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Município de São Miguel do Oeste 

Estado de Santa Catarina 

 Processo Seletivo nº 003/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Professor de Geografia 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita 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 

Resposta. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão Resposta 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

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 Resposta ao 

fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. Leia as afirmações acerca das características geográficas brasileiras abaixo: 

 I - Mais de 90% do território brasileiro está em uma área intertropical; 

 II - As médias térmicas anuais são superiores a 20ºC e predomínio de climas quentes; 

 III - A grande maior parte do território nacional está localizada na região setentrional; 

 IV - A maior parte das fronteiras nacionais é feita através dos rios por meio da divisão continental.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I, II e III estão corretos.  

B) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.  

C) Apenas os itens II e III estão corretos.  

D) Apenas os itens I e IV estão corretos.  

 

02. Mesmo nas áreas urbanas há grandes fatores biológicos envolvidos, como a fauna urbana que pode 

ser proliferada. Nesse sentido, os vetores urbanos:  

A) Proliferam-se como forma de degradação do meio urbano e podem ser controlados tanto pela 

ação humana, como pelo controle biológico.  

B) Reproduzem-se na maioria das vezes em regiões urbanas com grandes áreas verdes e, 

normalmente, pouco povoadas.  

C) Ocorrem em regiões com muita biodiversidade de fauna, mas sem áreas verdes que auxiliem a 

manutenção dessas espécies.  

D) Serão o principal instrumento de proliferação de doenças urbanas, sendo controladas de forma 

eficiente pelo uso de químicos e reagentes naturais.  

 

03. As depressões são áreas mais planas e regulares se comparadas aos planaltos, com as altitudes 

baixas em comparação aos outros tipos de relevo e costumam ser formadas através de erosões e 

Intemperismos, com áreas rebaixadas. No Brasil, as regiões que possuem tal tipo de relevo são: 

A) O norte e sul amazônico.  

B) Próximos aos mares de morros do sudeste.  

C) Na costa do Nordeste.  

D) Na região de transição das Matas dos Cocais.  

 

04. As pradarias no Brasil são chamadas de pampas e esse bioma está entre os que mais sofrem com o 

desmatamento no país, parte disso ocorre devido ao solo: 
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A) Que é muito fértil por ser rico em húmus – composto principalmente de vegetais em 

decomposição.  

B) Ser plano, altamente arável e não compor uma região de grande biodiversidade, servindo bem 

para a criação de pastos.  

C) Ter grande umidade, de clima subtropical que, apesar de estar localizado em um relevo de 

morros, é propicio ao cultivo de certas espécies de frutas tipicamente europeias.  

D) Ser de idade geológica recente, com baixa sedimentação, formado quase que inteiramente por 

planícies e vegetação herbácea alta.  

 

05. Pensando nas dinâmicas das massas de ar que atuam no território brasileiro, é correto afirmar que 

a massa de ar que gera o clima tropical de altitude possui um inverno tipicamente rigoroso por conta 

das influências que sofre da massa: 

A) Polar atlântica.  

B) Equatorial oceânica.  

C) Tropical atlântica.  

D) Tropical continental.  

 

06. O Brasil entre o início da década de 1990 e até meados dos anos 2000 cresceu, em média, 30% em 

relação ao último senso da década de 90. Nesse caso, o crescimento demográfico brasileiro: 

A) Apesar desse grande crescimento recente, acompanha uma tendência mundial em diminuir sua 

porcentagem de crescimento em relação aos anos anteriores.  

B) Continua a ter um aumento gradativo comum aos países emergentes, porém a população ainda 

está concentrada nas grandes regiões metropolitanas.  

C) Permanece o mesmo em questão do número de nascimentos em relação aos anos anteriores, 

mudando somente o quadro da mortalidade infantil que, felizmente, tem diminuído 

drasticamente em todo o país.  

D) Vem sofrendo efeitos de diminuição demográfica comuns aos países desenvolvidos, um índice 

comum a países europeus e norte-americanos, mas incomum a um país em situação econômica 

emergente.  

 

07. Em 2010, o Brasil subiu no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, superando a média geral 

da América Latina. Porém, os dados mais recentes – do Relatório de 2015 – mostram que: 

A) O Brasil superou o Uruguai e o Chile no IDH a partir de 2015. 

B) O Brasil estacionou no ranking no últimos anos, apesar de se encontrar a frente dos vizinhos 

Colômbia, Paraguai e Bolívia.  
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C) O país, com 0,755, está a 0,02 pontos de distância para poder fazer parte dos países com 

desenvolvimento “muito alto”.  

D) Figura entre os três países com maior IDH na região da América Latina e do Caribe.  

 

08. Especialistas geopolíticos, após a queda do Muro de Berlim e dos eventos relacionados a esse 

acontecimento, passaram a nomear a ordem mundial vigente a partir dessa data e pela próxima década 

como: 

A) Multipolar. 

