcios em lidar com as cheias do rio Nilo, o que resultou na formação de uma 

grande civilização.                                                                                                
D)  Considera que a civilização egípcia não necessitou se esforçar para usar o rio Nilo em favor de seu desenvolvimento, tendo 

de realizar a construção de canais e barragens de forma a tornar o rio benéfico à agricultura. 
 

Questão 26 
Um dos aspectos mais importantes para os povos da Antiguidade é a sua religião. Ela servia como uma forma de organizar a 
sociedade, estabelecer princípios jurídicos, éticos e morais. Porém, os inúmeros povos antigos possuíam importantes 
variáveis no que diz respeito ao aspecto religioso. Dentre os povos antigos vigorava, na maioria das vezes, o politeísmo. O 
único povo monoteísta da Antiguidade Oriental foi: 
A) Persas.  
B) Egípcios. 
C) Hebreus. 
D) Fenícios.  
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Questão 27 
As sociedades desenvolvidas na antiguidade, na região conhecida como crescente fértil, foram extremamente desenvolvidas 
em diversos aspectos. Um ponto especial do desenvolvimento pode ser observado na organização jurídica de alguns desses 
povos. O famoso Código de Hamurabi, primeiro código de leis escritas da Antiguidade, foi uma criação dos povos: 
A) Persas. 
B) Egípcios.  
C) Fenícios.  
D) Mesopotâmicos. 
                                                                                        

Questão 28 
O mundo grego antigo foi composto por várias cidades-Estado com características às vezes semelhantes e em outros 
momentos diferentes umas das outras. A Grécia não constituía uma unidade política, mas uma série de individualidades, o 
que não raramente levou a conflitos. Duas cidades se destacaram nos aspectos políticos, econômicos, culturais e sociais: 
Atenas e Esparta. Sobre a comparação entre Atenas e Esparta, podemos mencionar corretamente que: 
A) Atenas era mais militarizada do que Esparta, o que a levou a conquistar toda a Hélade.                                                                                                
B) Esparta se organizava de forma democrática, tendo o Senado como principal instituição.  
C) Atenas e Esparta, mesmo diferentes em muitos aspectos, se estruturavam através de uma diarquia. 
D) Enquanto Atenas era a pólis democrática, Esparta era marcada pelo forte caráter militar de sua sociedade. 
 

Questão 29 
A questão das origens é sempre muito importante para qualquer civilização. Vários povos criaram explicações e justificativas, 
muitas vezes fantásticas, sobre o seu surgimento. Os romanos foram amplamente reconhecidos como uma civilização que 
criou um dos mitos de fundação mais conhecidos na História. Considerando as explicações lendárias sobre a origem de Roma, 
assinale a afirmativa correta. 
A) Remo matou Rômulo e instituiu o primeiro governo tirânico na história de Roma. 
B) Os irmãos Rômulo e Remo derrotaram os egípcios e estabeleceram colônias em toda a África Oriental.                                                                                                
C)  Rômulo e Remo fundaram a República Romana e governaram de maneira democrática através da Pax Romana.   
D) Os irmãos Rômulo e Remo foram abandonados no rio, amamentados por uma loba e, posteriormente, fundaram a cidade 

de Roma.  
                                                                                      

Questão 30 
Entre os séculos IV e XIV, a Europa viveu a Idade Média, período de forte presença material e espiritual da Igreja Católica. 
Este período foi chamado por muitos pensadores modernos como “Idade das Trevas” ou “Noite de Mil Anos”. Estes 
julgamentos sobre a Idade Média carregam consigo algumas veracidades e algumas mentiras, inclusive criadas no sentido de 
diminuir a importância do período. Dentre as veracidades e mentiras inseridas nas expressões anteriormente mencionadas, 
tem-se corretamente a seguinte sequência: 
A) A ausência de comércio colabora para o uso da expressão “trevas”, enquanto a riqueza arquitetônica gótica e românica 

contradizem a expressão. 
B) A ausência de ciência devido às explicações teocêntricas justificam as “trevas”; porém, a filosofia defendia o uso livre da 

razão, o que conflita com o termo em questão. 
C) As cruzadas foram ações de grande violência no início da Idade Média, o que caracteriza a expressão “trevas”. Por outro 

lado, as navegações e contatos comerciais intensos vão contra o termo em questão.     
D) A presença da inquisição e das perseguições realizadas pela Igreja católica contra elementos considerados “desviantes e 

perigosos” caracteriza a verdade sobre a expressão “idade das trevas”. Por outro lado, houve uma cultura muito avançada 
na Idade Média, com destaque para a arquitetura, a literatura e o próprio surgimento das universidades, o que torna 
inadequado o uso da expressão “trevas”.                                                                                                 

 

Questão 31 
A Grécia Antiga sempre é citada como berço da política no mundo, tendo muitas de suas características sobrevivido até os 
dias atuais. Atenas foi o principal modelo político da Grécia, tendo criado o sistema democrático. A democracia ateniense foi 
marcada por dois aspectos que estão corretamente indicados em: 
A) Era uma democracia direta, em que havia a isegoria entre os cidadãos.  
B) Era uma democracia direta, em que havia a isonomia entre os cidadãos.  
C) Era uma democracia representativa, em que havia a isegoria entre os cidadãos. 
D) Era uma democracia representativa, em que havia a isonomia entre os cidadãos. 

