
Município de São Carlos - SC 

Processo Seletivo 002/2017 

Prova objetiva escrita para o cargo de: 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA  

ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 09h00min e término 

as 12h00min. 

2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do 

momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova. 

3. Esta prova contém 20 (vinte) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo 

apenas uma a correta. 

4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe 

para o cartão resposta que não possui identificação. 

5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso. 

6. Ao final da prova encontra-se o seu Cartão resposta o qual possui sua identificação e a 

identificação por código de barras o qual você deverá opor a sua assinatura. 

7. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira: 

Você deverá assinalar a sua alternativa correta como no exemplo abaixo: 

 

Questão Alternativa correta 

01 A B C D 

02 A B C D 

     

 

- preenchimento correto. 

Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica. 

8. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas. 

9. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembre-

se que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova. 

10. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário 

de recurso anexo ao Edital de Processo Seletivo 02/2017.  

11. Boa prova. 

12. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta. 
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Conhecimentos Gerais 

01- Os parâmetros Curriculares – PCN – são documentos norteadores, que possibilitam ao 
professor criar a sua própria metodologia, respeitando a diversidade e o contexto no qual a 
criança está inserida. Diante disso, assinale a alternativa CORRETA: 
 

a)  Os PCN foram criados para orientar o professor a reformular suas metodologias, mas 
os conteúdos não se apresentam de forma contextualizada, nem interdisciplinar. 

b)  Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN – são documentos individuais que não 
possuem nenhuma relação com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica – DCN. 

c)  Os documentos elaborados para nortear o trabalho do professor em sala de aula não 
possuem uma hierarquia para delinear a importância destes documentos. 

d)  Quando o professor elabora com os alunos um trabalho dinâmico e reflexivo, possibilita 
que eles adquiram uma bagagem de conhecimentos para a vida. 
 

02- Os profissionais da educação têm por função auxiliar os educandos em sua melhoria 
intelectual. Contudo, o estado, o Estado também tem o papel de responsabilidade quanto aos 
investimentos na educação. Diante deste contexto, analise as sentenças a seguir: 
 
I – O estado deve investir numa educação de qualidade para que a escola realize sua função, é 
preparar as crianças para a participação social. 
II – As propostas educacionais oferecidas pelo governo devem garantir a formação de cidadãos 
competentes para resolverem os problemas da sociedade. 
III – O docente deve ser o mediador deste movimento, proporcionando que o aluno exerça sua 
cidadania. 
IV – Exercer a cidadania é algo apenas destinado e de responsabilidade dos agentes que 
representam a vida política do país. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) As sentenças II e IV estão corretas. 
b) As sentenças I, II e IV estão corretas. 
c) As sentenças I, II e III estão corretas. 
d) Somente a sentença I está correta. 

 
03- O processo de atualização da Proposta Curricular orienta-se por três fios condutores que 
se colocam como desafios no campo educacional: 1) perspectiva de formação integral, 
referenciada numa concepção multidimensional de sujeito; 2) concepção de percurso formativo 
visando superar o etapismo escolar e a razão fragmentária que ainda predomina na 
organização curricular e 3) atenção à concepção de diversidade no reconhecimento das 
diferentes configurações identitárias e das novas modalidades da educação. Foi feita no ano: 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) 2015. 
b) 2012. 
c) 2014.        
d) 2013. 

 
 
 
 
 



04- Os Parâmetros Curriculares Nacionais, em sua série de Adaptações Curriculares, Saberes 
e Práticas da Inclusão (Brasil, 2004), publicada pela Secretaria de Educação Especial do 
Ministério da Educação, atribui traços como comuns aos:  
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
a) Superdotados. 
b) Profissionais. 
c) Habilidosos. 
d) Lideres. 

 
 
05- A Secretaria de Educação Fundamental e a Secretaria de Educação Especial do Ministério 
da Educação publicaram o documento Parâmetros Curriculares Nacionais – Adaptações 
Curriculares (Brasil, 1999), que trata especificamente das estratégias para a educação de 
alunos com necessidades educacionais especiais. Com base no texto acima assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 

a) Adaptações Curriculares e de Acesso ao Currículo são ajustes que promovem no 
planejamento escolar e pedagógico. 

b) Nas ações educacionais, em resposta às necessidades educacionais especiais de 
alunos. 

c) Um dos aspectos essenciais desse processo de ajuste é exatamente o da interação 
contínua entre as necessidades do aluno e as respostas educacionais efetivadas. 

d) Por isso, é imprescindível adotar uma posição crítica em relação aos valores que a 
escola transmite explícita e implicitamente mediante atitudes cotidianas. 
 