B) Bipolar. 

C) Unimultipolar.  

D) Unipolar.  

 

09. O MERCOSUL possui uma divisão entre os seus membros, sendo que as nações principais são 

chamadas de membros plenos e aquela nações que possuem uma integração menor ao bloco econômico 

são chamados de membros associados. Os membros plenos atuais são cinco, porém um desses países 

se encontra suspenso desde dezembro de 2016, sendo ele: 

A) Paraguai. 

B) Uruguai. 

C) Bolívia. 

D) Venezuela.  

 

10. Acerca das características do NAFTA (North American Free Trade Agreement - Acordo de Livre 

Comércio da América do Norte), é incorreto afirmar que o acordo do bloco prevê: 

A) A livre circulação de pessoas entre os países integrantes, com menor controle imigratório.  

B) Facilitada no transito de produtos e mercadorias, além de serviços entre os membros.  

C) Eliminação de fortes barreiras alfandegárias, com os altos impostos comuns à importação de 

bens e mercadorias, de forma gradual. 

D) O estabelecimento de uma zona de livre comércio, porém não conta com as características de 

uma união aduaneira.  

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

11. “Alcançou pela docilidade a estima de todos.”. Com base na oração, é correto afirmar que: 

A) Não há erro de regência verbal, pois o verbo alcançar, neste caso, é verbo transitivo indireto. 
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B) Não há erro de regência verbal, pois o verbo alcançar, neste caso, é verbo transitivo direto e 

indireto. 

C) A frase está incorreta, pois no sentido de “conseguir (coisa desejada ou pedida); obter” é 

incorreto empregar o verbo “alcançar”. 

D) Não há erro de regência verbal, pois na acepção de “conseguir o que se pretende” o verbo 

“alcançar” é verbo intransitivo. 

 

12. “Que bela homenagem ele fez a você”. Assinale o tempo e o modo verbal nos quais se encontra o verbo 

sublinhado. 

A) Pretérito perfeito do indicativo. 

B) Imperativo afirmativo. 

C) Presente do subjuntivo. 

D) Pretérito imperfeito do indicativo. 

 

13. Sobre os pronomes de tratamento, analise algumas regras: 

I - Os pronomes de tratamento são pronomes que se referem à 2.ª pessoa do discurso. Entretanto, 

exigem a concordância verbal na 3.ª pessoa. Ademais, devem também ficar na 3.ª pessoa todos os 

elementos que a tais pronomes se refiram; 

II - Tais fórmulas de tratamento só são consideradas pronomes de tratamento quando vêm 

antecedidas de “Sua” ou “Vossa”. Desprovidas de tais partículas, tornam-se, no mais das vezes, meros 

“substantivos femininos” ou “adjetivos”; 

III - Emprega-se “Sua” quando nos referimos à pessoa. Por outro lado, empregamos “Vossa” quando 

nos dirigimos à pessoa. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

14. Os pronomes de tratamento “Vossa Magnificência, Vossas Magnificências” são empregados para: 

A) Reis e rainhas. 

B) Cardeais. 

C) Reitores. 

D) Juízes. 
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15. “O fato que foi revelado nas investigações foi decisivo, para a elucidação do crime.”. Com base na frase, 

é correto afirmar que: 

A) Nela não há erros de pontuação. 

B) Há um erro de pontuação, pois, neste caso, não se separa por vírgula o nome do seu 

complemento. 

C) Há um erro de pontuação, pois, neste caso, não se deve empregar a vírgula entre o sujeito e o 

seu verbo quando juntos, ainda que um preceda ao outro. 

D) Há um erro de pontuação, pois, neste caso, não se separa o nome do(s) seu(s) adjunto(s). 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

16. De acordo com a Lei Orgânica de São Miguel do Oeste - SC, ao Município é vedado: 

I - Criar distinções entre brasileiros; 

II - Recusar fé aos documentos públicos; 

III - Outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de dívidas, sem interesse público 

justificado, sob pena de nulidade do ato. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

17. Segundo a Lei nº 9.394/96, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto: 

A) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

B) Insolência à liberdade e indiferença à tolerância. 

C) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

D) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 

 

18. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como: 

A) Independência do Brasil.  

B) Dia Nacional da Consciência Negra.  

C) Proclamação da República. 

D) Dia Nacional do Índio.  
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19. De acordo com a Lei no 10.639/03, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre: 

A) Inglês e Literatura.  

B) Artes e Astrologia.  

C) Geografia e Educação Física.  

D) História e Cultura Afro-Brasileira. 

 

20. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. De acordo com a Lei nº 9.394/96, os sistemas municipais de 

ensino compreendem: 

(__) - As instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público 

municipal; 

(__) - As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

(__) - Os órgãos e entidades nacionais de educação. 

A) F-F-V. 

B) V-F-F. 

C) V-V-F. 

D) V-F-V.  

 

 


