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Edital Nº. 001/2022 – Bom Jesus/RN e São Tomé/RN  Data: ____/____/____ 
   

 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 

 

 Use apenas caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

 Escreva a data, a sua assinatura e o seu número de inscrição no espaço indicado nesta capa. 

 A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de 
Provas e preencher as Folhas de Respostas. 

 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal. 

 O Caderno de Provas só poderá ser levado pelo candidato após decorridas 03h do início da prova. 

 Este Caderno de Provas contém, respectivamente, 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de 
Didática e 15 (quinze) questões de Conhecimentos específicos. 

 Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao 
Fiscal. 

 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida na 
Folha de Respostas, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir: 

 
 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação. 

 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não é permitido solicitar esclarecimentos aos Fiscais. 

 O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

 A quantidade de questões objetivas e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir: 
 
 Disciplina Número de questões Pontos 

Língua Portuguesa  10 questões 30 pontos  

Didática 05 questões 10 pontos 

Conhecimentos específicos  15 questões 60 pontos 

PONTUAÇÃO TOTAL 100 pontos 

 
 
 

 

 

 

 

 

   

ASSINATURA DO CANDIDATO:  NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 
 

_________________________ 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – LÍNGUA PORTUGUESA 
 

As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir. 

 

Fome não é problema populacional, mas de desigualdade social. 

 Clara Balbi 

 
Três séculos atrás, o economista inglês Thomas Malthus vaticinava que, sem controle de natalidade, 

o mundo estaria destinado à fome. "A população, quando não contida, cresce em progressão geométrica. A 
subsistência cresce apenas em progressão aritmética. Um pouco de conhecimento em matemática mostrará 
a imensidão da primeira potência em comparação com a segunda", escreve ele em seu célebre "Ensaio sobre 
o Princípio da População", de 1798. 

A tese ecoa ainda hoje — quando a população mundial atinge a marca dos 8 bilhões, dez vezes a da 
época do pai da demografia — e influenciou do movimento ambientalista a setores conservadores, que se 
apropriaram do argumento para defender agendas anti-imigração, por exemplo. 

A previsão de Malthus estava errada — ao menos desde a década de 1960, a produção de alimentos, 
auxiliada pelas inovações tecnológicas, supera o crescimento da população global ano após ano. 

Mesmo assim, a fome não abandonou a humanidade. Relatório mais recente da Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla em inglês) indica que o percentual de pessoas 
que sofrem de subalimentação no mundo só cresceu nos últimos anos, indo de 8% em 2019 para 9,3% em 
2020 e 9,8% em 2021. Isso significa que entre 702 milhões e 828 milhões de indivíduos não têm acesso às 
calorias mínimas necessárias para uma vida ativa e saudável. 

Carlo Cafiero, economista e estatístico da FAO, afirma que o problema está na desigualdade 
econômica, já que é o dinheiro que condiciona a obtenção de comida. "A princípio, é possível ter hoje um 
mundo livre da fome, porque há alimentos suficientes. A questão é a vontade política de dar ao tema a 
relevância que ele tem. Os governos precisam trocar suas palavras por ações efetivas", diz. 

O pesquisador acrescenta que mesmo os impactos de eventos extremos sobre índices como os de 
subalimentação e de insegurança alimentar têm mais a ver com as suas consequências para o bolso da 
população e menos com possíveis obstáculos no plantio ou na distribuição de comida. 

É o caso da pandemia de Covid-19, que, segundo a FAO, fez com que 150 milhões de pessoas a 
mais do que o esperado sofressem de subalimentação. Mesmo a Guerra da Ucrânia, que assombra 
lideranças mundiais há oito meses, tem impacto relativo sobre a produção de alimentos deste ano, já que boa 
parte da colheita do trigo na região foi realizada antes do início do conflito. Cafiero sugere que 
o encarecimento das contas de luz na Europa, motivado pela suspensão do fornecimento do gás natural 
russo, afeta muito mais a população do continente do que o conflito em si. 

Professora de sociologia da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e líder do grupo de pesquisa 
Alimento pela Justiça, a pesquisadora Renata Motta afirma que as duas crises ainda expuseram a 
vulnerabilidade do sistema de alimentação global, cuja ênfase no livre comércio e nas vantagens 
comparativas de cada região fez com que as dietas locais fossem se empobrecendo e se baseassem em 
poucas commodities, como trigo, milho e soja. Assim, quando um evento extremo afeta a produção ou a 
distribuição de um desses produtos, o sistema inteiro desmorona. 