 
06- Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência 
aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 
§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por 
multiprofissional e interdisciplinar e considerará: Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. 
b) Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. 
c) A acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão.  
d) A limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. 

 
 
07- O Estatuto da criança e do adolescente é a lei nº 8.069, criada em 13 de julho de 1990. 
Nesta Lei estão especificados os direitos da criança (a pessoa com 12 anos de idade) e do 
adolescente (pessoa entre 12 e 18 anos). É a Lei que dispõe sobre a proteção integral à 
criança e ao adolescente. A família assim como a sociedade em geral, e o poder público têm o 
dever de assegurar os direitos referentes à: Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. 
b) Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. 
c) A acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão.  
d) A limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. 

 
 



08- A Emenda Constitucional nº 59/2009 (EC nº 59/2009) mudou a condição do Plano Nacional 
de Educação (PNE), que passou de uma disposição transitória da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) para uma exigência constitucional com periodicidade 
decenal, o que significa que planos plurianuais devem tomá-lo como referência. O plano 
também passou a ser: Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) Considerado o articulador do Sistema Nacional de Educação. 
b) Previsão do percentual do Produto Interno Bruto (PIB). 
c) Seu financiamento. 
d) Serviços, investimentos, serviços não remunerados, atividades informais e legais. 

 
09- Elaborar um plano de educação no Brasil, hoje, implica assumir compromissos com o 
esforço contínuo de eliminação de desigualdades que são históricas no País. Portanto, as 
metas são orientadas para enfrentar as barreiras para o acesso e a permanência; as 
desigualdades educacionais em cada território com foco nas especificidades de sua população; 
a formação para o trabalho, identificando as potencialidades das dinâmicas locais; e o exercício 
da cidadania. O PNE foi elaborado com esses compromissos, largamente debatidos e 
apontados como estratégicos pela sociedade na CONAE 2010, os quais foram aprimorados na 
interação com o Congresso Nacional. A elaboração de um plano de educação não pode: 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Prescindir de incorporar os princípios do respeito aos direitos humanos, à 
sustentabilidade socioambiental, à valorização da diversidade e da inclusão e à 
valorização dos profissionais que atuam na educação de milhares de pessoas todos os 
dias. 

b) Afirmar com elevado grau de certeza que, em conjunto com as características 
socioeconômicas. 

c) Expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou 
certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis. 

d) Organizar-se classes, ou turmas, com alunos. 
 
10- A incorporação da educação infantil à educação básica constituiu-se em medida de política 
pública, o que lhe permitiu passar a contar com o financiamento advindo do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB) desde 2007. Outra medida importante foi o estabelecimento da sua 
obrigatoriedade em conjunto com o ensino fundamental, o ensino médio (e as modalidades 
concernentes), fato que ocorreu com a aprovação da Emenda Constitucional nº 59/2009, que 
estendeu a educação obrigatória para a faixa etária de: Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) 4 a 16 anos. 
b) 4 a 17 anos. 
c) 4 a 15 anos. 
d) 4 a 18 anos. 

 

Conhecimentos Específicos 

11- O continente Africano tem sido palco de intensos conflitos causado por disputas étnicas e 
territoriais, que envolvem questões históricas e politicas ligadas ao processo de formação dos 
Estados nacionais africanos. As conflitualidades que hoje assolam a sociedade zimbabweana 
são o resultado das pressões cumulativas induzidas por injustiças herdadas do tempo colonial, 
por uma grave crise económica e pela crescente ineficácia de um sistema político autocrático. 
O governo do Zimbábue enfrenta uma crescente oposição, dada à crise econômica no país. 
Sobre o isso assinale a alternativa incorreta: 



 
a) República do Zimbabwe, é um país da África Austral, anteriormente designado Rodésia 

do Sul e depois simplesmente Rodésia.  
b) Aos 93 anos, Mugabe é o chefe de Estado em exercício mais velho do mundo e lidera o 

país africano desde a independência do Reino Unido. 
c) O Zimbabwe é uma republica com um presidente executivo e um parlamento que possui 

duas câmaras. 
d) O dia 15 de Outubro de 1997, o presidente Robert Mugabe é afastado pelos militares. 

Estes o colocam em prisão domiciliar.  
 

