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CADERNO DE PROVAS 
 

Caro(a) Candidato(a): Antes de iniciar a prova leia atentamente as instruções a seguir: 

 

1. Este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas com 04 (quatro) opções (A, B, C, D). A prova terá duração 

máxima de 03(três) horas. A prova terá seu horário de início em sala, a contar após a distribuição dos cadernos 

de prova e autorização do aplicador(a). 

2. Confira em seu caderno de provas a sequência de questões. Você tem até 10 (dez) minutos do início das provas 

para solicitar a troca do caderno de provas que apresentar algum problema de impressão ou qualquer outro que 

inviabilize a realização da mesma, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

3. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. Portanto, ao aplicador(a) de sala e 

fiscais não há autorização para fornecer esclarecimentos sobre o conteúdo das provas, sendo esta atribuição de 

única e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a). 

4. Você receberá do aplicador o cartão de respostas 30 (trinta) minutos após o início da prova, o cartão de respostas 

deverá obrigatoriamente ser assinado pelo(a) candidato(a) no local em que há a indicação: “ASSINATURA”, 

utilizando sempre caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

5. Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco nas folhas do caderno de prova. Sugerimos 

que você assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas que julgar correta. Depois, 

passe-as para o cartão de respostas. 

6. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão ANULADAS. Portanto, ao 

preencher o cartão de respostas faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois em hipótese alguma haverá 

substituição do cartão de respostas por erro do(a) candidato(a). 

7. Ao terminar a prova ou findo o horário limite para sua realização, o candidato deverá OBRIGATORIAMENTE 

entregar seu cartão de respostas “ASSINADO”, ao aplicador(a) de sala. O(a) candidato(a) que não devolver seu 

cartão de respostas será automaticamente eliminado(a) e não terá classificação alguma no concurso público. 

8. Atenção! Preencha o cartão-resposta na mesma sequência numérica das questões do caderno de provas.  

9. Somente será permitido levar o caderno de questões (prova), depois de decorrido o período de 120 (cento e 

vinte) minutos do início das provas. 

10. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos, 

assim como os demais procedimentos constantes no subitem 9.7 e no subitem 9.9 do Edital 001/2019. 

11. Após o término da prova, o(a) candidato(a) deverá deixar imediatamente o recinto da mesma, sendo 

terminantemente proibido fazer contato com os(as) candidatos(as) que ainda não terminaram a prova sob pena 

de ser excluído do Concurso Público. 

12. O desrespeito às normas que regem o presente concurso, bem como, a desobediência às exigências registradas 

no edital, além de sanções legais cabíveis implica na desclassificação do candidato. 

13. Aguarde a ordem do aplicador para iniciar a prova. 

14. Os dois últimos candidatos ao terminarem as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente, após 

testemunharem o fechamento (lacre) do envelope de provas, assinando a Ata Relatório. 

15. O candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares da Prova Objetiva, que será feita às 16 horas 

do dia 17/02/2020, no site  www.gualimp.com.br, poderá peticionar RECURSO à banca examinadora, quando 

julgar que ocorreu erro na formulação das questões e divulgação do gabarito preliminar, nos dias 18/02/2020 e 

19/02/2020. 

NÃO ESQUEÇA! 

Ao sair, entregue o cartão de respostas devidamente assinado. 

BOA PROVA!!! 
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ATENÇÃO!!! 
 
➢ O CARTÃO DE RESPOSTAS ABAIXO É PARA SER UTILIZADO SOMENTE COMO RASCUNHO. 

➢ AO RECEBER O CARTÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO CONFIRA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

(NOME, CARGO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO) E EM SEGUIDA ASSINE NO LOCAL INDICADO. 

OBS.: O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE, entregar seu cartão de repostas definitivo 

preenchido e ASSINADO, sob pena de ter seu cartão de respostas ANULADO.  

(item 9.15 do edital 001/2019) 
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QUESTÕES DE LINGUA PORTUGUESA  
 
 

 

Leia com atenção o texto a seguir para responder as questões 1 e 2. 