Motta cita o exemplo do trigo. A produção do cereal era subsidiada pelos Estados Unidos, que 
começaram a escoar o excedente a países em desenvolvimento a título de ajuda internacional. Estes, por 
sua vez, extinguiram seus sistemas locais de alimentação ao incorporarem o produto — convertendo-se em 
mercados dependentes dele. "Hoje vemos vários países da África dependendo da importação de trigo da 
Ucrânia, sendo que isso nem fazia parte da cultura alimentar deles", diz a pesquisadora. 

Ainda segundo ela, essa dependência ajuda a perpetuar uma "desigualdade de responsabilidades" 
entre os que mais contribuem para os problemas globais e os que mais são atingidos por eles. A África, que, 
de acordo com as projeções da FAO, deve abrigar a maior quantidade de pessoas subalimentadas até 2030, 
substituindo a Ásia, não tem nenhum país entre os dez maiores emissores de carbono do mundo, mas é muito 
mais vulnerável a perdas de colheitas devido a mudanças climáticas, por exemplo. 

Não que os países ricos estejam a salvo da fome. Motta observa que, desde a adoção das políticas 
neoliberais dos anos 1980 e, mais fortemente, desde a crise financeira de 2008, houve um grande retrocesso 
no processo de inclusão social e diminuição da pobreza que vinha ocorrendo no Norte global a partir do fim 
da Segunda Guerra Mundial. 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/clara-balbi.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/11/mundo-chega-a-8-bilhoes-de-habitantes-com-avancos-mas-desigualdades-sao-latentes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/onu/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/onu/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/coronavirus/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/guerra-da-ucrania/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/producao-de-trigo-na-ucrania-pode-cair-40-para-temporada-2022-23.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/09/com-banho-coletivo-cobertores-e-monumento-apagado-europa-encara-sacrificios-de-inverno.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/09/gas-russo-paralisa-mercados-e-ue-corre-para-ajudar-empresas-de-energia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/09/gas-russo-paralisa-mercados-e-ue-corre-para-ajudar-empresas-de-energia.shtml
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Seja como for, é na retomada de uma produção local — em que o plantio de alimentos ou a criação 
de animais está próxima de seu consumo, e as relações de trabalho são mais justas —, que a pesquisadora 
enxerga uma solução para a fome. Segundo ela, os dados apontam que a maioria da população na verdade 
é alimentada por produtores familiares pequenos e médios, e não pelos imensos campos de monoculturas 
que, além de tudo, têm grande impacto ambiental e social. 

Motta argumenta ainda que soluções que visam o consumidor individual, como a recomendação da 
FAO de reduzir impostos sobre o preço final de alimentos ou as tendências de consumo consciente, não são 
suficientes para resolver os gargalos do sistema produtivo. O mesmo vale para as "carnes vegetais", 
desenvolvidas a partir de plantas. "Não é uma tecnologia que vai nos salvar se não mudarmos profundamente 
as formas de produção e de consumo que levaram à situação atual", diz. 

Cafiero, da FAO, afirma que, nesse sentido, ao menos uma parte da teoria malthusiana segue 
valendo. É necessário preservar os recursos naturais, porque eles nem sempre são renováveis. "Se 
continuarmos promovendo o crescimento a todo custo, aumentando o tamanho de uma torta a que poucas 
pessoas têm acesso, não alcançaremos nenhuma segurança. E, em alguns casos, é possível que a fome 
renasça onde não esperávamos." 

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/>. Acesso em 30 nov. 2022. 

 
01. O texto objetiva, principalmente,  

 

A) apresentar embasamento científico para invalidar totalmente a teoria do economista Thomas Malthus. 

B) apresentar embasamento científico para justificar a relação entre a fome e a desigualdade social. 

C) explicar por que eventos como a pandemia de Covid-19 contribuem para o agravamento da fome. 

D) explicar a importância da agricultura de perfil familiar na construção de políticas de combate à fome. 
 

02. De acordo com as informações do texto, 
 

A) as inovações tecnológicas contribuíram para negar a relação direta entre o problema da fome e o 
crescimento populacional. 

B) o pensamento de Thomas Malthus ainda influencia o mundo atual e serve como argumento para que 
ambientalistas defendam agendas anti-imigração.  

C) os Estados Unidos, ao incorporarem os excedentes de produção alimentar de outros países, 
cessaram a produção local de alimentos. 

D) as soluções que procuram atingir o consumidor individual apresentam contribuição nula na resolução 
dos entraves à produção de alimentos. 

 

 
03. Sobre a organização do quarto parágrafo, é correto afirmar: 

 

A) a ideia central está explícita no segundo período e é desenvolvida pelas informações apresentadas 
no primeiro e terceiro períodos. 

B) a ideia central está implícita, mas é depreendida dos dados apresentados no segundo e terceiro 
períodos. 

C) a ideia central está diluída e pode ser reconstituída a partir de informações contidas no segundo e 
terceiro períodos. 

D) a ideia central está explícita no primeiro período e é desenvolvida pelas informações apresentadas 
no segundo e terceiro períodos. 

