
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Didática Geral 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 21/08/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, de 05/06/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 PROFESSOR DE GEOGRAFIA 



 

PARTE I – PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
 
01 - A maior ou menor proximidade de grandes massas de 
água exerce grande influência não só sobre a umidade relativa 
do ar, mas também sobre a temperatura, por isso, em áreas 
que sofrem influência da continentalidade, há maior variação 
de temperatura ao longo do dia, ou mesmo de uma estação, 
do que em áreas que sofrem influência da maritimidade, isso 
ocorre porque o calor específico da água é maior que o da 
terra. Em consequência... 

A) Os oceanos demoram mais para se aquecer do que os 
continentes, em contrapartida, a água retém calor por 
mais tempo e demora mais para irradiar a energia 
absorvida, já os continentes esfriam com maior 
rapidez quando a incidência de luz solar diminui. 

B) Os continentes são aquecidos mais rápido e também 
demoram mais tempo para esfriar, enquanto as águas 
do oceano demoram mais para serem aquecidas e 
esfriam rapidamente, devido o movimento da água. 

C) A intensidade de calor do sol sobre os oceanos é 
maior que nas áreas continentais, por isso, as águas 
quentes dos oceanos são responsáveis pela redução 
de temperatura nas áreas continentais, provocando 
também, muitas chuvas. 

D) Tanto as áreas continentais como as áreas oceânicas 
são aquecidas de forma rápida, portanto, apenas os 
oceanos perdem todo o calor recebido do sol 
rapidamente, resultante do grande movimento das 
águas. 

E) Os continentes esfriam lentamente quando a 
incidência de luz solar diminui, já no litoral, a 
amplitude térmica diária é maior que no interior dos 
continentes, pois a água retém calor por menos 
tempo, irradiando a energia absorvida rápida. 

 
02 - Segundo a classificação de Köpen, o clima que ocorre 
nas zonas climáticas temperadas e frias do planeta, com uma 
definição clara das quatro estações do ano, havendo uma 
nítida distinção entre as localidades que sofrem influência da 
maritimidade, de amplitude térmica menor, e as do interior, 
nas quais as variações de temperatura diária e anual são 
bastante acentuadas por causa da influência da 
continentalidade é o: 

A) Tropical. 
B) Polar ou Glacial. 
C) Mediterrâneo. 
D) Temperado ou Frio. 
E) Subtropical. 

 
03 - O principal problema ambiental relacionado ao solo é a 
erosão superficial ou desgaste, que ocorre em três fases, no 
Brasil, o escoamento superficial da água é o principal agente 
erosivo. Sobre a erosão hídrica é correto afirmar:  

A) Quanto menor a velocidade e maior o volume de 
água que cai sobre o solo, mais facilidade de erosão 
ocorre, pois a intensidade da água influencia pouco 
na erosão, mas a quantidade de água que cai sobre 
determinada superfície, vai intensificar ainda mais o 
processo erosivo, independente do tipo de solo 
existente, porque o grande volume de água vai se 
infiltrar no solo de qualquer forma, sem alteração de 
vegetação, de rochas, ou mesmo de um solo mais 
resistente. 

B) A partir do momento que o vento atuar sobre uma 
região muito aberta a passagens de massas de ar, o 
desgaste do solo vai ser cada vez maior nessa região, 
mas se esse solo possuir uma extensa cobertura 
vegetal, com árvores de grande porte e copas 
fechadas, o processo erosivo será menos intenso, pois 
a cobertura vegetal irá influenciar para que esse solo 
seja mais seguro, sem sofrer com o processo erosivo. 

C) A atividade agrícola é um fator de grande 
importância para evitar o desgaste do solo, 
principalmente a agricultura temporária que 
contribui para maiores cuidados do solo que pode 
sofrer com a erosão, se esse solo sempre está sendo 
cultivado, isso significa dizer que a cobertura vegetal 
será fundamental para evitar que a chuva ou o vento 
arraste esse solo, evitando o processo erosivo, já a 
agricultura permanente irá favorecer para que haja 
infiltração e consequentemente, desgaste do solo. 

D) Toda e qualquer região hidrográfica, principalmente 
as que têm um grande número de rios muito intensos, 
sofre com a erosão, se essa região for constituída de 
uma extensa cobertura de floresta, o desgaste do solo 
será ainda maior, porque há maior possibilidade de 
infiltração de toda água que cai das chuvas, 
contribuindo de forma mais intensa para o processo 
erosivo. 