 

 

A igualdade é coisa que todos desejam. As crianças querem ser iguais. Daí a importância de ter 

o brinquedo que todas têm. A menina que não tinha a Barbie era aleijada, estava excluída das 

conversas, dos brinquedos, das trocas. A criança que não tivesse o "bichinho eletrônico" era uma 

criança "portadora de deficiência”. "Como não ter o bichinho se todas as crianças têm o bichinho?” Os 

pais compravam o bichinho – mesmo sabendo que ele era idiota – para que o filho não sentisse a dor 

da exclusão. Os adolescentes usam tênis da mesma marca, camisetas da mesma grife, fazem todos as 

mesmas coisas, [...] falam todos _____ mesmas palavras que só eles entendem. Ai daquele que falar 

as palavras da linguagem dos pais, ou que usar tênis e camiseta de marca desconhecida. Esse 

adolescente é "diferente", “não pertence" ao grupo, é "portador de deficiência". O grupo é o "conjunto" 

– no sentido matemático ao qual pertencem os iguais. Os diferentes "não pertencem", são excluídos. 

Os diferentes estão condenados _____ solidão.  

As pessoas portadoras de deficiência estão condenadas, de início, ____ solidão. Por serem 

fisicamente diferentes e por não poderem fazer o que todos fazem, estão excluídas do grupo.    

Ser igual é muito fácil. Basta deixar-se levar pela onda, ir fazendo o que todos fazem, não é 

preciso pensar muito nem tomar decisões. As decisões já estão tomadas. É só seguir ____ onda. A 

vida é uma grande festa. Mas o "diferente" está sozinho. Não existe nenhuma onda que o leve, nenhum 

bloco que o carregue. Cada movimento é uma batalha.  

Os "normais" podem dizer simplesmente: "Sou igual _____ todos, portanto sou." É a igualdade 

que define o seu ser. Mas os "portadores de deficiência" têm que fazer uma outra afirmação: Pugno, 

ergo sum – luto, logo existo. Muitos, sem coragem para enfrentar a luta solitária, desistem de viver e 

são destruídos. Os que aceitam o desafio, entretanto, se transformam em guerreiros.  

Há jardins que se fazem por atacado: basta comprar _____ plantas no Ceasa e em Holambra. 

As plantas são produzidas em série, em terra cientificamente preparada. São jardins bonitos, feitos com 

plantas produzidas em série, todas iguais. Mas há os jardins das solidões, que florescem nas pedras.  

As pessoas são assim também. Há os jardins produzidos em série. Parecem diferentes, mas 

são todos iguais. Quem quiser um que chame um paisagista. E há aqueles que nenhum paisagista sabe 

fazer. Brotam da rudeza da pedra vulcânica com uma beleza que é só sua.  

Pois foi organizado, em Campinas, o "Centro de Vida Independente" – uma ONG (Organização 

Não-Governamental) que tem por objetivo reunir as pessoas portadoras de deficiência (PPDs). Surgida 

nos Estados Unidos, nos anos 70, foi criada por portadores de deficiências graves, provenientes na sua 

maioria, de ferimentos na guerra do Vietnã. O seu objetivo é encorajar os PPDs a assumir sua vida de 

maneira independente, sem medos e sem vergonhas: fazer brotar jardins nas pedras brutas.  

ALVES, Rubem. Sobre violinos e rabecas. in Concerto para corpo e alma.  
Campinas, São Paulo: Papirus: Speculum, 1998. 

 
 
 

01. Está CORRETA a afirmação da alternativa: 

 

(A) O autor reforça o desejo de fuga manifestado por aqueles que estão em condições consideradas 

inferiores.  

(B) Em relação à atitude dos seres humanos, o autor se posiciona mostrando para as pessoas a possibilidade 

de superação de condições desfavoráveis à socialização. 

(C) No trecho “Há jardins que se fazem por atacado: basta comprar as plantas no Ceasa e em Holambra” 

o autor expressa uma opinião sobre um fato.  