 
 
 



CONCURSO PÚBLICO DAS PREFEITURAS/CÂMARA MUNICIPAIS DO POTENGI 

 EDITAL Nº 001/2022 – BOM JESUS/RN E SÃO TOMÉ/RN 
 

Concurso Público das Prefeituras/Câmara Municipais do Potengi 4 

04. Em relação às citações do discurso alheio presentes no texto, analise as afirmativas abaixo. 
 
I. No parágrafo 8, há citação indireta em que o autor do texto transcreve as palavras do autor citado. 

II. Nos parágrafos 8, 9, 10 e 11, o autor do texto recorre à citação de discursos de um mesmo autor. 

III. No primeiro parágrafo, o autor do texto recorre, primeiramente, a uma citação indireta e, em seguida, 

a uma citação direta. 

IV. No parágrafo cinco, há citação direta por meio da paráfrase do discurso do autor citado. 

 

Entre as afirmativas, estão corretas 
 

A) I e II. 

B) III e IV. 

C) II e III. 

D) I e IV. 
 

05. A palavra que foi empregada para retomar um substantivo em: 
 

A) Três séculos atrás, o economista inglês Thomas Malthus vaticinava que, sem controle de natalidade, 
o mundo estaria destinado à fome. 

B) Cafiero sugere que o encarecimento das contas de luz na Europa, motivado pela suspensão 
do fornecimento do gás natural russo, afeta muito mais a população do continente do que o conflito 
em si. 

C) A produção do cereal era subsidiada pelos Estados Unidos, que começaram a escoar o excedente a 
países em desenvolvimento a título de ajuda internacional. 

D) Hoje vemos vários países da África dependendo da importação de trigo da Ucrânia, sendo que isso 
nem fazia parte da cultura alimentar deles. 

 
 
A questões 6 refere-se ao trecho reproduzido a seguir. 
 

 

06. A palavra em destaque é 
 

A) um pronome, retoma uma expressão de valor nominal e estabelece uma relação de posse. 

B) um pronome, retoma uma expressão de valor adverbial e estabelece uma relação de posse. 

C) uma conjunção, retoma uma expressão de valor nominal e estabelece uma relação condição. 

D) uma conjunção, retoma uma expressão de valor adverbial e estabelece uma relação de condição. 
 
 
 
 
 
 

[...] a pesquisadora Renata Motta afirma que as duas crises ainda expuseram a vulnerabilidade do 

sistema de alimentação global, cuja ênfase no livre comércio e nas vantagens comparativas de cada 

região fez com que as dietas locais fossem se empobrecendo e se baseassem em poucas commodities, 

como trigo, milho e soja. 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/09/com-banho-coletivo-cobertores-e-monumento-apagado-europa-encara-sacrificios-de-inverno.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/09/gas-russo-paralisa-mercados-e-ue-corre-para-ajudar-empresas-de-energia.shtml
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A questão 7 refere-se ao período reproduzido a seguir. 

 
 

07. O conector que introduz a terceira oração poderia ser substituído, sem prejuízo ao sentido, por 
 

A) desde que. 

B) contanto que. 

C) apesar de que. 

D) uma vez que. 
 
 

A questão 8 refere-se ao período reproduzido a seguir. 
 
 

 
 
08. Nesse contexto linguístico, o verbo em destaque atribui ao sujeito a ação de  

 

A) explicar. 

B) confirmar. 

C) identificar. 

D) prognosticar. 

 
 
A questão 9 refere-se ao período reproduzido a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 

09. Sobre a palavra em destaque, é correto afirmar: 
 

A) é uma preposição e sua presença na estrutura da frase é justificada pela regência do nome acesso. 

B) é uma preposição e sua presença na estrutura da frase é justificada pela regência do verbo acessar. 

C) é um artigo e sua presença na estrutura da frase é justificada pela regência do nome acesso. 

D) é um artigo e sua presença na estrutura da frase é justificada pela regência do verbo acessar.  

É necessário preservar os recursos naturais, porque eles nem sempre são renováveis. 

Três séculos atrás, o economista inglês Thomas Malthus vaticinava que, sem controle de 

natalidade, o mundo estaria destinado à fome. 

Se continuarmos promovendo o crescimento a todo custo, aumentando o tamanho de uma torta a 

que poucas pessoas têm acesso, não alcançaremos nenhuma segurança. E, em alguns casos, é possível 

que a fome renasça onde não esperávamos. 
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A questão 10 refere-se ao trecho reproduzido a seguir. 
 
 
 
 
 

 

10. Sobre as possibilidades de pontuação do trecho, considerando-se as relações sintático-semânticas da 
língua portuguesa, é correto afirmar: 
 

A) a retirada da primeira vírgula mantém o sentido de explicação. 

