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 Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Barra Bonita 

Caderno de Provas 

Processo Seletivo nº 003/2017 

 

 

 

                                                                                                                          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:  

 

 

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 02h30mim, 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. Analise a imagem a seguir.  

 

 

O mapa acima, apresentando o relevo brasileiro, demonstra a predominância de formais mais 

esculpidas e trabalhadas pelos agentes externos, como podemos comprovar tendo em vista a 

existência de menores altitudes e ausência de cadeias montanhosas. De posse dessa informação, 

podemos afirmar que o relevo brasileiro pode ser considerado: 

A) Composto majoritariamente de montanhas e planaltos, na qual predominam as ações 

erosivas. 

B) Composto majoritariamente de montanhas e planaltos, resultado da ação de placas tectônicas. 

C) Composto majoritariamente de Planícies, de formação mais antiga e de origem lacustre. 

D) Composto majoritariamente de montanhas de planícies, ambas frutos de ações erosivas.   

 

02. “O entendimento do relevo é fundamental para solucionar os problemas relativos à expansão dos 

sítios urbanos”.  

(Jurandyr L. S. Ross. Geomorfolofia, ambiente e planejamento. São Paulo, Contexto. 1990, p. 18.) 
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De acordo com Jurandyr Ross, só podemos compreender a evolução dos assentamentos humanos em 

várzeas de rios, dentre outras formas de ocupação do espaço urbano, levando em consideração 

aspectos relativos ao relevo, tanto os entraves quanto as facilidades propiciadas em um ou outro 

sítio. Escolha abaixo a resposta que melhor justifica a ocupação de áreas próximas às várzeas de rios. 

A) Por apresentarem condições naturais favoráveis ao assentamento humano, essas áreas 

costumam ser as mais valorizadas. 

B) Uma soma de fatores, como fácil acesso à água, possibilidade de utilizar os rios como meio de 

transporte e o baixo custo imobiliário devido ao fato de ser uma área com condições naturais 

adversas. 

C) O afastamento dos centros urbanos, garantido que os seus ocupantes possam construir 

condomínios e mansões de luxo nessas áreas, que apresentam terreno aplainado típico para 

esses tipos de construção. 

D) O fácil acesso à água que, embora raramente seja propícia para implementação de áreas 

agrícolas, acaba atraindo aqueles capitalistas interessados em ampliar seus negócios nesse 

ramo. 

 

03. Abaixo vemos um mapa que apresente os três grandes complexos regionais brasileiros, sobre os 

critérios utilizados para sua divisão é correto afirmar que: 
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A) A divisão privilegia algumas características econômicas da região, a região Nordeste, por 

exemplo, é caracterizada por uma economia agroextrativista. 

B) A divisão privilegia características hídricas de cada região, levando em consideração os rios e 

lagos presentes em cada uma delas. 

C) A divisão leva em consideração apenas o relevo, desse modo podemos dizer que os estados 

que compõem o centro-sul comportam um único e mesmo relevo. 

D) A divisão privilegia algumas características econômicas, a região Centro-Sul, por exemplo, é 

aquela na qual vigora uma agropecuária comercial e forte concentração industrial e urbana. 

 

04. Em cartografia, uma linha de nível é definida como: 

A) Uma linha que une pontos de altitude diferentes, o maior e o menor. 

B) Uma linha que une pontos de mesma altitude, os dois menores pontos. 

C) Uma linha que une pontos que possuem a mesma altitude. 

D) Uma linha que une pontos que possuem a mesma formação geológica. 

 

05. O mapa abaixo apresenta o relevo em curva de nível de uma ilha, a partir de sua observação 

podemos afirmar que: 

 

 

A) A ilha apresenta duas elevações, sendo o morro próximo do ponto B aquele mais íngreme. 

B) A ilha apresenta duas elevações, sendo o morro próximo do ponto B o menos íngreme. 

C) A ilha apresenta duas elevações, sendo o morro próximo do ponto B o mais escarpado. 

D) A Ilha apresenta uma elevação, sendo o morro próximo do ponto A o mais escarpado. 
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06. Você foi contratado para fazer uma planta topográfica da cidade de São Paulo, em uma escala 

1:8000, qual seria a extensão da Avenida Paulista em seu mapa, tendo em vista que sua extensão real 

é de 2.600 metros. 

A) 35,2 cm. 

B) 32,5 m. 

C) 32,5 cm. 

D) 33,5 cm. 