(D) Há presença de linguagem figurada no trecho “...foi criada por portadores de deficiências graves, 

provenientes na sua maioria, de ferimentos na guerra do Vietnã.”  
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02. Assinale a alternativa que preencha CORRETAMENTE as lacunas do texto:  

 

(A) as – à – à – a – a – as. 

(B) às – à – à – a – a – as.  

(C) as – à – a – a – a – às.  

(D) as – a – à – à – a – às.  

 

03. A classificação sintática dos termos está INCORRETA na alternativa: 
 

(A) As contratações da empresa visam dar oportunidades aos jovens. (= Adjunto adnominal). 

(B) Ele sempre agiu favoravelmente às nossas determinações. (= Complemento nominal). 

(C) Entreguei-lhe toda a documentação solicitada. (= Objeto indireto). 

(D) Os meninos saíram do parque felizes. (= Predicativo do objeto).              
 

04. A colocação do pronome oblíquo átono NÃO está de acordo com as regras da norma culta em: 
 

(A) Ela disse que talvez SE mude para o interior. 

(B) Ela jamais ME disse o que pensa a meu respeito. 

(C) Em tratando-SE de assuntos financeiros, dirija-se ao nosso contador. 

(D) Enviar-NOS-ão brevemente a geladeira que compramos.  
 

05. A oração destacada em “A prova foi tão longa que todos saíram exaustos da sala” classifica-se 

como: 
 

(A) Coordenada sindética conclusiva. 

(B) Subordinada adjetiva explicativa. 

(C) Subordinada adverbial concessiva. 

(D) Subordinada adverbial consecutiva. 
 

06.  Analise as seguintes frases quanto à regência verbal: 
 

I. Assiste a todos o direito de reivindicar melhores salários. 

II. Aviso-o de que desisti da viagem. 

III. Certifiquei-lhe de que o prazo para o pagamento esgotara-se. 

IV. Lembra-se da nossa última conversa? 

V. Pagou o funcionário tudo o que devia. 
 

Estão de acordo com a norma culta, apenas: 
 

(A) I e V. (B) I, II e III. (C) I, II e IV. (D) III e IV. 
 

07. Indique a alternativa em que ocorre voz passiva analítica. 
 

(A) O empregado cortou-se ontem. 

(B) Incluiu-se um novo contato de venda. 

(C) O prazo foi fixo para depois de abril. 

(D) Anexou o documento errado. 
 

08.  Marque a opção na qual se sobressaia, mesmo sem a presença dos elementos de conexão 

gramatical, a relação de concessão.  
 

(A) Não tivesse chovido, teríamos ido ao parque.  

(B) Estude. Passe no exame. 

(C) Chegando cedo, encontra-me ainda em casa. 

(D) Emagreci tomando refrigerante.  
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09. Leia a tirinha abaixo:  
         

 
 

O emprego da vírgula em “Venha depressa, doutor!” se justifica por: 
 

(A) Isolar palavra explicativa. 

(B) Indicar a elipse do verbo. 

(C) Isolar o aposto. 

(D) Isolar o vocativo. 
 

10. Observe:  

 
 

O humor da tirinha decorre de um efeito de sentido marcado pela presença de: 
 

(A) Estereótipos negativos de personagens.  

(B) Estereótipos positivos de personagens. 

(C) Um trocadilho decorrente do pronome interrogativo 'por quê' e da conjunção 'porque'. 

(D) Ambiguidade decorrente de palavras homófonas, marcadas ou não.  

 
 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
 

11. É importante que a comunidade escolar possa “articular ações com segmentos da sociedade que 

possam contribuir para a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem”. No âmbito da gestão 

democrática, essa atribuição:  
 

(A) Cabe exclusivamente ao grupo discente. 

(B) Constitui prerrogativa exclusiva da Secretaria Municipal de Educação. 

(C) Compete ao Conselho Escolar. 