 
 



     

 

10 
       ÁREA/DISCIPLINA: HISTÓRIA 

PROCESSO SELETIVO INTERNO – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (PDE) – SEED/PR 
 

ᴆ 

Questão 32 
Considerando que a Idade Média é reconhecida como um período “mágico”, devido à forte presença da espiritualidade 
católica e do teocentrismo, analise as afirmativas a seguir.  
I. O teocentrismo dificultou o aparecimento da ciência, uma vez que tudo era visto como vontade divina e aqueles que 

questionavam eram perseguidos pela igreja católica, que controlava toda a produção de saberes. 
II. A peste negra dizimou cerca de um terço da população europeia, o que reduziu a fome no período da crise medieval. 
III. As cruzadas eliminaram os muçulmanos e estabeleceram o domínio católico na terra santa. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III.   
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) II e III, apenas.                                                                                                
 

Questão 33 
Após o declínio da antiguidade greco-romana, a Europa passou por um processo de ruralização, não existindo mais a ideia 
de uma organização que remetesse à ideia de um Estado. Um dos fatores que contribuiu para a fragmentação do poder 
político na Europa Medieval foi: 
A) A igreja católica não possuía feudos, o que servia de exemplo para os fiéis.  
B) Os servos eram compartilhados entre os vários feudos, o que impedia uma organização central. 
C) O combate às invasões bárbaras seria mais eficiente se realizado de maneira individualizada, o que dificultava uma formação 

política centralizada.  
D) A relação de suserania e vassalagem fazia com que as terras fossem doadas entre a nobreza, o que fazia com que vários 

senhores comandassem o seu território, não havendo um poder central.                                                                                                  
 

Questão 34 
Segundo o renascentista Pico dela Mirandolla, “o arquiteto supremo escolheu o homem (...) e, colocando-o no centro do 
mundo, dirigiu-se-lhe nestes termos: ‘não te demos nem lugar preciso, nem forma que te seja própria, em função particular 
(...), para que, segundo os teus desejos e discernimento, possas tomar o lugar, as formas e as funções que desejares’.”  

(Pico della Mirandola. Discurso sobre a dignidade do homem, p. 54 (1486). Apud Eleandro F. Azevedo. Natureza Humana e Liberdade na oratio de 
hominis dignitate de Pico della Mirandola. Dissertação de Mestrado. UFCE, 2013. Adaptado.)  

 

Considerando o trecho anterior, é possível afirmar que se refere à seguinte característica do Renascimento: 
A) Hedonismo. 
B) Naturalismo. 
C) Individualismo.                                                                                                
D) Antropocentrismo.   
 

Questão 35 
Conforme verificamos, a nova camada burguesa, pretendendo impor-se socialmente, precisava combater a cultura medieval, 
no interior da qual ela aparecia somente como uma porção inferior e sem importância da população. Era, pois, necessário 
construir uma nova figura da sociedade na qual ela, a burguesia, ocupasse o centro.  

(Nicolau Sevcenko. O Renascimento. 24ª ed. São Paulo: Atual, 1994.) 
 

A informação anterior faz menção à tentativa da camada burguesa de se inserir social e culturalmente na nova ordem trazida 
pela Idade Moderna. Uma das estratégias utilizadas pela burguesia, nesse sentido, é: 
A) Incentivar a independência do terceiro estado, buscando uma sociedade mais igualitária.                                                                                                 
B) Doar grandes quantias em dinheiro para a igreja católica, a fim de ser socialmente reconhecido.   
C) Enviar seus filhos para estudar no Oriente, de forma a levar para a Europa um conhecimento visto como superior. 
D) Atuar como mecenas, financiando as artes renascentistas, buscando sua autopromoção e divulgação de novos hábitos. 
 

Questão 36 
O escritor Erasmo de Roterdã, em sua obra “Elogio da Loucura”, indagou “o que será daqueles outros que, cheios de confiança, 
em certos amuletos, em certas preces mágicas que algum devoto impostor terá inventado para seu prazer ou seu proveito, 
prometem-se nada menos que riquezas, honrarias, prazeres, um lugar no céu ao lado de Jesus Cristo?”.  

(Erasmo Desidério. Elogio da Loucura. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2006.) 
  

Tal afirmação, dita no contexto da reforma religiosa, remete à crítica a uma prática da igreja católica; assinale-a.  
A) Instituição do Index.                                                                                                
B) Reunião do Concílio de Trento. 
C) Ação do Tribunal do Santo Ofício.  
D) Venda de indulgências e simonias. 
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Questão 37 
A Idade Moderna (séculos XV – XVIII) inaugurou formas políticas e econômicas muito diversas do que se observou no 
contexto da Idade Média. No que tange à política, o absolutismo monárquico representou a centralização do poder nas mãos 
dos reis, em detrimento da nobreza. São teóricos fundadores do pensamento absolutista: 
A) Maquiavel; Hobbes; e, Bossuet.  
B) Locke; Montesquieu; e, Voltaire.                                                                                                 
C) Rousseau; Maquiavel; e, Hobbes. 
D) Adam Smith; Bossuet; e, Rousseau. 
 