 

07. A rede hidrográfica de um país pode influir na distribuição populacional de um país, caso, por 

exemplo, da Austrália. Embora com uma grande extensão territorial, a Austrália conta com uma alta 

concentração populacional na região sudeste, na qual contamos com a presença de uma maior rede 

hidrográfica e também um clima mais propício, subtropical. No restante do país, vigora o clima árido. 

De posse dessas informações e em seus conhecimentos, podemos afirmar que: 

A) A concentração populacional, como no caso Australiano, se dá sempre em regiões com 

abundante rede hidrográfica e clima árido. 

B) A concentração populacional depende de uma série de fatores, a rede hidrográfica pode ser 

um desses fatores – como é o caso da Austrália. 

C) A concentração populacional não depende de fatores geográficos, a presença de uma 

abundante rede hidrográfica não possuiu nenhuma influência na ocupação dos espaços. 

D) A concentração populacional está sempre atrelada ao clima, apenas regiões de clima 

subtropical são povoadas. 

 

08. “Uma única cópia da edição dominical do The New York Times contém mais informações do que 

uma pessoa bem-educada do século XVIII consumiria em toda a sua vida”. Essa frase, atribuída a 

Ignacio Ramonet, poderia ilustrar um aspecto de nossa contemporaneidade, qual seja: 

A) A globalização, por permitir que qualquer pessoa possa se informar sobre o que acontece no 

outro lado do globo com rapidez. 

B) A expansão do jornalismo, por permitir o barateamento dos custos de produção de um jornal 

e assim torna-lo mais volumoso e acessível. 

C) A entrada na era digital, na qual contamos com a circulação crescente e acelerada de um 

número de informações e notícias. 

D) A entrada na era digital, na qual o consumo de notícias diminuiu drasticamente em prol de 

outros tipos de dados, obrigando os jornais a fazerem apenas edições dominicais. 
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09. Josué de Castro publicou, em 1946, o seu famoso livro Geografia da Fome. Um dos intuitos de sua 

obra era denunciar as áreas de fome endêmica e epidêmica no Brasil. O autor analisou os hábitos 

alimentares dos brasileiros, articulando-os com questões ambientais e sociais capazes de 

condicionar o tipo de alimentação de cada agrupamento. Podemos afirmar que, em seu estudo, Josué 

de Castro realizou um trabalho que: 

A) Flertou com a sociologia, fazendo uma análise de fenômenos da natureza social. 

B) Flertou com a sociologia, ao realizar um trabalho que concedeu pouca atenção aos aspectos 

geográficos das regiões analisadas. 

C) Flertou com a ficção, uma vez que seu livro serviu de inspiração para o romance Homens e 

Caranguejos. 

D) Flertou com a sociologia, ao buscar propor soluções de caráter unicamente político e não 

geográficos. 

 

10. Na virada para o século XXI, o México passou de um país cuja economia era baseada na exportação 

de produtos primários e importação de bens industrializados, e se tornou um dos países mais 

industrializados da América Latina. Essa mudança esteve atrelada a um fenômeno típico da época, 

comum ao modelo de Globalização daquele período, qual seja: 

A) Ampliação da malha industrial pelo globo, numa forma de democratizar a produção. 

B) Barateamento da mão de obra em nível global, permitindo que a malha industrial se 

espalhasse pelo globo de maneira mais igual em todos os países. 

C) Crescimento da economia mundial, na qual todos os países que integraram o dito terceiro 

mundo passaram a prosperar e hoje estão na vanguarda do capitalismo. 

D) Criação de blocos econômicos, como o Nafta, permitindo a entrada maciça de investimentos e 

a circulação de produtos entre os países membros. 

 

11. O Tratado de Maastricht, assinado em 1992, buscou lidar com questões surgidas no cenário 

Europeu após a Segunda Guerra Mundial. Era uma tentativa de fazer frente à nova realidade político-

econômica mundial surgida então, na qual houve o predomínio de duas superpotências, Estados 

Unidos e União Soviética, responsáveis por reconfigurar todo a relação mercadológica mundial. Uma 

das metas estabelecidas por esse tratado era: 

A) Destituição da União Soviética. 

B) Proteção ao mercado europeu contra a entrada de produtos soviéticos e americanos. 

C) A unificação econômico-monetária dos países-membros, com a criação de uma “Zona do 

Euro”. 

