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Prefeitura de Iporã do Oeste 

Estado de Santa Catarina 

Edital de Processo Seletivo nº 008/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 02  

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. Quando o professor precisa escolher um modelo de sequência didática, o docente depende: 

A) Do objetivo didático proposto. 

B) Dos recursos humanos e materiais disponíveis. 

C) Da proposta avaliativa estabelecida. 

D) Do tempo e do espaço disponíveis.  

 

02. Nessa proposta pedagógica o eixo de interesses sofre diversos deslocamentos, onde o entendimento 

intelectual demanda uma atividade prática, assim como aspectos lógico-cognitivos ganham uma 

camada importante sob o psicológico da criança. São desenvolvidas as disciplinas por meio da 

espontaneidade, da qualidade de conteúdo e de eixo de interesse que vão ao encontro dos alunos. Tais 

princípios são comuns à pedagogia: 

A) Tradicionalista. 

B) Construtivista. 

C) Não-diretiva.  

D) Liberal tecnicista.  

 

03. A recente renúncia de David Cameron como primeiro-ministro do Reino Unido, onde Theresa May 

assume seu posto, se deu a partir de certos desdobramentos nas atuais condições políticas do Reino 

Unido. Sendo sua renúncia motivada: 

A) Pela pressão do Partido Conservador em sua renúncia, já que suas posturas eram muito liberais 

frente às propostas comuns aos Tories.  

B) Pela consulta pública, onde a maioria da população votou a favor da saída do Reino Unido do 

bloco da União Europeia, o que contrariou as expectativas do premiê, renunciando ao cargo. 

C) Pela cisão entre os Trabalhadores e Conservadores nas decisões acerca do Brexit, tornando uma 

situação insustentável para qualquer decisão feita pelo primeiro-ministro, obrigando-o a passá-

la por votação no parlamento e, insatisfeito com o resultado, renunciou ao cargo.  

D) Pelas políticas imigratórias, já que o então primeiro-ministro era contra as políticas de abertura 

das fronteiras para os refugiados, renunciando ao cargo por conta de tais princípios.  

 

04. O movimento do wahabismo sustenta as posições adotas pelo grupo terrorista do Estado Islâmico, 

pois: 

A) Há uma visão fechada nos princípios do califado proposto pela ótica xiita, de um estado 

teocrático islâmico mundial.  
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B) Nele é defendida uma posição de defesa da “purificação da fé” tradicionalista e radical por meio 

da lei islâmica da Sharia.  

C) Há a concepção de que a Jihad – guerra santa para o Islã – deve ser feita de dentro de cada cultura, 

etnia e nação, estabelecendo um estado civil fundamentalista e no movimento Ibadita.  

D) Confere aos membros do partido islâmico poder teocrático de decisões sociais, políticas e 

militares, estabelecidas através dos Sunas e das propostas maometanas.  

 

05. O domínio morfoclimático da Caatinga possui uma vegetação típica adaptada ao seu tipo específico 

de solo e clima que são, respectivamente: 

A) Seco e semiárido. 

B) Fértil e equatorial tropical. 

C) Erodido e árido. 

D) Desértico e subtropical. 

 

06. As formações vegetais de planície composta por herbáceas, pequenos bosques e poucas árvores, 

leva o nome de estepe. No Brasil, a estepe ocupa parte principal do bioma: 

A) Dos Pampas.  

B) Da Mata Atlântica. 

C) Do Cerrado. 

D) Das Araucárias.  

 

07. Acerca do complexo regional do Centro-Sul, julgue as seguintes afirmações:  

 I - É uma entre as três regiões geoeconômicas do Brasil, sendo a mais rica em relação à renda per 

capita e PIB, além de ser a mais populosa; 

 II - O relevo da região centro-sul é o mais acidentado do país, com zonas de altitude e cadeias 

montanhosas, sendo aqui que se encontram os pontos mais altos do país; 

 III - Os tipos climáticos principais encontrados na região são variações do clima tropical, valendo 

ressaltar que ainda assim a variabilidade climática é grande em cada uma de suas sub-regiões;  

 IV - Sua área total corresponde à metade do território do Brasil, sendo maior que os outros 

complexos regionais do país. 

Assinale a alternativa que apresente somente afirmações corretas: 

A) I, II e III. 

B) II, III e IV. 

C) I e IV. 

D) I e III. 
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08. Acerca da Bacia Amazônica, é correto afirmar que: 

A) Seu principal rio não é o maior em extensão, perdendo de longe para o Rio Nilo, porém é o rio 

com o maior volume de água do mundo. 

B) Sua nascente ocorre nos Andes Peruanos e percorre um longo caminho até sua foz no oceano 

Atlântico, na região norte do Brasil. 

C) Além de sua distribuição ao longo de grande parte do território brasileiro, a Bacia Amazônica faz 

parte também da hidrografia de outros três países.  

D) A bacia é tão grande que contribui como parte da nascente dos rios Tocantins e Araguaia.  

 

09. Segundo a teoria das fases do desenvolvimento de Jean Piaget, a fase pré-operatória é responsável 

pelo surgimento: 

A) Do pensamento egocêntrico, onde a criança pensa e reage de acordo com suas experiências 

individuais. 

B) Da capacidade do descentramento, cuja função é contribuir para a análise dos múltiplos aspectos 

de uma situação. 

C) Do raciocínio, ainda que preliminar, do raciocínio lógico e do raciocínio abstrato. 

D) Da internalização de esquemas mentais, através do uso de símbolos para representações 

mentais definitivas.  