12- O Brasil passou a viver, a partir de 2014, os primeiros indícios de uma crise hídrica. Com 
um problema grave de seca e também de gestão dos recursos naturais, o país vem 
apresentando níveis baixos em seus reservatórios em épocas do ano em que eles costumam 
estar bem mais cheios. Essa ocorrência, de certa forma, representa uma grande contradição, 
pois o Brasil é considerado a maior potência hídrica do planeta. 
Sobre os recursos hídricos no Brasil, assinale a alternativa correta: 

 
a) A distribuição natural desse recurso é equilibrada, isto é, de forma igualitária para todas 

as regiões. 
b) O ciclo da água está diretamente ligado ao clima. Assim, mudanças no clima que 

alterem o regime de chuvas podem provocar o aumento da ocorrência de eventos 
hidrológicos extremos, como inundações e longos períodos de seca. Esses eventos 
afetam a oferta de água, ameaçando o suprimento de recursos hídricos para todos.  

c) Nos últimos anos, principalmente em 2014, os níveis de precipitação ficaram muito 
acima do esperado, por isso, os reservatórios em todo país mantiveram altas históricas, 
principalmente na região nordeste. 

d) Vale lembrar, afinal, que a falta de água no Brasil afeta somente a disponibilidade de 
água tratada nas residências. 

 
13- Com o desenvolvimento da tecnologia aplicada a meteorologia e a previsão do tempo, 
começou-se entender a relação entre o EL Niño e as alterações do clima na América do Sul, 
notadamente no Brasil. O aquecimento anômalo das águas do pacífico influência de modo 
bastante evidente as condições de temperatura e umidade das massas de ar que afetam o 
clima do continente sul –americano. Sobre o fenômeno El Niño é correto afirmar: 

 
a) Os reflexos mais nítidos do fenômeno El Niño no território brasileiro é ocorrência de 

pesadas e abundantes chuvas na região sul (com decorrentes enchentes) e de secas 
prolongadas no nordeste. 

b) A marca registrada do fenômeno El Niño é o esfriamento das aguas superficiais do 
pacífico central. 

c) O El Niño é o fenômeno de resfriamento anômalo das águas do Pacífico e provoca uma 
espécie de “bagunça climática” em várias localidades.  

d) Com El Niño, uma zona de alta pressão atmosférica se estabelece sobre a Zona da 
Mata impedindo a chegada de massas de ar úmidas, que vem da Amazônia e do 
Oceano Indico, e das frentes frias vinda do sul do país, que normalmente levariam 
chuvas a Zona da Mata. 
 

14- O Brasil reúne em sua extensa superfície, imensa variedade de aspectos naturais, 
também chamados de físicos, como diversos tipos de climas, formas de relevo e formações 
vegetais. Em cada porção do país, a combinação, ou seja, a interdependência entre esses 
elementos, sobre tudo o clima e o relevo, deu origem as mais diferentes paisagens, 
caracterizadas principalmente pela formação vegetal predominante. Entre as diferentes 
formações vegetais do Brasil destacam-se: 
 



a) Floresta Amazônica, Floresta Tropical (Mata Atlântica), Mata de Araucárias, Campos, 
Cerrado, Caatinga, savana, Mata dos cocais e formações litorâneas. 

b) Floresta Amazônica, Floresta Tropical (Mata Atlântica), Mata de Araucárias, Campos, 
Cerrado, savana, deserto, Mata dos cocais e formações litorâneas. 

c) Floresta Amazônica, Floresta Tropical (Mata Atlântica), Mata de Araucárias, Campos, 
Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata dos cocais e formações litorâneas. 

d) Floresta equatorial, Floresta Tropical (Mata Atlântica), Mata de Araucárias, Savanas, 
Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata dos cocais e formações litorâneas. 

 
15- A respeito do complexo regional do Centro – Sul. Assinale o que for incorreto: 
 

a) A região Centro – Sul apresenta uma maior concentração populacional em razão de sua 
avançada industrialização e pela acelerada urbanização. 

b) A modernização no campo permitiu que essa região liderasse a produtividade agrícola 
brasileira. 

c) O Centro- Sul apresenta, em termos proporcionais, uma baixíssima quantidade de 
habitantes residentes em propriedades rurais. 

d) Por ser a região mais industrializada, apresenta complexos industriais em toda sua 
extensão de forma coordenada. 
 

16- A Terra não é um corpo sólido, uniforme e estático. Ela é composta de três diferentes 
camadas, uma sólida, outra liquida e terceira gasosa. A “Terra é como se fosse um imenso 
organismo vivo, um ser dinâmico que se modifica o tempo todo”. “A Hipótese Gaia” tenta alertar 
o homem sobre os efeitos da sua atuação sobre a terra. Assinale a alternativa que se relaciona 
com os princípios dessa hipótese. 

 
a) A biosfera, a atmosfera e a hidrosfera mantêm um funcionamento próprio, sem interação 

entre os seus elementos. 
b) A questão ambiental deveria ser uma preocupação exclusiva dos países pobres, já que 

são eles os principais responsáveis pela degradação da natureza. 
c) Os problemas ambientais são assuntos que dizem respeito apenas aos governantes, 

pois eles podem criar leis e aplicar multas. 
d) A Terra é um organismo vivo e forma um conjunto que se realimenta para manter 

condições adequadas á vida. 
 