B) a retirada da segunda virgula é sintaticamente adequada. 

C) o travessão poderia ser substituído por uma vírgula. 

D) o travessão poderia ser substituído por um ponto. 
  

Motta cita o exemplo do trigo. A produção do cereal era subsidiada pelos Estados Unidos, que 
começaram a escoar o excedente a países em desenvolvimento a título de ajuda internacional. Estes, por 
sua vez, extinguiram seus sistemas locais de alimentação ao incorporarem o produto, — convertendo-se 
em mercados dependentes dele. 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – DIDÁTICA  
 

11. A avaliação da aprendizagem escolar ampara o educador e o educando na construção do conhecimento 
e a escola em seu papel social. De tal modo, educador e educando constroem a aprendizagem em 
parceria, testemunhando-a à escola, e esta, à sociedade. Nesse contexto, a avaliação da aprendizagem 
é um ato amoroso, na medida em que 
 

A) o professor determina aquilo que o educando deve aprender no seu curso de aprendizagem, cada 
vez com qualidade mais satisfatória e evolutiva, construída ao longo do processo de ensino-
aprendizagem, mas cabe ao educando, ao se autoavaliar, ajuizar a sua qualidade.  

B) o professor inclui o educando no seu curso de aprendizagem, cada vez com qualidade mais 
satisfatória e evolutiva, construída ao longo do processo de ensino-aprendizagem, mas cabe ao 
docente, no ato de avaliar, acolher uma situação para, então, ajuizar a sua qualidade.  

C) o professor examina o que o educando aprendeu no seu curso de aprendizagem, determinando a 
progressão do educando à proporção que atinge satisfatoriamente os objetivos do educador ao longo 
do processo de ensino-aprendizagem, no qual o educador classifica os educandos bem-sucedidos.  

D) o educando classifica a sua progressão no curso de aprendizagem, cada vez com qualidade mais 
satisfatória e evolutiva, construída ao longo do processo de ensino-aprendizagem, mas cabe ao 
professor destacar a qualidade e o sucesso dos educadandos bem-sucedidos. 

 
12. As teorias da aprendizagem referem-se ao processo de desenvolvimento cognitivo que ocorre ao longo 

do desenvolvimento da formação humana, nos quais se incluem as aprendizagens construídas em sala 
de aula, na ambiência escolar ou fora dela. De acordo com essas teorias, aprendizagem é  
 

A) um processo de conhecimento e compreensão de inter-relações, no qual condições externas atuam 
mediadas pelas condições internas de aprendizagem do sujeito. Essas condições transformam-se 
num instrumento avaliativo e determinante para a sobrevivência no mundo do trabalho, que permite 
a expansão social e individualizada.  

B) um processo de conhecimento que seleciona o que se deve aprender, de acordo com os interesses 
das inter-relações, no qual condições externas atuam mediadas pelas condições internas de 
aprendizagem do sujeito. Essas condições transformam-se num instrumento decisivo de 
desenvolvimento docente, no aperfeiçoamento das capacidades emocionais e de sobrevivência que 
permitem  a expansão criadora  da vida intelectual e coletiva. 

C) um processo de conhecimento, de compreensão de inter-relações, em que condições de saúde 
determinam as condições internas de aprendizagem do sujeito. Essas condições transformam-se num 
instrumento de seleção das capacidades intelectuais e de sobrevivência que permitem  a expansão 
da comunidade escolar.  

D) um processo de conhecimento e compreensão de inter-relações, em que condições externas atuam 
mediadas pelas condições internas de aprendizagem do sujeito. Essas condições transformam-se 
num instrumento de desenvolvimento do aperfeiçoamento das capacidades intelectuais e de 
sobrevivência que permitem a expansão criadora da vida intelectual e coletiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCURSO PÚBLICO DAS PREFEITURAS/CÂMARA MUNICIPAIS DO POTENGI 

 EDITAL Nº 001/2022 – BOM JESUS/RN E SÃO TOMÉ/RN 
 

Concurso Público das Prefeituras/Câmara Municipais do Potengi 8 

13. Os procedimentos metodológicos desenvolvidos pelos docentes partem de uma iniciativa pensada em 
propiciar a aprendizagem, com relevância para o desenvolvimento do discente, a construção do 
conhecimento e os saberes significativos da aprendizagem. A partir desse entendimento, a metodologia 
de ensino e aprendizagem 
 

A) é uma ação desenvolvida pelo docente, desde a concepção e o planejamento até o desenvolvimento 
didático bem como a regulação e a avaliação da aprendizagem, vinculada ao processo de 
desenvolvimento do discente.  Além disso, é um elemento definidor das estratégias de ensino, numa 
concepção intencional e orientadora de um conjunto organizado de ações para melhor consecução 
da aprendizagem.  