 

10. A utilização da cartografia como método pedagógico possibilita diversas possibilidades de 

aprendizado, mas é incorreto dizer que através desse estudo: 

A) Será possível considerar a cartografia como um meio de comunicação e representação do 

mundo. 

B) É possível desenvolver fortes noções de proporção e escala, além da compreensão de como a 

realidade se compõe em níveis de detalhamento diferentes. 

C) Torna-se comum o uso de referências, orientações e direções, dando um sentido de 

posicionamento e presença no mundo material. 

D) O aluno desenvolve plena capacidade de localizar-se no mundo, prever distâncias e estipular 

coordenadas através de informações de dados coletados empiricamente e sem instrumentos.  

 

11. A Agenda 21 é um documento lançado em 1992 e que sistematiza um plano de ações com o principal 

objetivo de alcançar o desenvolvimento: 

A) Econômico sustentável. 

B) Industrial e tecnológico. 
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C) Da Reforma Agrária. 

D) Cultural e Social.  

 

12. No verão, a Massa Equatorial Continental – que se forma na região Amazônica – tende a: 

A) Se estender para o sul do continente. 

B) Se retrair e interagir somente com o clima da região norte. 

C) Expandir para o norte, interagindo com tropical atlântico.  

D) Estender-se latitudinalmente para o pacífico.   

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

13. Analise o trecho abaixo. 

“Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, é muito conhecida por suas tradições.” 

De acordo com as regras de pontuação, as vírgulas que isolam a expressão destacada no trecho são de 

uso: 

A) Obrigatório, para isolar um adjunto adverbial antecipado. 

B) Obrigatório, para isolar um elemento de valor meramente explicativo. 

C) Facultativo, podendo ser substituídas por travessões. 

D) Facultativo, para isolar um aposto explicativo. 

 

14. Segundo o dicionário brasileiro da Língua Portuguesa, ilícito significa algo que é contrário às leis 

e/ou à moral, podendo ser, tal sentido, compreendido por seu sinônimo: 

A) Perigoso. 

B) Moral. 

C) Lícito. 

D) Nefas. 

 

15. A oração sublinhada no trecho abaixo é classificada sintaticamente como: 

“Não desanime, pois o ânimo é a alma do negócio.” 

A) Oração coordenada sindética conclusiva. 

B) Oração coordenada sindética explicativa. 

C) Oração subordinada adverbial final. 

D) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 

 

16. Complete a lacuna abaixo e assinale a alternativa que relaciona o item à resposta correta: 
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“Não consigo entender o ______________ você está triste comigo!”  

A) Porquê. 

B) Por que. 

C) Porque. 

D) Por quê. 

 

17. “As estrelas parecem brilhar.”. Acerca da análise sintática, é correto afirmar que o período é: 

A) Composto, formado por uma locução verbal “parecem brilhar”, logo, uma oração. 

B) Simples. Formado por uma locução verbal, onde o sujeito é simples, ou seja, “As estrelas”. 

C) Composto, formado por uma locução verbal “parecem brilhar”, logo, duas orações. 

D) Composto, pois contém verbos independentes. Sujeito do verbo “parecer” é oracional: 

“Brilharem as estrelas”. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. “O presidente Michel Temer afirmou no dia 26 de julho de 2018, durante discurso na 10ª cúpula do 

grupo BRICS, que um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia nunca esteve tão perto de ser 

fechado, e ressaltou a importância de um sistema de comércio internacional multilateral.”  

(Fonte: www.terra.com.br >acesso em 26 de julho de 2018) 

Assinale a alternativa incorreta, relacionada ao trecho acima: 

A) A Rússia teve sua participação suspensa na cúpula do BRICS, por motivos diplomáticos com a 

china. 

B) Índia e África do Sul pertencem ao BRICS. 

C) A 10ª cúpula do BRICS ocorreu na cidade de Johanesburgo. 

D) Um dos temas tratados na 10º cúpula do BRICS foi o estabelecimento da sede do Escritório 

Regional da Américas do Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, que terá sede em São Paulo 

e um escritório em Brasília. 

 

19. São cidades da Serra Catarinense: 

(__) Urupema; 

(__) São Joaquim; 

(__) Palhoça; 

(__) Imbituba. 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas e em seguida marque a alternativa que 

apresenta a ordem correta de cima para baixo: 
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A) V-F-V-F. 

B) F-V-V-F. 

C) V-V-V-F. 

D) V-V-F-F. 

 

20. “O Tribunal de Contas da União (TCU) lançou na tarde do dia 26 de julho de 2018, uma plataforma 

digital com a relação de políticos que tiveram as contas julgadas irregulares nos últimos oito anos. A 

consulta aos 7.431 nomes já pode ser feita na internet para orientar a população, partidos, coligações, 

candidatos e o próprio Ministério Público a obter mais informações sobre os candidatos das próximas 

eleições.” 

(Fonte: istoe.com.br > acesso em 27 de julho de 2018) 

Sobre o Tribunal de Contas da União - TCU é correto afirmar: 

A) Conhecido também como Corte de Contas, o TCU não é órgão colegiado.  

B) Tribunal de Contas da União (TCU) compõe-se de 22 ministros.  

C) O Tribunal de Contas da União (TCU) é um tribunal administrativo. Julga as contas de 

administradores públicos e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos federais, 

bem como as contas de qualquer pessoa que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade 

de que resulte prejuízo ao erário. 

D) Trata-se de órgão autônomo e dependente da União cuja missão principal é a de promover a 

defesa da ordem jurídica. 

 