E) Quanto maior a velocidade de escoamento e o 
volume de água, maior a sua capacidade de 
transportar material em suspensão; quanto menor a 
velocidade, mais intensa a sedimentação e menor a 
intensidade de erosão, por sua vez, a velocidade e o 
volume do escoamento dependem da declividade do 
relevo, da quantidade e intensidade de chuva, da 
densidade da cobertura vegetal e do tipo de solo, 
fatores que podem facilitar ou dificultar a infiltração. 

 
04 - O Brasil possui uma extensa e densa rede hidrográfica, 
com rios de variados tamanhos e diferentes formas de usos. 
São características da hidrografia brasileira:  

A) Apesar de tantos rios no território brasileiro, a 
maior parte deles possuem regime temporários, 
principalmente no Sul e Sudeste do país. 

B) Todos os rios são exorreicos, mesmo os que correm 
para o interior têm como destino final de suas águas 
o oceano. 

C) É inexistente a presença de corredeiras e cascatas 
no território brasileiro, por isso, os rios não são 
utilizados como atrativos turísticos. 

D) Há presença de alguns lagos tectônicos no território 
brasileiro, principalmente nas regiões que há 
ocorrência de tremores de terras. 

E) Poucos rios brasileiros são de regime pluviais, por 
isso que a maior parte desses rios são perenes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

05 - O rio Amazonas corta todo o norte da América do Sul, ao 
centro da Floresta Amazônica. É o maior rio do mundo, tanto em 
volume de água quanto em comprimento (6937,08 km de 
extensão), nas cheias a distância de uma margem a outra pode 
chegar a 50 km. Por muito tempo, acreditou-se que o rio 
Amazonas era o mais caudaloso do mundo, porém o segundo 
maior em comprimento, depois do rio Nilo. A controvérsia foi 
solucionada em 2007, após expedição científica do IBGE em 
conjunto com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 
com a Agência Nacional de Águas, e o Instituto Nacional 
Geográfico do Peru (IGN). 
                                                                                     www.gigantesdomundo.blogspot.com.br 

 
- Com base nas informações do texto do mapa, pode-se afirmar 
que: 

A) O Rio Amazonas é o mais caudaloso do mundo, mas o 
segundo maior rio, porque o Rio Nilo se destaca com o 
maior em extensão. 

B) O centro do Floresta Amazônica é ocupada pela 
presença do Rio Amazonas, que nasce no leste do país 
e deságua no oeste. 

C) Antes de entrar no território brasileiro, o Rio Amazonas 
recebe o nome de Solimões até se encontrar com as 
águas do Rio Negro. 

D) Foi comprovado em 2007 que o Rio Amazonas é o 
maior rio do mundo, segundo o IBGE, INPE e o IGN, 
além da ANA. 

E) O Rio Solimões é um dos principais afluentes do Rio 
Amazonas, além de outros afluentes que são o Rio 
Marañon e o Rio Negro. 

 
06 - "Compostas basicamente de gramíneas, são encontradas 
sobretudo em regiões de clima temperado continental, 
desenvolvem-se na Rússia e Ásia Central, nas Grandes Planícies 
americanas, nos Pampas argentinos, no Uruguai, na região Sul 
do Brasil e na Grande Bacia Artesiana. 
- As informações se referem as:  

A) Florestas Equatoriais. 
B) Florestas Temperadas. 
C) Pradarias ou formações herbáceas. 
D) Floresta de Coníferas. 
E) Vegetação Mediterrânea. 

 
 
 
 

07 - As savanas estão distribuídas na zona intertropical da 
Terra e no Brasil, no território brasileiro recebem o nome 
de:  

A) Vegetação litorânea. 
B) Pradarias e estepes. 
C) Floresta do Pantanal. 
D) Gramíneas. 
E) Cerrado e Caatinga. 

 
08 - A Floresta Amazônica se destaca como a maior floresta 
tropical do mundo, situada na região Norte do Brasil, mas 
também ocupa áreas de outros países. A parte da floresta 
que ocupa áreas do território brasileiro, mesmo em outras 
regiões é classificada como:  

A) Amazônia do Norte. 
B) Amazônia Internacional. 
C) Floresta Nacional.  
D) Amazônia Legal. 
E) Região Norte. 

 
09 - Algumas atividades econômicas foram muito 
importantes para o processo de colonização no Brasil, mas 
a primeira atividade econômica que atraiu e fixou grande 
número de pessoas para a região Sudeste foi:  

A) a agricultura com o cultivo do café em grande parte 
da região. 

B) a agricultura da cana-de-açúcar em todo litoral da 
região. 

C) o extrativismo vegetal com a exploração do pau-
brasil em Minas Gerais. 

D) a pecuária com a criação de gado bovino 
desenvolvida no litoral da região. 