(D) Compete apenas ao Gestor Escolar. 
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12. Sobre os fundamentos previstos na Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010, é CORRETO o 

que se afirma em:  
  

(A) As escolas que ministram Ensino Fundamental deverão trabalhar considerando essa etapa da educação 

como aquela capaz de assegurar a cada um e a todos o acesso ao conhecimento e aos elementos da cultura 

imprescindíveis para o seu desenvolvimento pessoal e para a vida em sociedade, assim como os benefícios 

de uma formação comum, independentemente da grande diversidade da população escolar e das demandas 

sociais. 

(B) O Ensino Fundamental se traduz como um direito público objetivo de cada um e como dever exclusivo do 

Estado. 

(C) É dever do Estado e da família e de toda sociedade garantir a oferta do Ensino Fundamental público, gratuito 

e de qualidade, sem requisito de seleção. 

(D) A educação, ao proporcionar o desenvolvimento do potencial humano, interdiz o exercício dos direitos civis, 

políticos, sociais e do direito à diferença, sendo ela mesma também um direito social, e possibilita a formação 

cidadã e o usufruto dos bens sociais e culturais. 
 

13. Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna abaixo. 
 

Na Pedagogia _________________a atividade escolar é centrada na discussão de temas sociais e 

políticos; poder-se-ia falar de um ensino centrado na realidade social, em que professor e alunos 

analisam problemas e realidades do meio socioeconômico e cultural. 

 

(A) Renovada. (B) Tradicional. (C) Libertadora. (D) Liberal. 
 

14. A avaliação serve para, dentre outros objetivos, perceber o nível de aprendizado dos alunos. 

Porém, não necessariamente, deve classificar os sujeitos em uma visão competitiva. Sendo assim, 

diversas são as formas de avaliar e diversos são resultados obtidos. Se uma avaliação diagnóstica for 

aplicada, ela visa:   
 

(A) Definir a atribuição de notas a cada estudante. 

(B) Classificar os estudantes do grupo. 

(C) Ajudar a localizar problemas de aprendizagem. 

(D) Verificar o que realmente o estudante aprendeu no final do ciclo. 
 

15. Pode-se corretamente considerar como desenvolvimento escolar no requisito “normas e 

regulamentos escolares” a seguinte característica pedagógica:  
 

(A) A escola tem autonomia para decidir sobre horários escolares, metodologias adotadas, equipamentos e 

materiais necessários. 

(B) A escola dispõe de critérios e instrumentos para determinar a eficácia escolar. 

(C) O código de conduta é amplamente divulgado e é conhecido por alunos, professores e pais. 

(D) A escola estabelece metas de excelência. 

16. Acerca do sistema educacional brasileiro, levando em conta o arcabouço legal, doutrinas 

pedagógicas e diretrizes de ensino, assinale a alternativa INCORRETA:  
 

(A) A LDBEN prevê a avaliação do aluno pelo professor, assim como a avaliação do sistema educacional como 

um todo. 

(B) Cabe à União, a organização do sistema educacional federal e dos territórios; aos Estados, a atuação 

prioritariamente nos ensinos fundamental e médio e aos Municípios, no ensino fundamental e na educação 

infantil. 

(C) A gestão democrática do ensino público e privado e a gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais são princípios do ensino brasileiro. 

(D) O ensino é livre à iniciativa privada, desde que sejam cumpridas as normas gerais da educação nacional e 

ocorra autorização e avaliação pelo poder público. 
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17. Sobre a Lei nº 12.990/2014, que trata sobre a reserva de cotas para negros e pardos nos concursos 

públicos, assinale resposta INCORRETA:  
 

(A) A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual 

ou superior a 5 (cinco). 
(B) A reserva de vagas a candidatos negros constará expressamente dos editais dos concursos públicos, que 

deverão especificar o total de vagas correspondentes à reserva para cada cargo ou emprego público 

oferecido. 
(C) Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo 

candidato negro posteriormente classificado. 

(D) Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso. 

 

18. De acordo com a Lei de diretrizes e bases da educação nacional – Lei nº 9394/1996, os sistemas 

de ensino devem assegurar para os educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, e altas habilidades ou superdotação, as seguintes condições de aprendizagem:  

 

I. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às 

suas necessidades. 

II. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 

do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor 

tempo o programa escolar para os superdotados. 