D) Busca de uma maior aproximação com os EUA, de maneira a conseguir melhores preços em 

importações para o continente. 
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12. A ordem geopolítica atual, diferentemente daquela que predominou de 1945 até 1991 – marcada 

pela oposição entre duas superpotências –, é objeto de muitas discussões. Para alguns, o predomínio 

político-econômico dos Estados Unidos é inegável, mas, para outros, a globalização teria permitido a 

emergência de alguns blocos de poder capazes de desestabilizar a predominância dos Estados Unidos 

no cenário mundial. Essas duas visões podem ser identificadas como: 

A) Unicentral e Multicentral. 

B) Monopolar e Multipolar. 

C) Monopolista e Democrática. 

D) Unilateral e Multilateral. 

 
QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. O período composto por coordenação é aquele em que orações são justapostas sem manter 

dependência sintática entre si, senão pelo uso da conjunção. Dos períodos a seguir, qual o único que 

não se trata de um período composto por coordenação. 

A) Discutimos vários projetos e optamos pelo mais viável. 

B) O amor nem sempre é fácil, mas só ele para iluminar nossas vidas. 

C) Não sabemos por que ela se foi. 

D) O meu time venceu o último jogo, por isso saiu da zona de rebaixamento. 

 

14. Qual dos conjuntos de locuções é o único que todos os termos estão grafados corretamente: 

A) à base de – às pressas – à olho nu – a cargo de. 

B) à minha disposição – a óleo – a pé – à toa. 

C) à cerca de – à disposição – a princípio – às vezes. 

D) à deriva – à pino – às turras – a prazo. 

 

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER AS QUESTÕES 15 A 17. 
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15. De acordo com o texto, qual o melhor conceito que se pode aplicar à civilidade: 

A) A civilidade trata-se da harmonia das relações humanas entre cidadãos, com base em código 

de éticas e regras de conduta a serem seguidas por todos e com respeito. 

B) A civilidade são regras que estão dispostas em nossa Constituição. 

C) A civilidade são regras de condutas particulares, que precisam ser vivenciadas por cada um 

individualmente. 

D) A civilidade são regras que não vinculam a coletividade, afinal vivemos em uma democracia e 

cada um tem o direito de fazer o que quiser. 

 



 

9 

16. A palavra “junto” presente nas linhas “25” e “31” são classificadas respectivamente, como: 

A) advérbio – advérbio. 

B) adjetivo – adjetivo. 

C) advérbio – adjetivo. 

D) adjetivo – advérbio. 

 

17. Assinale a alternativa em que a(s) vírgula(s) foi utilizada corretamente: 

A) A polícia confirmou que, havia 17 rifles dentro do quarto do hotel do atirador. 

B) O atirador, abriu fogo contra diversas pessoas que participavam de um festival musical. 

C) O atirador, um aposentado que gostava de frequentar cassinos, não aparentava ser perigoso. 

D) Milhares de pessoas se mobilizaram, desde as primeiras horas, da manhã, para oferecer ajuda 

às vítimas. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. O horário de verão foi instituído com o objetivo economizar energia no país em função do maior 

aproveitamento do período de luz solar. São estados que aderem ao horário de verão, exceto: 

A) Santa Carina.  

B) Rio de Janeiro.  

C) Mato grosso do Sul.  

D) Amazonas.  

 

19. Foi um importante líder político da África do Sul, que lutou contra o sistema de apartheid no país. 

Nasceu em 18 de julho de 1918 na cidade de Qunu (África do Sul). Formado em direito, foi presidente 

da África do Sul entre os anos de 1994 e 1999. Trata-se de: 

A) Thabo Mbeki.  

B) Kgalema Motlanthe.  

C) Jacob Zuma.  

D) Nelson Rolihlahla Mandela.  

 

20. Segundo a Lei Orgânica de Barra Bonita - SC, é de competência administrativa comum do 

município, da União e do Estado, observada a lei complementar federal, o exercício das seguintes 

medidas: 

A) Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua 

procedência ou destino. 
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B) Subvencionar ou auxiliar de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos, 

quer pela imprensa, rádio, televisão, serviços de alto-falante ou qualquer outro meio de 

comunicação, propaganda político-partidária ou fins estranhos a administração. 

C) Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor 

histórico, artístico ou cultural. 

D) Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanha de órgãos públicos que 

não tenham caráter educativo, informativo ou de origem social, assim como publicidade da 

qual consome nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade 

ou servidores públicos. 