E) o extrativismo mineral que ocorreu principalmente 
no Centro-Oeste. 

 
10 - A derrota do sistema socialista foi representado pela 
queda do Muro de Berlim, pois a rivalidade que ocorria no 
período da Guerra Fria era assegurada pela liderança dos:  

A) Soviéticos e norte-americanos. 
B) Estadunidenses e chineses. 
C) Canadenses e japoneses. 
D) Alemães e americanos. 
E) Russos e canadenses. 

 
11 - A Índia e a China são classificados como países 
emergentes por que: 

A) A qualidade de vida está acima da média de 
qualquer país asiático, pois são os mais ricos do 
continente. 

B) Destacam-se por apresentar maior avanço 
tecnológico e científico nas áreas agrícolas. 

C) Apresentam um acelerado crescimento econômico 
e uma excelente qualidade de vida. 

D) Apresentam um crescimento econômico e social 
acima da média dos países considerados em 
desenvolvimento. 

E) Possuem uma grande diversidade de indústrias de 
base, além da elevada produção agropecuária. 

 
 
 
 
 



 

12 - As empresas corporativas atuam em diversos setores da 
economia, desenvolveram-se ao longo do século XX, 
constituíram monopólios econômicos, passando a dominar o 
mercado de determinados produtos, controlam grande parte do 
mercado nacional e mundial, adquirindo outras empresas e 
formam corporações. O objetivo dessas empresas é:  

A) Favorecer para a melhoria da economia dos países mais 
pobres, ampliando o comércio de bens de consumo para 
atender as necessidades da população mais carente do 
mundo capitalista subdesenvolvido. 

B) Atender as principais necessidades dos países em 
desenvolvimento, gerando emprego e renda a 
população para que haja maior crescimento econômico 
e consequentemente, uma melhor qualidade de vida. 

C) Contribuir para o crescimento econômico dos países 
emergentes, na tentativa de torná-los países 
desenvolvidos e, com isso, garantir um maior número 
de potências econômicas no mundo. 

D) Ampliar o capitalismo comercial no mundo, 
contribuindo para o fim do socialismo que ainda 
persiste em alguns países onde a população deixa de ser 
assistida nas suas principais necessidades. 

E) Ter mais acesso aos mercados mundiais para aumentar 
os lucros na sua cadeia produtiva, por isso, realizam 
fusões ou incorporações, além de acordos e parcerias 
com outras empresas. 

 
13 - O aumento da renda em alguns países pode ser um importante 
fator que permite o aumento da população, não apenas por causa 
da melhoria nas condições de vida, mas por que:  

A) A população que chega sempre consegue emprego com 
bons salários. 

B) Existe uma grande parcela da população que vai ajudar 
quem chega. 

C) Muitas pessoas têm vontade de viver em cidades muito 
povoadas. 

D) O local oferece boas oportunidades de trabalho e 
serviços em setores diferentes. 

E) A ocorrência de chuvas e um solo de qualidade é o que 
mais atrai população. 

 
14 - O sistema capitalista apresenta princípios que lhe conferem 
características próprias, com uma economia de mercado, 
predomínio da propriedade privada, a busca do lucro com base 
na livre concorrência, uma sociedade dividida em classes. Tem 
como um dos seus princípios a lei da oferta e da procura que se 
apresenta da seguinte forma: 

A) Quando a oferta de determinado produto é maior que a 
procura, há uma tendência na queda dos preços e 
quando a oferta é menor que a procura os preços 
aumentam. 

B) Os preços das mercadorias são determinadas pelas 
empresas que procuram saber quais as necessidades da 
população para baratear os preços. 

C) Existe um período em que o comércio se organiza para 
oferecer a população preços mais baixos para evitar 
problemas econômicos nos países. 

D) Os preços dos produtos são determinados pelo governo, 
pois quando maior a necessidade da população, mais 
baixos serão os preços. 

E) É apenas o mercado que determina o preço dos produtos 
em qualquer parte do mundo, independente da 
necessidade da população. 

15 - Historicamente, a globalização é um processo integrador 
das economias nacionais tendo por objetivo a criação, cada 
vez mais, de um mercado unitário. Iniciou-se com as Grandes 
Navegações e acelerou com a Revolução Industrial, as 
multinacionais, e, hoje em dia, com a tecnologia de ponta. 
Sobre essa integração do mundo globalizado é correto 
afirmar:  
I - Com a movimentação mais ágil do comércio, a integração 
entre as várias partes do mundo se acentuou, com elementos 
comuns nas paisagens urbanas e rurais. 
II - O mundo sempre esteve interligado pelas redes e fluxos 
econômicos, porque as relações sociais ocorreram bem antes 
do surgimento das indústrias. 
III - O mundo tornou-se globalizado em razão das inovações 
técnicas, científicas e informacionais de integração entre 
pessoas, empresas e organizações no mundo. 
- A alternativa que apresenta a sequência correta é apenas:  

A) II e III. 
B) III apenas. 
C) I e II. 
D) II apenas. 
E) I e III. 