III. Professores sem especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 

especializado, bem como professores do ensino regular sem qualificação especifica para 

docência desses educandos nas classes comuns. 

IV. Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, 

inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho 

competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 

apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora. 

 

Qual (is) alternativa (s) que apresenta (m) a (s) afirmativa (s) CORRETA (S)?  

 

(A) I, apenas. (B) I, II e VI. (C) I, III e VI. (D) I e III. 
 

19. Sob a óptica da Lei 8.069/90 (ECA) tanto a criança quanto o adolescente têm direito à educação, 

visando: 

I. À preparação técnica para o trabalho. 

II. À aprendizagem integral. 

III. Ao preparo para o exercício da cidadania. 
 

Está INCORRETO o que se diz em: 
 
(A) Todas as alternativas. 

(B) Somente na alternativa III. 

(C) Somente na alternativa II. 

(D) Somente na alternativa I. 
 

20. São componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental, expressamente previstos na 

Resolução nº 7, DE 14 de dezembro de 2010:  
 

I. Língua Portuguesa; Língua Materna, para populações indígenas; Língua Estrangeira moderna Arte 

e Educação Física. 

II. Matemática; Ciências biológicas e Ciências Humanas. 

III. História; Geografia e Ensino Religioso. 
  

É CORRETO o que se afirma em: 
 
(A) I e III. (B) II e III. (C) I apenas. (D) I, II e III. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
 
 

21. Com base no trecho acima e em seus conhecimentos sobre o tema, é INCORRETO afirmar que:   

 

A questão da região é mais complexa, pois é difícil delimitar áreas, uma vez que nos encontramos em um 

mundo globalizado e no qual as fronteiras são cada vez mais simbólicas do que reais. Da questão da 

região, introduzida por Kant, derivaram muitos outros questionamentos e desdobramentos. Criaram-se 

os conceitos de regionalismos, de regionalizações, dos territórios, entre outros, que contribuem para o 

debate da ciência e da construção da geografia. (Fonte: TANAKA, Juliana Emy Carvalho, 2010) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(A) A pluralidade de conceitos e de visões acerca da região se mostra benéfica, uma vez que o espaço 

geográfico não se constitui como estático e acabado, estando sempre numa permanente dinâmica. 

(B) O conceito de região permaneceu inalterado ao longo da história do pensamento geográfico. 

(C) Pode-se afirmar que mesmo no período atual da ciência geográfica, a região continua como uma das pautas 

mais importantes nas discussões geográficas, sendo inegável a contribuição de Kant para a constituição do 

arcabouço teórico para a definição do conceito de região. 

(D) A chamada Geografia Crítica, de cunho marxista, passou a considerar a região a partir de um cunho crítico 

das desigualdades e contradições promovidas pelo capitalismo. 
 

22. Em uma aula de Geografia mundial, em especial ao continente asiático, o Professor de Geografia 

pode apresentar o seguinte recorte aos seus alunos das séries finais do Ensino Fundamental:  

 

A INDIGNADA PROMESSA DE VINGANÇA DO IRÃ APÓS MORTE DO GENERAL QASEM SOLEIMANI EM 

ATAQUE DOS EUA 
 

Após a morte (...)do general iraniano Qasem Soleimani, líder da força de elite da Guarda Revolucionária 

(Quds), provocada por um ataque dos EUA no Iraque, o Irã prometeu uma "vingança severa". 

O ataque contra Soleimani — ocorrido quando ele e sua comitiva deixavam o aeroporto de Bagdá, capital 

do Iraque — foi executado por ordem do presidente Donald Trump, segundo confirmado pelo Pentágono. 

A morte de quem era considerado o segundo homem mais poderoso no Irã, só atrás do aiatolá Ali 

Khamenei, líder supremo do Irã, foi confirmada também pela Guarda Revolucionária do Irã. 

(...) 
Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/internacional-50978492 (adaptado) 

 
Considerando o cenário político e econômico mundial, acerca do Irã é ADEQUADO afirmar que:  
 

(A) Na maior parte do país predomina o clima temperado e polar de altitude na região de Zagros. 