B) é uma ação desenvolvida pelo discente desde a concepção e o planejamento até o desenvolvimento 
didático bem como a regulação e a avaliação da aprendizagem, vinculada ao processo de 
desenvolvimento do docente.  Além disso, é um elemento definidor das estratégias de ensino, numa 
concepção espontânea e orientadora de um conjunto organizado de ações para melhor definir a 
aprendizagem.  

C) é uma ação desenvolvida pelo docente desde a concepção e planejamento até o desenvolvimento 
didático bem como a regulação e a avaliação da aprendizagem, sugerida pela família e pela 
comunidade, no processo de desenvolvimento do discente.  Além disso, é um elemento definidor das 
estratégias de ensino, numa concepção direcional de um conjunto organizado de ações para melhor 
selecionar a aprendizagem. 

D) é uma ação desenvolvida pelo discente desde a concepção e o planejamento até o desenvolvimento 
didático bem como a regulação e a avaliação metodológica, vinculada ao processo de 
desenvolvimento do discente.  Além disso, é um elemento definidor das estratégias de ensino, numa 
concepção espontânea e orientadora de um conjunto organizado de ações para melhor estabelecer 
os critérios de aprendizagens. 

 

 
14. O planejamento educacional e de ensino, fundamentalmente, deve estar alicerçado pelo Projeto Político 

Pedagógico da Escola-PPP, partindo de sua estrutura e das propostas didático-pedagógicas para a 
atuação profissional dos educadores. Considerando-se a importância do planejamento educacional e de 
ensino, compreende-se que a ação de planejar é uma 
 

A) atividade consciente de previsão das ações docentes, fundamentadas em opções comunitárias, 
familiares e religiosas. Essa ação tem como referência permanente as situações cotidianas concretas, 
tais como a problemática  social, econômica, política e cultural que envolve  escola,  professores,  
alunos,  pais,  comunidade, os quais  interagem no processo de avaliação. 

B) atividade consciente de previsão das ações docentes, fundamentadas em opções político-
pedagógicas. Essa ação tem  como referência permanente as situações didáticas concretas, tais 
como a problemática  social, econômica, política e cultural que envolve  escola,  professores,  alunos,  
pais,  comunidade, que interagem no processo de ensino. 

C) atividade individualizada, com previsão das ações discentes, fundamentadas em opções político-
pedagógicas. Essa ação tem como referência permanente as situações selecionadas pelo grupo 
familiar, tais como a problemática  social, econômica, política e cultural que envolve  escola,  
professores,  alunos, pais,  comunidade, que interagem no processo de ensino. 

D) atividade consciente de previsão das ações docentes, fundamentadas em opções político-
pedagógicas. Essa ação tem como referência permanente as situações estabelecidas pelos gestores 
escolares, pela política local e cultural que envolve escola, professores, alunos, pais, comunidade, 
que interagem no processo de ensino.  
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15. As diretrizes para a educação básica no Brasil têm passado por constantes mudanças cujo objetivo é à 
reelaborar as propostas que orientem as ações pedagógicas das instituições de ensino, destacando a 
necessidade de aperfeiçoamentos e retomadas de decisões para melhor prover o ensino brasileiro. 
Considerando esse pensamento, a Meta 2 do Plano Nacional de Educação, de duração decenal, 
aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, tanto define a obrigatoriedade de 

 

A) “universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 7 (sete) a 16 
(dezesseis) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam 
essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE” (1924), quanto define 
como estratégia 2.1 que “o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, deverá, até o final do 2º (segundo) ano de vigência deste PNE, 
elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, precedida de consulta pública regional, 
proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do 
ensino fundamental”. 

B) “universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 12 (doze) 
anos e garantir que pelo menos 85% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na 
idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE” (1924), quanto define como estratégia 
2.1 que “o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, deverá, até o final do 2º (segundo) ano de vigência deste PNE, elaborar e encaminhar 
ao Conselho Nacional de Educação, precedida de consulta pública estadual, proposta de direitos e 
objetivos de avaliação  e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino fundamental e médio”. 

C) “universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 7 (sete) a 14 
(quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam 
essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE” (1924), quanto define 
como estratégia 2.1 que “o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, deverá, até o final do 2º (segundo) ano de vigência deste PNE, 
elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, precedida de consulta pública municipal, 
proposta de direitos e objetivos de avaliação da gestão escolar para os (as) alunos (as) do ensino 
fundamental”. 