 
16 - A terceira DIT ou “Nova DIT” surgiu no século XX, com 
a revolução técnico-científica-informacional e a consolidação 
do capitalismo financeiro, que permite a expansão das 
grandes multinacionais pelo mundo. Nesse período, os países 
subdesenvolvidos iniciam seus processos tardios de 
industrialização, entre eles o Brasil. Tal acontecimento foi 
possível graças à abertura do mercado financeiro desses 
países e pela instalação de empresas multinacionais ou 
globais, oriundas, quase sempre, de países desenvolvidos. 
- Um dos aspectos que favoreceu para a "Nova DIT" foi:  

A) A exportação mais acentuada de matéria-prima dos 
países desenvolvidos para os países 
subdesenvolvidos, porque apenas dessa forma foi 
possível uma forma mais acelerada na economia dos 
desenvolvidos. 

B) A chegada de imigrantes de países desenvolvidos 
que precisavam ocupar os diferentes cargos de 
trabalho nos setores da economia nos países 
subdesenvolvidos porque existia uma grande 
dependência de mão de obra. 

C) O grande número de imigrantes nos países 
desenvolvidos que vinham de países 
subdesenvolvidos por serem altamente qualificados 
no mercado de trabalho e assim atendiam a 
necessidade de mão de obra. 

D) Uma maior produção e exportação de matéria-prima 
dos países subdesenvolvidos para os países 
desenvolvidos na tentativa de atender a grande 
produção industrial das grandes metrópoles 
mundiais. 

E) A entrada de multinacionais em uma maior parte de 
países, principalmente, subdesenvolvidos que 
iniciaram seu processo de industrialização devido a 
abertura do mercado financeiro. 

 
 
 
 
 
 



 

17 - Criada em 14 de setembro de 1960, a Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) é uma organização 
intergovernamental, que tem como objetivo a centralização da 
elaboração das políticas sobre produção e venda do petróleo dos 
países integrantes. Atualmente, os países membros da OPEP 
são: Argélia, Angola, Equador, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, 
Nigéria, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e 
Venezuela. A Indonésia suspendeu a sua adesão em janeiro de 
2009. A sede da OPEP está localizada em Viena, capital da 
Áustria. A OPEP desenvolve estratégias na produção de 
petróleo, estabelecendo cotas de produção para os países 
membros, diminuindo a oferta, fazendo o preço de o produto 
atingir valores elevados, proporcionando maior lucratividade 
para os países exportadores de petróleo. 
- Com base nas informações do texto, pode-se afirmar que a 
Opep: 

A) Todos os países do mundo que possuem reservas de 
petróleo fazem parte da Opep. 

B) Apenas os países da Ásia que são produtores e 
exportadores de petróleo fazem parte da Opep. 

C) Um dos principais objetivos da Opep é vender o 
petróleo produzido apenas para os países mais 
industrializados do mundo. 

D) Foi criada para ajudar os países mais pobres do mundo, 
principalmente os que não têm reservas de petróleo. 

E) Um dos objetivos da Opep é proporcionar maior 
lucratividade para os países exportadores de petróleo. 

 
18 - Favelas, lixões, falta de água potável e miséria são 
problemas frequentes no Brasil, mesmo nas cidades mais 
modernas, onde há produção de tecnologias. Esses contrastes 
entre modo de vida de seus habitantes:  

A) São visíveis apenas nas pequenas cidades brasileiras. 
B) Estão sendo solucionados de forma intensa pelos 

governantes do país. 
C) São visíveis na paisagem das grandes cidades do país. 
D) Estão presentes apenas nas áreas industriais das grandes 

cidades. 
E) Estão sendo reduzidos rapidamente apenas nas grandes 

cidades. 
 
19 - Os principais fluxos do comércio internacional podem 
refletir os níveis de desenvolvimento econômico dos países e 
regiões, no que se refere à produção industrial, havendo 
diferenças nos valores das exportações interregionais, pois os 
países desenvolvidos exportam mais produtos industrializados, 
que são as mercadorias mais valiosas, já os países em 
desenvolvimento, predominam exportações de produtos 
agrícolas e minerais. O texto afirma que: 

A) Os países mais ricos dependem totalmente dos recursos 
dos países em desenvolvimento, para atender ao seu 
amplo mercado consumidor. 