Questão 38 
A colonização portuguesa no Brasil adquiriu características diversas ao longo dos séculos XVII e XVIII. Ao se considerar as sociedades 
coloniais da cana-de-açúcar e da mineração, é possível observar situações muito diferentes e mesmo contraditórias. Dentre as 
principais diferenças que podem ser observadas na comparação entre as sociedades açucareira e mineradora tem-se: 
A) A sociedade mineradora foi autossustentável em termos agrícolas; a sociedade açucareira sofreu com crises de fome. 
B) A sociedade açucareira foi mais burocratizada; a sociedade mineradora possuiu mais liberdade, ao passo em que a Coroa 

portuguesa não se interessou em controlar as áreas mineradoras. 
C) A sociedade açucareira possuiu maior mobilidade social, principalmente no que diz respeito aos escravos poderem comprar 

as alforrias e coartações. A mineração apresentou uma sociedade mais estática.   
D) A sociedade mineradora teve como marca a urbanização e uma excessiva burocratização por parte da Coroa, no que tange 

à cobrança de impostos e ao controle da produção. A sociedade açucareira foi ruralizada.                                                                                                
 

Questão 39 
O território do Brasil Colonial sob o domínio português foi constantemente ampliado, desrespeitando os limites definidos 
pelo Tratado de Tordesilhas – processo que recebeu o nome de interiorização. A atitude de adentrar o território brasileiro 
foi resultado, dentre outras coisas, de atuações econômicas realizadas pelos portugueses. Dentre as atividades econômicas 
responsáveis pela interiorização do Brasil destacam-se: 
A) Pecuária e bandeirantismo. 
B) Produção cafeeira e mineração.   
C) Atividade açucareira e produção cafeeira. 
D) Extração de drogas do sertão e atividade açucareira.                                                                                                
 

Questão 40 
A escravidão foi uma forma de trabalho muito presente durante a colonização portuguesa no Brasil, deixando fortes marcas 
nas sociedades do período. Sobre o trabalho escravo no Brasil Colonial, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os escravos mais alforriados eram aqueles que atuavam em centros urbanos, como Minas Gerais, e nascidos no Brasil. 
II. Um dos fatores responsáveis pela substituição dos índios pelos negros no trabalho escravo foi a atuação da Igreja Católica 

na catequização dos índios. 
III. O valor de um escravo no mercado dependia, dentre outras coisas, da qualidade de seus dentes, da sua idade e se ele sabia 

falar português. 
IV. As mulheres escravas trabalhavam apenas no âmbito doméstico, não realizando atividades comerciais. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II.                                                                                                
B) II e IV.   
C) I, II e III.  
D) I, III e IV. 
 
 
 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva 
identificação, dos seguintes equipamentos: smartphones, notebooks, tocadores de músicas e streamings (digitais ou 
analógicos), tablets, gravadores multimídia, máquinas de calcular, câmeras fotográficas, controles de alarme de carro, 
smartwatch ou qualquer outro modelo de relógio, pulseiras magnéticas ou qualquer outro equipamento eletrônico que 
possa interferir no processo, o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 
Caso o candidato seja surpreendido portando os citados aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, o fato será 
lavrado no Termo de Ocorrência e ele será ELIMINADO automaticamente do Processo Seletivo Interno. Não será permitida 
a utilização, pelo candidato, durante a realização da prova escrita, de óculos escuros (exceto para correção visual ou 
fotofobia) ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.). 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo Interno, no dia da realização das provas escritas 
objetivas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 

4. A prova objetiva constará de 5 (cinco) questões sobre fundamentos da educação e 35 (trinta e cinco) questões específicas 
da disciplina ou área escolhida. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o 
número de questões previsto, se corresponde a área/disciplina a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, 
detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações 
posteriores neste sentido. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as áreas/disciplinas. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de respostas (A a D) e uma única 
resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico. Ao término da prova, o candidato deverá aguardar o 
recolhimento de seu material pelo Fiscal de Aplicação, bem como a conferência de seus dados, podendo retirar-se da sala 
de provas somente após a autorização. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas (cópia de gabarito) no 
comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas levando o caderno de provas no decurso dos 
últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato somente poderá retirar-se do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o caderno de 
provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior 
análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo Interno.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os resultados provisórios (prova objetiva) do Processo Seletivo Interno serão disponibilizados no portal institucional da SEED, 
na página do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, bem como na página do Instituto Consulplan 
(www.institutoconsulplan.org.br), conforme anexo I do Edital. 

- O candidato que desejar interpor recurso disporá de 2 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação dos 
resultados, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo Seletivo Interno no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, acessado 
mediante o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo 

Seletivo Interno. 