(B) O Irã está localizado no Sudoeste da Ásia entre o mar Cáspio e o golfo Pérsico. 

(C) Aproximadamente, o Irã possui uma população de 30 milhões de pessoas que, em sua maioria, vivem na 

área urbana. 

(D) A língua oficial é o árabe, mas também se fala inglês, iídiche e curdo. 

 

23. Com os alunos das séries finais do Ensino Fundamental, o Professor de Geografia poderá 

trabalhar a temática dos indicadores sociais e apresenta-los os seguintes:  

 

Mortalidade infantil (até 5 anos) para cada mil nascidos 
vivos (2010) 

Média de esperança de vida (2010), em 
anos 

72,9 56,6 

 
Analisando os indicadores sociais acima podemos CORRETAMENTE associá-los ao seguinte país: 
 
(A) Alemanha. (B) França. (C) Islândia. (D) Gâmbia. 
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24. A história do pensamento geográfico é uma parte da ciência geográfica em que se analisa o 

pensamento ou evolução e as teorias que contribuíram para a sistematização da geografia como ciência. 

A esse respeito julgue as afirmações a seguir e marque (V) Verdadeiro ou (F) Falso:    

 

⃣ Até o final do século XVIII, não é possível falar de conhecimento geográfico, como algo padronizado, 

com unidade mínima para ser considerada ciência. O termo Geografia era utilizado para designar 

escritos literários, relatos de viagens, descrição de lugares, relatórios estatísticos simplórios, entre 

outros aportes. 

⃣ As primeiras manifestações, no sentido de uma Geografia sistematizada, aparecem nos escritos de 

Alexander von Humboldt, compreendendo que a Geografia deveria estudar os “sistemas naturais” 

individuais e compará-los, na perspectiva do estudo dos lugares. 

⃣ No início do século XIX, começou a ocorrer a sistematização do saber geográfico de modo autônomo 

e particular. 

⃣ A Geografia moderna é pautada na autonomia, mediação pedagógica, utilização de múltiplas 

linguagens e internalização significativa de experiências de aprendizagem, sendo o aluno conduzido 

a analisar a realidade social que o cerca na condição de agente transformador das dinâmicas 

históricas que perpassam a espacialidade.  

 
A sequência CORRETA é: 
 
(A) V, V, F, V. (B) V, V, V, F. (C) F, V, F, V. (D) F, V, V, F. 

 

25. Analise as afirmações abaixo e responda:         
 

As propostas de reformulação do ensino de Geografia na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) têm 

em comum o fato de explicitarem a capacidade dos estudantes de empregar o raciocínio geográfico para 

pensar e resolver problemas gerados na vida cotidiana, condição fundamental para o desenvolvimento 

das competências gerais previstas.   
 

POR ISSO,  
 

É preciso superar a aprendizagem com base apenas na descrição de informações e fatos do dia a dia, 

cujo significado restringe-se apenas ao contexto imediato da vida dos sujeitos. A ultrapassagem dessa 

condição meramente descritiva exige o domínio de conceitos e generalizações. Estes permitem novas 

formas de ver o mundo e de compreender, de maneira ampla e crítica, as múltiplas relações que 

conformam a realidade, de acordo com o aprendizado do conhecimento da ciência geográfica. 

 

(A) A primeira é uma afirmação falsa e a segunda é verdadeira. 

(B) A primeira é uma afirmação verdadeira e a segunda é falsa. 

(C) As duas são asserções falsas. 

(D) As duas são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira. 

 

26. No ensino de Geografia, ao se trabalhar o tema “patrimônios ambientais do território brasileiro” 

com os alunos do Ensino Fundamental, espera-se que os mesmos desenvolvam a seguinte habilidade:  

 

(A) Selecionar temas e aspectos da espacialidade das cidades globais que informam as transformações sob a 

ótica da globalização. 

(B) Localizar, identificar e descrever os fenômenos relevantes da paisagem cultural que se expressam no 

movimento da globalização. 