B) Todos os países apresentam grande crescimento 
econômico nas trocas comerciais, num mesmo ritmo. 

C) A maior parte dos países subdesenvolvidos passam um 
maior crescimento econômico nas trocas comerciais. 

D) Os países desenvolvidos adquirem maiores 
rendimentos nas trocas comerciais entre países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

E) Apenas os países em desenvolvimento apresentam 
crescimento econômico nas trocas comerciais. 

 
 

20 - "Deve ser lembrado que as cidades globais, uma 
definição qualitativa, não coincidem necessariamente com 
as megacidades, aglomerações com mais de 10 milhões de 
habitantes, de acordo com a ONU, definidas por um critério 
quantitativo. Zurique, na Suíça, em 2000, tinha 995 mil 
habitantes, (...), mas era e ainda é uma cidade global pelo 
papel de comando que desempenha na rede urbana mundial. 
(...). Por outro lado, a região metropolitana de Dacca, em 
Bangladesh, no mesmo ano tinha 10,2 milhões de pessoas, 
sendo, portanto, uma megacidade, mas não uma cidade 
global, devido a carência de objetos técnicos e à sua 
reduzida importância em termos de serviços globais. Além 
disso, uma grande parcela de sua população está 
abandonada, desconectada, marginalizada dos fluxos 
globais". 

                      SENE, Eustáquio de. Globalização e espaço 
geográfico. São Paulo: Contexto, 2003.p. 135-136. 

- O texto afirma que: 
A) A partir do momento que uma cidade passa a ser 

classificada como global, ela também passa a ser 
reconhecida como megacidade, pois sua população 
vai crescer rapidamente. 

B) Nem toda cidade global é uma megacidade, pois a 
cidade global pode se destacar na rede urbana 
mundial, mas sua população pode ter menos de 10 
milhões de habitantes. 

C) O acelerado crescimento da população de uma 
megacidade passa a contribuir para que essa cidade 
se torne global, porque os serviços serão os mais 
importantes do país. 

D) Apenas as cidades globais dos países desenvolvidos 
são também megacidades, porque sua população 
cresce desordenadamente, crescendo também os 
serviços existentes. 

E) Todas as megacidades dos países subdesenvolvidos 
passam a ser classificadas como cidades globais, 
pois os serviços se tornam cada vez mais eficientes 
por causa da população. 

 
21 - O problema da poluição das águas assume proporções 
catastróficas nas cidades, principalmente nas grandes 
aglomerações urbanas, pois essas cidades concentram os 
maiores contingentes populacionais e a maioria das 
indústrias e dos serviços. Nessas grandes aglomerações 
urbanas:  

A) Apesar de tantos problemas de poluição, existe 
muitas campanhas por parte das empresas que 
tentam evitar tantos problemas relacionados a água. 

B) As indústrias têm uma pequena contribuição na 
poluição das águas, a maior parte dessa poluição 
vem dos esgotos domésticos. 

C) A maior parte da poluição vem, principalmente, das 
indústrias que estão instaladas nas áreas mais 
centrais dessas cidades. 

D) Há um elevado consumo de água e uma infinidade 
de fontes poluidoras, tanto na forma de esgotos 
domésticos como de efluentes industriais. 

E) O lixo passa a ser o único problema porque a 
população ainda não tem uma preocupação de 
destinar o lixo doméstico de forma correta. 

 
 
 



 

22 - Em 1992, foi assinado o Tratado de Maastricht, que 
definiu os contornos do projeto europeu no Pós-Guerra Fria. 
O tratado entrou em vigor em janeiro de 1993, e a 
Comunidade Europeia passou a ser denominada:  

A) Comunidade Econômica Europeia. 
B) União Europeia. 
C) A Europa dos 27. 
D) A Europa dos 25. 
E) Tratado de Roma. 

 
23 - Na Conferência do Rio de Janeiro, em 1992, com a 
defesa de lutas sociais contra a pobreza em associação às 
questões ambientais, os países subdesenvolvidos 
conquistaram uma nítida vitória política e diplomática, já na 
Conferência de Estocolmo: 

A) Os países subdesenvolvidos questionaram a 
legitimidade das restrições ao uso dos recursos 
naturais de que dispunham; argumentaram que as 
nações desenvolvidas, tendo atingido o poderio 
industrial se apropriando desses recursos, 
desejavam impor exigências de controle ambiental 
que retardariam o processo de industrialização dos 
países desenvolvidos. 