D) “universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) 
anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na 
idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE” (1924), quanto define como estratégia 
2.1 que “o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, deverá, até o final do 2º (segundo) ano de vigência deste PNE, elaborar e encaminhar 
ao Conselho Nacional de Educação, precedida de consulta pública nacional, proposta de direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino fundamental”. 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – PROFESSOR DE HISTÓRIA /  
PROFESSOR MAGISTÉRIO (MAG) CLASSE B – HISTÓRIA 

 
16. Considere o excerto abaixo. 
 

  “Os cercamentos (deixando-se de lado todos os artifícios) representaram claramente um caso de 

roubo de classe, cometido de acordo com as regulamentações sobre a propriedade baixadas por um 

Parlamento de proprietários e advogados.” E ainda: “[...] a violência social dos cercamentos consistiu 

precisamente na imposição total e drástica das definições de propriedade capitalista sobre as vilas.”  

 
(THOMPSON, Edward Palmer. A formação da classe operária inglesa. I. A árvore da liberdade. 4a ed. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 2004, p. 45 e p. 46, respectivamente).  

 

A partir da leitura do excerto, é correto concluir que, na Inglaterra no final do período medieval e no início 
do período moderno,  
 

A) o processo de cercamentos produziu efeitos restritos ao âmbito econômico industrial, sem reflexos 
políticos ou sociais. 

B) o processo de cercamentos permitiu a formação de uma classe operária mobilizada politicamente, 
após melhorias das condições de vida das camadas populares. 

C) o cercamento das terras comunais nas áreas rurais foi resultado das transformações do capitalismo 
que repeliu os camponeses das áreas rurais para as cidades. 

D) a regulamentação do trabalho rural alcançada pelos cercamentos foi fundamental para a erradicação 
da exploração do trabalho na Inglaterra. 

 

17. Analise o excerto abaixo. 
 

Em texto famoso, o pernambucano Frei Caneca, ideólogo de princípios liberais, questiona: “Como 

agora podeis jurar uma carta constitucional, que não foi dada pela soberania da nação, que vos degrada 

da sociedade de um povo livre e brioso, para um valongo de escravos e curral de bestas de carga?”  

 
(MELLO, Evaldo Cabral de (org.). Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. São Paulo: Editora 34, 2001, p. 565-566).  

 

O questionamento de Frei Caneca relaciona-se ao contexto da formação do Estado brasileiro na primeira 
metade do Séc. XIX e refere-se  

 

A) aos enfrentamentos das militâncias políticas derivados do processo de abolição da escravatura no 
império. 

B) à Independência do Brasil que provocou uma fragmentação político-territorial de modo a projetar 
conflitos entre os estados emancipados. 

C) à aceitação dos moldes da formação do império brasileiro que seguiu os princípios liberais 
federalistas. 

D) ao cenário conflituoso do Brasil imperial que opôs projetos políticos divergentes entre elites dirigentes 
envolvidas. 

 

18. O processo de conquista da Capitania do Rio Grande, no final do séc. XVI, se deu no contexto da União 
das Coroas Ibéricas (Portugal e Espanha) e foi marcado  

 

A) por uma missão de conquista  apoiada pelos invasores holandeses, os quais  buscavam expulsar 
franceses que viviam na região. 

B) pela edificação da Fortaleza dos Reis Magos para fins militares de defesa contra invasores 
holandeses e espanhóis. 

C) por conflitos em que as autoridades coloniais utilizaram enfrentamentos entre grupos indígenas para 
facilitar o processo de conquista. 

D) pela fundação da Cidade do Natal com vistas à pacificação indígena em Filipéia, em 1599. 



CONCURSO PÚBLICO DAS PREFEITURAS/CÂMARA MUNICIPAIS DO POTENGI 

 EDITAL Nº 001/2022 – BOM JESUS/RN E SÃO TOMÉ/RN 

 

Concurso Público das Prefeituras/Câmara Municipais do Potengi 11 

19. As imagens abaixo fazem referência a duas das mais ativas agremiações políticas brasileiras da década 
de 1930.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Disponível em: https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQSomJuh5xCWyzatgfpoB2CpLqWCi5AaG5fgQ&usqp=CAU . 
Acesso em 15 dez 22 

 
As duas imagens referem-se ao  enfrentamento ideológico das agremiações que produziu resultados 
políticos como a 

 

A) amenização das práticas governativas autoritárias. 

B) ilegalização de instituições por parte do governo.  

C) extinção de poderes constitucionais. 

D) construção de uma ordem política liberal multipartidária.  

 

20. Analise o excerto abaixo. 

 

Sobre a chamada Inconfidência Mineira, a historiadora Cristina Leminski afirmou:  

“Sem a derrama, o movimento esvaziava-se. Para a população em geral, se a derrama não fosse 

imposta, não fazia grande diferença se Minas era ou não independente. O movimento era 

fundamentalmente motivado por interesses, não por ideais [...]. A prisão dos homens mais eminentes de 

Vila Rica provocou [...] alvoroço na cidade [...] e o Visconde de Barbacena foi obrigado a admitir que a 

tentativa de manter sigilo sobre o processo seria inútil”.  
leminski, cristina. tiradentes e a conspiração de minas gerais. são paulo: scipione, 1994. p. 59-64.  