(C) Reconhecer a sociodiversidade da nação brasileira, sua localização no território e suas formas de 

manifestação e interação. 

(D) Reconhecer os fenômenos culturais que explicam as identidades regionais de vários povos da Terra, 

avaliando-os em relação à sua extinção e descaracterização do modo de vida. 
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27. No Ensino Fundamental, ao se trabalhar a temática “a natureza, as atividades econômicas e os 

problemas ambientais” espera-se que os alunos construam um conjunto de saberes e conhecimentos 

relacionados à Geografia que lhes permitam ser capazes de:  

 

(A) Identificar a forma esférica da Terra. 

(B) Reconhecer que o planeta Terra faz parte, assim como outros planetas, do Sistema Solar. 

(C) Reconhecer que os resíduos domésticos também podem poluir os recursos hídricos. 

(D) Compreender que a sucessão dos dias e das noites está relacionada ao movimento de rotação da Terra. 

 

28. Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) apregoa-se que “o raciocínio geográfico, uma 

maneira de exercitar o pensamento espacial, aplica determinados princípios para compreender aspectos 

fundamentais da realidade: a localização e a distribuição dos fatos e fenômenos na superfície terrestre, 

o ordenamento territorial, as conexões existentes entre componentes físico-naturais e as ações 

antrópicas”.   
 

Neste sentido, com base em seus conhecimentos sobre princípios do raciocínio geográfico na BNCC, 

enumere a segunda coluna de acordo com a primeira: 
 

1. Analogia. 

2. Conexão. 

3. Diferenciação. 

4. Extensão. 

 
⃣ Espaço finito e contínuo delimitado pela ocorrência do fenômeno geográfico. 

⃣ Um fenômeno geográfico nunca acontece isoladamente, mas sempre em interação com outros 

fenômenos próximos ou distantes. 

⃣ Um fenômeno geográfico sempre é comparável a outros. A identificação das semelhanças entre 

fenômenos geográficos é o início da compreensão da unidade terrestre. 

⃣ É a variação dos fenômenos de interesse da geografia pela superfície terrestre (por exemplo, o 

clima), resultando na diferença entre áreas. 

 

A sequência CORRETA é: 

 

(A) 4 – 2 – 3 – 1. (B) 3 – 1 – 2 – 4.  (C) 4 – 2 – 1 – 3. (D) 3 – 2 – 1 – 4. 

 

29. “Chile arde e ninguém sabe como apagar o fogo. O conflito social já dura duas semanas, 

impulsionado pelo não cumprimento das expectativas da população e pela desconfiança em relação aos 

políticos”. (Fonte: El País, 04 nov. 2019)   

 
A esse respeito, pode-se afirmar, EXCETO: 
 
(A) O conflito social no Chile explodiu em 18 de outubro, uma data que ficará marcada na história do país. 

Manifestou-se primeiro na forma de protestos contra o aumento da passagem do metrô de Santiago. 

(B) De acordo com os indicadores do Banco Mundial, o Chile é um dos dez países mais desiguais do planeta. A 

grande convulsão social pela qual o país está passando expôs as deficiências do sistema político-econômico 

chileno.  

(C) O retorno à democracia em 1990 permitiu que o Chile fizesse transformações que o levaram a reduzir 

consideravelmente as taxas de pobreza (de 40% para 8,6%, de acordo com a Pesquisa Casen 2017), sendo 

considerado o país com maior mobilidade social da OCDE e um dos países com maior PIB da América 

Latina. 

(D) Apesar da tensão instalada, o Chile continua sediando a realização da Conferência sobre Mudança Climática 

(COP25) e o Fórum de Cooperação Ásia-Pacífico (APEC). 
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30. Os conjuntos das correntes não dialéticas que estudam a relação do homem com a natureza, sem 

se preocupar com as interfaces dos homens e as questões sociais, compõem a Geografia 

________________. De modo simplório, elas podem ser assim compreendidas: ______________, com 

Ratzel como principal teórico; _____________, fundamentado, principalmente, por La Blache; e 

________________, com bases também em La Blache e Richard Hartshorne, que focaliza o estudo das 

áreas e sua diferenciação mediante a descrição dos lugares e divisões territoriais.   