B) Os países desenvolvidos teriam que arcar com o 
ônus principal de limitações ao uso de recursos 
naturais, assim como transferir tecnologias e meios 
para que os países subdesenvolvidos pudessem s 
desenvolver economicamente sem agravar os 
principais pilares da crise ecológica global: o 
aquecimento global, o comprometimento da 
camada de ozônio e o desmatamento de áreas 
verdes. 

C) Foram debatidas questões sobre fornecimento de 
água, saneamento básico, energia, saúde, 
agricultura e biodiversidade, além de cobrar 
atitudes com relação aos compromissos firmados 
durante outras conferências, principalmente colocar 
em prática a Agenda 21, no entanto os resultados 
dessa conferência não foram muito significativos e 
os países desenvolvidos não cancelaram as dívidas 
das nações pobres. 

D) Discutir sobre o papel de uma instância global que 
fosse capaz de unir metas de preservação do meio 
ambiente com as necessidades contínuas de 
progresso econômico, isto é, progredir sem agredir 
o meio ambiente, sendo feita a revisão do mandato 
do PNUMA, mas não exatamente a criação de uma 
organização mundial de meio ambiente, uma 
proposta dos europeus que o Brasil achava que não 
resolvia os dilemas da época. 

E) Discutir apenas sobre os dois principais problemas 
ambientais: a questão do lixo e a poluição das 
águas, pois para os países desenvolvidos 
destacaram esses como os mais graves problemas 
ambientais dos países industrializados, 
determinando que todos os países que estavam 
apresentando maior crescimento industrial, 
deveriam reduzir o número de indústrias nos seus 
territórios. 

 
 
 
 

24 - No final de 2010, ocorreu um dos mais importantes e 
decisivos encontros a respeito das mudanças climáticas em nível 
global, que conseguiu efetivar vários acordos e reinserir os 
Estados Unidos nos esforços para a contenção do aquecimento 
planetário. Esse encontro ficou conhecido como a COP-16:  

A) Conferência Organizacional dos Países sobre os Climas 
em 2016. 

B) Encontro Intragovernamental sobre Mudanças do 
Clima em 16 países. 

C) 16ª Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças 
do Clima. 

D) Dinâmica Global dos Climas nos Países 
Desenvolvidos. 

E) Princípio de Responsabilidade Comum do Patrimônio 
Natural. 

 
25 - "Avanços tecnológicos revolucionaram os transportes com 
a invenção do motor a combustão e do avião e a utilização de 
outras fontes de energia como o petróleo, o gás e a eletricidade".  
- O texto se refere a:  

A) Primeira Revolução Industrial. 
B) Terceira Revolução Industrial. 
C) Guerra Fria no mundo bipolar. 
D) Multipolaridade. 
E) Segunda Revolução Industrial. 

 
26 - A União Soviética era formada apenas de países socialistas. 
São características do socialismo:  

A) Economia planificada sendo controlada pelo Estado e 
inexistência de divisão de classes. 

B) Meios de produção e mercadorias predominantemente 
de propriedades privadas. 

C) Lei da oferta e da procura e livre concorrência entre as 
empresas. 

D) Sistema produtivo vinculado a propriedade individual e 
grande acumulação de capital. 

E) Economia de mercado voltada para o lucro e grandes 
desigualdades sociais. 

 
27 - Atualmente, grande parte da população europeia vive em 
áreas urbanas, pois a expansão da indústria fez com que o 
processo de urbanização se tornasse intenso. Ainda sobre a 
distribuição da população na Europa é correto afirmar:  

A) Uma boa parcela vive no campo por possuir um sistema 
de agricultura muito avançado, atraindo muitos 
trabalhadores para o setor primário. 

B) A maior parte dessa população ocupa cargos de trabalho 
no setor secundário por ser a indústria uma das 
atividades econômicas que mais cresce no continente. 

C) O norte da europeu atraiu uma grande parcela da 
população porque os rigores climáticos oferecem 
melhores condições de sobrevivência. 

D) A maioria vive em pequenas cidades de até cinco mil 
habitantes, estando ocupada em atividades do setor 
terciário, que consiste no comércio e na prestação de 
serviços. 

E) É na faixa tropical do continente, que está situada a 
maior parcela da população que foi atraída por um clima 
adequado ao desenvolvimento de atividades agrícolas. 

 
 
 
 



 

28 - As indústrias estadunidenses buscam no México 
recursos naturais e mão de obra barata. Já o Canadá se 
apresenta como: 

A) Maior parceiro comercial do México, enfrentando 
sérios problemas nas relações comerciais com os 
Estados Unidos. 

B) Um parceiro comercial necessário à economia 
estadunidense, possuindo uma grande produção 
industrial apenas de alimentos. 

