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 Estado de Santa Catarina 

Município de Guarujá do Sul - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 002/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“PROFESSOR DE GEOGRAFIA” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 

RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. A região Norte brasileira apresenta grande potencialidade e diversidade em recursos minerais, 

embora ainda pouco exploradas. Assinale abaixo a alternativa que correlaciona o minério a ser 

explorado e a área de sua exploração na região Norte: 

A) Bauxita no vale do rio Trombetas (Pará). 

B) Urânio na Serra dos Carajás (Pará). 

C) Bauxita na serra do Navio (Amapá). 

D) Ferro em Rondônia. 

 

02. A carnaúba, uma espécie de palmeira, apresenta uma série de vantagens ao homem: as raízes têm 

uso medicinal como eficiente diurético e antivenéreo; os frutos são um rico nutriente para a ração 

animal; o tronco é madeira de qualidade para construções; as palhas servem para a produção 

artesanal, adubação do solo e extração de cera (cera de carnaúba), um insumo valioso que entra na 

composição de diversos produtos industriais. Indique abaixo a qual domínio pertence essa palmeira: 

A) Domínio Amazônico. 

B) Domínio das Terras Altas. 

C) Sertão. 

D) Domínio dos Planaltos Subtropicais. 

 

03. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

Com o aumento das cidades brasileiras, tal como constatado nos últimos anos, a relação cidade-campo 

tem sofrido mudanças consideráveis. O adensamento populacional nos grandes centros urbanos tem 

levado à criação daquilo que muitos denominam de ________________________. Espaços que, se não 

pertencem necessariamente à metrópole, também não podem ser considerados de todo rurais.  

A) Subespaços rurais. 

B) Espaços suburbanos. 

C) Cidades periféricas. 

D) Cidade satélite. 

 

04. Sobre a organização do Plano Marshall, em 1947, para reconstrução da Europa após a segunda 

guerra mundial, é correto afirmar, com base em seu conhecimento da geopolítica do período, que: 

A) Tratou-se de uma medida altruísta e que não visava nenhum interesse senão uma ajuda 

humanitária. 
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B) Os Estados Unidos não participaram ativamente de sua elaboração, apenas da reunião com os 

representantes Europeus. 

C) Sua influência foi pequena quando comparada com outras políticas do período. A economia 

dos países favorecidos sequer cresceu substancialmente. 

D) Tratou-se de um importante plano de reconstrução europeia, encabeçado pelos Estados 

Unidos, que serviu para que este país fizesse prevalecer seus interesses sobre aquele 

território. 

 

05. O ensino de Geografia é apontado por muitos autores como algo fundamental, pois é por meio 

dela que as novas gerações podem acompanhar e compreender as transformações do mundo. A 

Geografia, portanto, deve proporcionar aos alunos a possibilidade de construir conceitos que o 

possibilitem apreender o presente e pensar em seu futuro com responsabilidade. Não obstante essa 

visão ampla, a Geografia ainda é considerada por muitos como uma disciplina cujo principal objeto é 

a terra e suas representações cartográficas. O intuito de muitos autores, ao defenderem uma 

renovação de seu ensino, é demonstrar o quanto a Geografia não pode ser considerada uma disciplina 

apartada da realidade humana, da história e suas evoluções. A Geografia, pois, não pode ser apenas 

uma disciplina informativa, deve também ser uma disciplina formativa. Um professor que deseje 

contemplar essa visão ampla da geografia deverá, em sua aula, trabalhar com: 

A) Os aspectos naturais e humanos do espaço geográfico de maneira abstrata, trabalhando por 

conceitos em cima de representações cartográficas. 

B) Os aspectos naturais do espaço geográfico apenas, ampliando a compreensão dos alunos para 

a neutralidade da ação humana nesse cenário. 

C) Os aspectos naturais e humanos do espaço geográfico, utilizando conceitos e conectando-os 

com a realidade concreta de seus alunos. 

D) Os aspectos humanos do espaço geográfico, deixando de lado o aspecto natural por conta de 

sua completa autonomia em relação ao homem. 

 

06. O Oriente Médio possui uma das maiores reservas mundiais de petróleo. Os países da região estão 

entre os maiores produtores e exportadores do mundo. Por conta dessa proeminência, em 1960 foi 

criada a OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), cartel formado por doze países 

dos quais metade está no Oriente Médio. Assinale abaixo o país que não pertence à OPEP: 

A) Kuwait. 

B) Catar. 

C) Irã. 

D) Iêmen. 

 



 

4 

07. A Tundra, bioma localizado no hemisfério norte do planeta, desenvolve-se em regiões de alta 

latitude e próximas dos círculos polares. Sobre ela é correto afirmar que:  

A) É formada por pinheiros e árvores de baixa estatura. 

B) É formada por musgos e liquens. 

C) É formada por Coníferas. 

D) É formada por árvores frutíferas resistentes ao frio. 

 

08. A Holanda é um país que se encontra abaixo do nível do mar, e que busca ampliar seu território 

drenando áreas de planícies – construindo territórios conhecidos como Polderes. Esses territórios 

são destinados majoritariamente a qual atividade? 