 

A partir da ideia apresentada no texto,  infere-se que 
 

A) a razão imediata do movimento rebelde era de natureza ideológica. 

B) a indiferença dos grupos elitistas ao movimento facilitou seu declínio. 

C) a penetração ideológica externa inibiu descontentamentos econômicos. 

D) a questão tributária assumiu um caráter decisivo para a motivação rebelde. 

https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQSomJuh5xCWyzatgfpoB2CpLqWCi5AaG5fgQ&usqp=CAU
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21. Em uma cerimônia cívica realizada no Rio de Janeiro, em dezembro de 1937, o presidente Getúlio Vargas 
participou da queima e da destruição das bandeiras estaduais, além do hasteamento do pavilhão nacional. 
O cartaz abaixo foi divulgado no período e ilustra uma das diretrizes do governo Vargas, expressa também 
na cerimônia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RODRIGUE, Joelza Ester. História em documento: Imagem e Texto. São Paulo: FTD, 2002. p.165 

 

Essa cerimônia representa, simbolicamente, um ataque a uma marca institucional histórica da República 
no Brasil denominada de  

 

A) estado laico. 

B) federalismo. 

C) presidencialismo. 

D) unipartidarismo.  
 

22. No Brasil, a mão-de-obra escrava africana foi o sustentáculo da vida econômica durante a Colônia e o 
Império. A imagem  abaixo é uma das fontes para a reconstrução histórica da escravatura no Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEBRET, Jean-Baptiste. Feitor castigando escravo. 1835. Disponível em: <http://www.terrabrasileira.net/folclore/origens/africana/e 

scravo.html>. Acesso em: 24 ago. 2021. 

Acerca dos mecanismos de controle do sistema escravista no Brasil Colônia, as imposições de violência 

 

A) representaram os únicos instrumentos possíveis de dominação dos cativos. 

B) inibiram o desenvolvimento de estratégias escravas de resistência. 

C) representaram ações isoladas por parte de senhores escravistas. 

D) foram associadas a outras estratégias de controle como as concessões aos escravos. 
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23. A operação das tropas russas sobre a Ucrânia, em fevereiro de 2022, expõe um conflito geopolítico 
resultante de disputas territoriais e de áreas de influência originadas na organização da antiga URSS e 
após seu desmantelamento. Tal conflito relaciona-se com 

 

A) o apoio aos grupos separatistas por parte do país tutor das ofensivas militares. 

B) as intensas relações de aliança de ambos os países com forças ocidentais. 

C) a disputa pelo controle de áreas auríferas na região. 

D) a desconexão da crise com relações geopolíticas continentais. 
 

 

24. Considere o excerto. 
 

Embora a escravidão emprestasse à sociedade dos senhores de engenho um sentido fundamental, 

a força de trabalho escravo não se estendia pela totalidade do sistema produtivo. Persistiam no engenho 

de açúcar setores de trabalho que funcionavam à base de mão de obra livre. 

 
In: ANTONIL, A. J. Cultura e opulência do Brasil. São Paulo: Nacional, 1967. 

 

 

A estrutura produtiva açucareira sempre foi alvo de grandes discussões historiográficas como esta 
apresentada no texto, que reforça a ideia de uma 

 

A)  homogeneização da origem escravista nas propriedades. 

B) renúncia à aplicação de técnicas produtivas complexas. 

C) diversidade de relações de trabalho nos engenhos 

D) totalidade escravista na base da força de trabalho nos engenhos. 
 

 

25. Considere o exceto abaixo. 
 

O paradoxo aparente do absolutismo na Europa ocidental era que ele representava 

fundamentalmente um aparelho de proteção da propriedade dos privilégios aristocráticos, embora, ao 

mesmo tempo, os meios pelos quais tal proteção era concedida pudessem assegurar simultaneamente 

os interesses básicos das classes mercantis e manufatureiras nascentes. Essencialmente, o absolutismo 

era isto: um aparelho de dominação feudal recolocado e reforçado. 

 
Perry Anderson, Linhagens do Estado absolutista. p. 18 e 39. Adaptado. 

 
A partir da  abordagem do texto, é correto concluir que  o Estado absolutista era  
 

A) um instrumento de proteção da nobreza diante das revoltas camponesas. 

B) um meio das classes burguesas romperem com o poder absoluto do Rei. 

C) uma possibilidade da autoridade real se fortalecer frente às constituições. 

D) uma forma dos grupos aristocráticos romperem com os privilégios burgueses. 
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26. Observe a imagem abaixo. 
 