C) Maior parceiro comercial mais expressivo dos 
Estados Unidos, mesmo assim, sua economia é 
dependente de capitais e investimentos 
estadunidenses. 

D) Passou a ser apenas um parceiro comercial comum 
dos Estados Unidos, formando laços comerciais 
mais fortes com o México. 

E) Parceiro comercial dos países da América do Norte, 
determinando a mesma forma de negociação tanto 
nos Estados Unidos como no México. 

 
PARTE II – DIDÁTICA GERAL 
 
29 - A didática é tratada nesta avaliação, como um ramo de 
estudo da Pedagogia partindo dos vínculos entre finalidades 
sócio-políticas e pedagógicas e as bases teórico-científicas 
e técnicas da direção do processo de ensino e aprendizagem. 
Nesta perspectiva o estudo sistemático da didática como 
teoria do processo de ensino, deve levar em conta: 

A) que é uma disciplina apenas instrumental 
B) a preparação teórica e prática na formação 

profissional do professor 
C) que constitui-se, assim, como disciplina que 

prioriza os conhecimentos teóricos 
D) que apenas a prática na educação, sem considerar as 

metodologias específicas das matérias  
E) a generalização de princípios e meios que não são 

comuns e básicos para a docência 
 
30 - O profissional do ensino deve fundamentar a sua 
prática: 

A) em uma teoria obsoleta que determina, em grande 
medida, a realidade que está mais próxima de seus 
alunos 

B) como executor das propostas e projetos emanados 
da Secretaria Municipal de Educação (SME), 
distantes dos desafios mais urgentes que tem diante 
de si 

C) na reprodução de hábitos existentes e respostas que 
os docentes devem fornecer a demandas e ordens 
externas 

D) nas experiências dos educadores mais antigos, os 
quais consideram a neutralidade da ciência que 
ilumina os fatos educativos 

E) numa opção de valores e em ideias que lhe ajudam 
a esclarecer as situações, os projetos e os planos, 
bem como as previsíveis consequências de suas 
práticas 

 
 
 
 
 
 

31 - A função educativa da escola, imersa na tensão dialética 
entre reprodução e mudança deve oferecer uma 
contribuição específica de: 

A) utilizar a função compensatória que assegura a 
promoção automática nas escolas públicas, diante 
das pautas de conduta do estudante 

B) preparar os alunos para o ingresso no mercado de 
trabalho a fim de agirem democraticamente numa 
sociedade desigual 

C) compensar as diferenças existentes entre os alunos 
das escolas particulares e públicas, minimizando as 
diferenças e possibilidades desiguais na prática 

D) utilizar o conhecimento social e historicamente 
construído, como ferramenta de análise para 
compreender as aparências superficiais do status 
quo real 

E) impor a lógica didática da homogeneidade de 
ritmos, estratégias e experiências educativas, por 
meio da formação de turmas mais fracas e mais 
fortes 

 
32 - Quando se transforma a vida de aula e da escola, de 
modo que se possa vivenciar práticas sociais e intercâmbios 
acadêmicos que induzam à solidariedade, à colaboração, à 
experimentação compartilhada, assim como a outro tipo de 
relações com o conhecimento e com a cultura que 
estimulem a busca, a comparação, a iniciativa e a criação, 
identifica-se as características de uma Pedagogia: 

A) tecnicista 
B) de Escola Nova 
C) dialógica 
D) funcionalista 
E) behaviorista 

 
33 - O professor Marcos desenvolve práticas pedagógicas 
que possibilitam situações de ensino e aprendizagem que 
favorecem a formação das estruturas formais da mente e a 
apropriação da bagagem cultural, enquanto produto da 
evolução histórica da humanidade, favorecendo o 
desenvolvimento que segue à aprendizagem. Assim, o 
professor Marcos tem como fundamentação básica os 
princípios psicológicos defendidos por: 

A) Vygotsky 
B) Piaget 
C) Ausubel 
D) Skinner 
E) Pavlov 

 
34 - O processo didático caracterizado como mediação 
escolar, perpassado pelos objetivos-conteúdos-métodos, 
apoiado no processo de ensino e aprendizagem, deve ter em 
vista as finalidades da educação em nossa sociedade. Assim 
sendo os objetivos devem: 

A) formar a base objetiva da instrução viabilizados 
pelos métodos de transmissão, assimilação e 
avaliação dos estudantes 

B) dar a forma pela qual se concretiza a relação 
professor e aluno em todas as condições específicas 

C) oferecer os meios de proporcionar uma prática 
educativa coerente com as exigências dos familiares 
dos alunos 

D) formalizar o conjunto de conhecimentos e modos 
valorativos organizados pedagogicamente 