A) Agropecuária. 

B) Agricultura. 

C) Habitação. 

D) Construção de Portos. 

 

09. Rotas importantes do comercio Marítimo Internacional, o primeiro liga o Mar Mediterrâneo ao 

Mar Vermelho, encurtando a distância entre a Europa e a Ásia; enquanto o segundo liga o oceano 

Atlântico ao Pacífico, encurtando a distância marítima entre as costas oeste e leste dos EUA e o 

Ocidente e o Oriente do Planeta. A quais canais o texto faz referência respectivamente? 

A) Canal Euroasiático e Canal de Suez. 

B) Canal de Suez e Canal Americano. 

C) Canal de Midi e Canal do Panamá. 

D) Canal de Suez e Canal do Panamá. 

 

10. Agroextrativista, agropecuária comercial com forte concentração urbana e industrial e 

agroexportadora. As características listadas acima dizem respeito, respectivamente, a quais 

complexos regionais brasileiros? 

A) Centro-Sul, Amazônica e Nordeste. 

B) Amazônica, Centro-sul e Nordeste. 

C) Nordeste, Centro-Sul e Amazônica. 

D) Centro-Sul, Nordeste e Amazônica. 

 

11. Você foi contratado para fazer uma planta topográfica da cidade de São Paulo, em uma escala 

1:8000, qual seria a extensão de uma rua cuja extensão real é de 1.400 metros: 

A) 15,7 cm. 

B) 17,5 m. 
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C) 17,5 cm. 

D) 17,2 cm. 

 

12. Ocupando uma área de 1,5 milhões de KM² (18% da área do Brasil), caracteriza-se por ser uma 

região emigrante e é considerada por muitos como uma região problema, em virtude de seus graves 

problemas sociais e econômicos, e também por seus problemas de ordem natural. A qual região 

brasileira o texto faz referência? 

A) Centro-Sul. 

B) Amazônia. 

C) Nordeste. 

D) Não há qualquer região que corresponda a essa descrição. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Qual das alternativas apresenta uma frase corretamente grafada?  

A) Ele é de menor. 

B) Fiquei fora de si. 

C) Acredito que é isso. 

D) Existe muitas esperanças. 

 

14. Observe a concordância: 

I - Bem aventurado os que não entendem nem aspiram a entender de futebol; 

II - Os pajés queimavam dentro das maracás de tabaco e aspiravam o fumo. 

Sobre os itens acima: 

A) Ambos estão corretos. 

B) Ambos estão incorretos. 

C) Apenas I está correto. 

D) Apenas II está correto. 

 

15. A crase é facultativa em qual das frases abaixo: 

A) Começou a falar. 

B) Dirigiu-se à Espanha. 

C) Volto às duas horas.  

D) Fez menção a vidas perdidas.  

 

16. Leia com atenção: As águas não eram estas, ______ um ano, ______ um mês, ______ um dia. 
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Os versos de Cecília Meireles, acima, são preenchidos correta e respectivamente por: 

A) A – A – A. 

B) Há – Há – Há. 

C) À – A – À. 

D) Há – À – A. 

 

17. Não pode ser entendido como um sinônimo de “Errante”: 

A) Nômade. 

B) Erradio. 

C) Inconstante. 

D) Exilado. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. “Presidente Michel Temer troca diretorias do CNPq” 

O Diário Oficial do dia 30 de outubro de 2017 trouxe o decreto de exoneração de um dos diretores CNPq, 

Carlos Roberto Fortner. 

(Fonte adaptada: Diário Catarinense >acesso em 30 de outubro de 2017) 

Assinale a alternativa correta sobre o CNPq: 

A) Trata-se do Conselho de Finanças Nacional, responsável pela elaboração da meta fiscal anual. 

B) Trata-se do Conselho Jurídico da Presidência da República, responsável pela defesa jurídica 

pessoal do presidente. 

C) Trata-se do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que juntamente 

com a agência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), tem 

como principais atribuições fomentar a pesquisa científica e tecnológica e incentivar a 

formação de pesquisadores brasileiros. 

D) Trata-se do Conselho Nacional de Desenvolvimento Agrário, responsável pela política de 

desenvolvimento agrário sustentável.  

 

19. A Península Arábica é formada por:  

A) Noruega e Suécia. 

B) Omã, Iêmen, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. 

C) Portugal e Espanha 

D) Arábia Saudita, Chile, Equador e México.  

 

20. Segundo a Lei Orgânica de Guarujá do Sul - Santa Catarina, analise os itens a seguir. 
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I - O Município poderá realizar obras e serviços de interesse comum, mediante convênio com o Estado, 

a União ou entidades particulares, bem assim, através de consórcio com outros Municípios; 

II - A alteração de divisão administrativa do Município somente pode ser feita quadrienalmente, no ano 

anterior ao das eleições municipais; 

III - A Lei Orçamentária Anual estabelecerá as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo 

ano, podendo ser adicionados ou suplementados os créditos orçamentários, mediante autorização 

legislativa. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.   

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas o item I e III está correto.  

D) Todos os itens estão corretos. 

 