17- O nascimento da Geografia como área de estudo específica se deu na Alemanha onde 
aparecem as primeiras cátedras dedicadas a disciplina, onde se formaram as primeiras 
correntes de pensamentos geográficos. 
Relacione os pensadores com seus pressupostos. 

 
1. Alexander Von Humboldt. 
2. Karl Ritter. 
3. Friedrich Ratzel. 
 
( )Argumenta a partir de um ponto de vista descritivo e empírico, usando com mais frequência 
observações de viagens e descrições de paisagens. 
( )A essa concepção deu-se o nome de Determinismo Geográfico, em que o homem seria 
produto do meio, ou seja, as condições naturais é que determinam a vida em sociedade. 
( )O Estado seria a sociedade organizada para construir, defender ou expandir o seu 
território.  
( )Ciência como uma forma de relação entre o homem e Deus. 
( )Instituição a partir da observação – empirismo. 
( )Geografia regional e antropocêntrica. 

 



Assinale a alternativa que contem a sequência correta: 
 

a) 3 – 3 – 2 – 2 – 1 – 1. 
b) 1 – 2 – 2 – 3 – 3 – 1. 
c) 1 – 3 – 3 – 2 – 1 – 2. 
d) 2 – 1 – 3 – 1 – 2 – 3. 

 
18- O envelhecimento da população europeia é desafio para sistema de saúde.  
G1-Portal de noticias, Rio de Janeiro 8 maio de 2013.  
Qual aspecto da população europeia é abordado na manchete de jornal acima: 

 
a) A manchete aborda o aumento nas taxas de natalidade da população europeia nos 

últimos anos. 
b) A manchete traz a nosso conhecimento o processo de envelhecimento da população 

europeia decorrente da diminuição do crescimento populacional na Europa. 
c) A manchete aborda o processo de envelhecimento da população Americana decorrente 

da diminuição do crescimento populacional nas Américas. 
d) A manchete aborda o processo de envelhecimento da população Asiática  decorrente da 

diminuição do crescimento populacional no continente.  
 

19- O estudo das placas tectônicas e seus movimentos são fundamentais para explicar a 
existência de terremotos, maremotos, vulcões, e formação das cadeias montanhosas. Uma das 
frases a seguir não esta de acordo com o enunciado a respeito da dinâmica das placas 
tectônicas. Identifique-a. 
 

a) As placas tectônicas se movimentam, se chocam ou se afastam uma das outras. 
b) A placa Sul- Americana compreende a América do Sul e parte do Atlântico Sul. 
c) As áreas situadas do encontro de duas ou mais placas são as menos sujeitas a 

terremotos e vulcanismos. 
d) A placa Antártica encontra-se sobre o continente Antártico e uma imensa área oceânica. 

 
20- Industrialização é o processo de implantação de indústrias em um país ou em uma região, 
e, a partir desse processo, a atividade industrial se transforma no setor – chave da economia, 
sendo que a industrialização ocasiona ainda a urbanização e a subordinação do campo a 
cidade. No Brasil a industrialização teve inicio no fim do século XIX, embora a atividade 
agrícola tenha predominado na economia brasileira até meados do século XX. Sobre o 
crescimento industrial podemos dizer que os fatores que mais propiciaram o seu crescimento. 
 

a) Acumulo de capitais proporcionado pela exportação de café, substituição do trabalho 
escravo pelo trabalho assalariado, que ocorreu com a vinda de imigrantes para trabalhar 
nas fazendas de café no Estado de São Paulo a partir de 1870, e o crescimento de um 
mercado consumidor interno. 

b) Acumulo de capitais proporcionado pela exportação de café, substituição do trabalho 
escravo pelo trabalho assalariado, que ocorreu com a vinda de imigrantes para trabalhar 
nas fazendas de café no Estado de São Paulo a partir de 1870 e o crescimento de um 
mercado consumidor externo. 

c) Acumulo de capitais proporcionado pela exportação do açúcar, substituição do trabalho 
escravo pelo trabalho assalariado, que ocorreu com a vinda de imigrantes para trabalhar 
nas fazendas de açúcar no Estado de São Paulo a partir de 1870 e o crescimento de um 
mercado consumidor externo. 

d) Acumulo de capitais proporcionado pela exportação de café, substituição do trabalho 
escravo pelo trabalho assalariado, que ocorreu com a vinda, de imigrantes para 
trabalhar nas fazendas de café no Estado de São Paulo a partir de 1860 e um mercado 
consumidor externo. 