 

E) antecipar os resultados e processos esperados do 
trabalho conjunto do professor e dos alunos 

 
35 - O saber pertence à classe social que o produz pelo seu 
trabalho e deve ser por ela reapropriado, recuperando: 

A) o senso comum como único meio de valorizar as 
pessoas de baixo poder aquisitivo 

B) o seu núcleo científico, isto é, aquilo que tem 
objetividade e universalidade 

C) os conteúdos propedêuticos, única forma das 
classes populares ascenderem socialmente 

D) o assistencialismo pedagógico compensando os 
altos níveis da pobreza dos alunos 

E) o proselitismo político para que as classes 
subalternas assumam os seus protagonismos 

 
36 - Os conteúdos de ensino devem retratar a experiência 
social da humanidade no que se refere a conhecimentos e 
modos de ação, transformando-se em: 

A) instrumentos pelos quais os alunos assimilam, 
compreendem e enfrentam as exigências teóricas e 
práticas da vida social 

B) metodologias que atendam a normatização do 
ensino, mediante uma referência padrão, dentro de 
uma visão reprodutivista, visando o 
desenvolvimento de todos os alunos 

C) uma adequação do senso comum aos objetivos do 
Ensino Fundamental e às demandas da economia 
globalizada 

D) um ordenamento jurídico que visa a melhoria da 
educação, assegurando a manutenção da sociedade  

E) garantia, em linhas gerais, dos caminhos educativos 
consensuais que visam fortalecer o contexto 
neoliberal do século XXI 

 
37 - Se cabe ao professor fazer uma re-seleção dos 
conteúdos a partir do que lhe é sugerido na programação 
oficial que tem como base o Projeto Político Pedagógico 
(PPP) escolar, é preciso que ele tenha: 

A) um seguro domínio do conteúdo científico da 
matéria que ensina e garantir apenas aqueles 
conteúdos que domina 

B) um seguro domínio do conteúdo científico da 
matéria, associado aos modismos pedagógicos que 
devem ser contemplados 

C) em conta os saberes prévios dos alunos, objeto da 
avaliação final e que considera a promoção de todos 

D) a capacidade de excluir os alunos desinteressados, 
garantindo o processo evolutivo dos estudantes 
aplicados 

E) um seguro domínio do conteúdo científico da 
matéria para saber o que é mais relevante 
socialmente para ser ensinado aos seus alunos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 - A professora Flávia acompanha sistematicamente as 
atividades realizadas em casa pelos seus alunos, desafiando-
os a responderem cada questão, favorecendo o vir a ser, 
possibilitando situações de aprendizagens formativas que 
estimulam às novas descobertas pelos mesmos. Nesta 
direção as situações de ensino devem favorecer 
aprendizagens significativas, as quais tem como diagnóstico 
uma avaliação: 

A) classificatória 
B) automática 
C) pejorativa 
D) mediadora 
E) disciplinadora 

 
39 - A professora Magda planeja e executa situações de 
ensino que motivam os alunos a estudarem 
sistematicamente. Assim sendo ela deve sempre retomar as 
atividades de casa identificando os acertos, ressignificando 
os erros e os considerando como algo: 

A) comum às classes populares e aos professores 
formados que não conseguem relacionar as teorias 
às práticas cotidianas 

B) inerente as imensas lacunas existentes na formação 
do educador que comete grandes erros no ensino 

C) inerente ao processo de aprendizagem, os quais 
requerem ajustes na intervenção pedagógica, 
necessários à superação dos limites manifestados 
pelos seus alunos 

D) atribuído as diferenças regionais e as características 
socioeconômicas dos professores das escolas 
públicas que consideram o erro como incapacidade 
de progressão 

E) relacionado com as avaliações compensatórias que 
encaminham as crianças para as séries seguintes, 
via promoção automática 

 
40 - O professor Waldir utiliza os jogos pedagógicos 
conforme definido no PPP escolar, com base nas 
orientações dos PCN. Assim sendo, ele deve planejar as 
atividades lúdicas, oferecendo aos estudantes as condições 
para as aprendizagens significativas, advindas de situações 
pedagógicas intencionais. É importante ressaltar que essas 
aprendizagens, de natureza diversa, devem ocorrer: 

A) de maneira integrada ao currículo, conforme o nível 
de desenvolvimento do aluno 

B) de forma assistemática e crítica de acordo com a 
origem social do aluno  

C) de acordo com a condição econômica dos alunos 
mais carentes 

D) em salas especiais em caso de doenças infecto 
contagiosas no meio familiar 

E) conforme a  origem étnico-racial dos familiares dos 
alunos   

  
 

 