 
 

Disponível em: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Boston_Tea_Party_Currier_colored.jpg . Acesso em 10 ago 21. 

 

Essa imagem refere-se à manifestação dos colonos americanos no conhecido episódio da “Festa do Chá 
de Boston” (1773).  Ela ocorreu em reação a um decreto tributário inglês que tensionou as relações entre 
colonos e metrópole. Tal episódio  relaciona-se com a sequência do processo de independência, pois 

 

A) contribuiu para uma reação repressiva metropolitana que projetou as guerras de independência. 

B) representou imediata conciliação de todos os representantes coloniais para a luta do rompimento com 
a metrópole. 

C) significou uma gradual convergência de interesses entre colonos e a metrópole. 

D) possibilitou imediata regressão das políticas coercitivas metropolitanas que facilitaram a emancipação 
colonial. 

 
 
27. A participação do Rio Grande do Norte, na Segunda Guerra Mundial, foi um processo marcante para a 

história local com grandes reflexos na história nacional e internacional. Sobre tal participação, é correto 
afirmar que 

 

A) a pacata cidade do Natal foi impactada por ações militares e econômicas norte-americanas que foram 
incapazes de produzir efeitos duradouros. 

B) a mudança da fisionomia de Natal foi acompanhada por grandes investimentos infraestruturais como 
a inauguração da Barreira do Inferno e a Ponte de Igapó. 

C) a Conferência do Natal entre Vargas e Roosevelt definiu a retirada da FEB da segunda grande guerra. 

D) a criação das bases americanas, da Rampa e de pistas como a “Parnamirim Road” foram marcantes 
legados estruturais para Natal. 

 
 
 
 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Boston_Tea_Party_Currier_colored.jpg
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28. Analise o excerto abaixo. 
 

A Segunda Guerra sino-japonesa foi marcada, primeiramente, pela brutalidade do exército japonês 

em relação ao chinês, uma vez que o primeiro voltava-se violenta e indiscriminadamente contra civis e 

militares. Além disso, uma segunda característica desse conflito foi a incapacidade dos exércitos 

chineses de organizar uma resistência eficaz contra os exércitos inimigos.  
 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/historiag/segunda-guerra-sino-japonesa.htm . Acesso 07 ago 21. 

 

O excerto refere-se aos conflitos  ocorridos na década de 1930 que antecederam a Segunda Guerra 
Mundial e, no âmbito da política interna chinesa, permitiram 

 

A) a formação de alianças entre grupos comunistas e invasores japoneses. 

B) a deterioração do governo socialista implementado na revolução chinesa. 

C) a composição de guerrilhas nacionalistas apoiadoras da dominação externa. 

D) a trégua entre comunistas e nacionalistas em resistência da defesa chinesa. 

 
29. O excerto abaixo refere-se ao processo de redemocratização ocorrido no Brasil. 

 

 No contexto de disputas internas que perdurou toda a ditadura, a transição para o regime democrático 

começou a dar sinais no governo de Ernesto Geisel – penúltimo presidente militar e representante da ala 

moderada. [...] Essa situação aconteceu por iniciativa do próprio governo que viu nas eleições legislativas 

de 1974 a perda da legitimidade do regime, pois o resultado das eleições foi favorável ao MDB. 

 
Disponível em: https://www.politize.com.br/redemocratizacao-do-brasil/. Acesso em 25 out 22. 

  

Tal processo de redemocratização iniciado ainda nos governos finais da ditadura civil-militar no Brasil 
ficou marcado por 

 

A) uma transição política negociada entre oposicionistas moderados e os militares. 

B) um enfrentamento conflituoso radical entre setores oposicionistas e militares. 

C) uma abertura política que responsabilizou crimes humanitários de setores militares. 

D) um reestabelecimento imediato das eleições diretas para cargos do executivo. 
 

 

30. Considere o excerto abaixo.  
 

“O coronelismo representou uma variante de uma relação sociopolítica mais geral — o 

clientelismo —, existente tanto no campo como nas cidades. Essa relação resultava da 

desigualdade social, da impossibilidade de os cidadãos efetivarem seus direitos, da 

precariedade ou inexistência de serviços assistenciais do Estado, da inexistência de uma 

carreira no serviço público.” 
 

(FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 1998. p. 263.) 

  

O excerto menciona o fenômeno oligárquico que fez parte de um período republicano  marcado por 
limitações do exercício da cidadania.  Essas restrições 

 

A) reforçaram estruturas políticas hegemônicas. 

B) fortaleceram uma estrutura centralizada de poder. 

C) inibiram práticas fraudulentas no sistema eleitoral. 

D) estimularam uma concepção emancipada e autônoma cidadã. 
 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/segunda-guerra-sino-japonesa.htm
https://www.politize.com.br/redemocratizacao-do-brasil/