 

Os termos que nomeiam e completam CORRETAMENTE as lacunas do texto acima são, respectivamente: 
 

(A) Crítica – Determinismo – Regionalismo – Possibilismo. 

(B) Tradicional – Possibilismo – Determinismo – Regionalismo. 

(C) Moderna – Determinismo – Possibilismo – Regionalismo. 

(D) Tradicional – Determinismo – Possibilismo – Regionalismo. 

 

31.  No contexto dos caminhos ou orientações no espaço de referência, o ponto subcolateral Sul-

suldoeste (SSW) se encontra entres os seguintes pontos:  

 

(A) Entre o Oeste e o Noroeste. 

(B) Entre o Leste e o Sudeste. 

(C) Entre o Sul e o Sudoeste. 

(D) Entre o Leste e o Nordeste. 

 

32. Em Geografia, o termo que remonta aos mapas antigos (medievais) cujo padrão era o de colocar 

o Leste na parte do topo (como fazemos hoje com o Norte) pode ser corretamente associado ao seguinte 

conceito:  

 
(A) Orientação. 

(B) Mapeamento sistemático nacional. 

(C) Mapa temático. 

(D) Representação cartográfica. 

 

33. Leia o texto abaixo: 

 
I. A relação cidade-campo é uma temática complexa, polêmica, instigante e muito relevante na ciência 

geográfica, uma vez que a distinção e delimitação entre a cidade e o campo tornaram-se uma tarefa 

mais difícil a partir da acentuação das articulações entre esses espaços.  

II. As inúmeras transformações socioespaciais observadas no campo e na cidade são advindas da 

internacionalização do capital, que engendrou mudanças substanciais na economia brasileira, 

podendo-se destacar a maior integração socioeconômica entre as regiões do país.  

III. A diversificação dos serviços, impulsionada por uma infraestrutura de transportes e comunicações 

mais moderna e dinâmica nas cidades e a modernização do campo, que mesmo não tendo ocorrido 

de forma homogênea, reestruturou-o, intensificaram os fluxos entre esses espaços. Esses fluxos 

foram possibilitados pela maior presença da técnica e da ciência no processo produtivo e, 

consequentemente, nas relações que a cidade e o campo estabelecem.  

IV. Essas relações não são influenciadas pelas diferentes visões tradicionalmente associadas ao campo 

e à cidade, rural e urbano. 

             
Estão CORRETAS apenas: 
 
(A) I e IV. (B) II, III e IV. (C) I, II e III. (D) II e III. 
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34. Analise as afirmações abaixo e responda:  
 

Quando pensamos em questão agrária, imediatamente, somos conduzidos ao tema reforma agrária, 

embora façam parte da mesma problemática, a reforma agrária e a questão agrária são temas distintos.  
 

PORQUE 
 

A reforma agrária é uma política pública resultado das conquistas da população rural que não tem acesso 

a propriedade da terra, enquanto a questão agrária é uma discussão mais ampla e complexa que se refere 

a questões econômicas, sociais e políticas. Deste modo, a política de reforma agrária não consiste na 

resolução de todos os problemas que envolvem a questão agrária, embora seja uma importe conquista, 

é apenas o primeiro passo para a resolução de um problema bem mais complexo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(A) As duas são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira. 

(B) As duas são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira. 

(C) A primeira é uma afirmação falsa e a segunda é verdadeira. 

(D) A primeira é uma afirmação verdadeira e a segunda é falsa. 

 

35. De acordo com pesquisas, estima-se que o Brasil perdeu 53.8 milhões de hectares de cobertura 

arbórea entre 2001 e 2018. Isso significa uma redução de 10% da área florestal desde 2000. 
 

Neste sentido, são CAUSAS do desmatamento no Brasil, EXCETO: 
 
(A) Expansão urbana. 

(B) Aumento do aquecimento global. 

(C) Agropecuária para fins comerciais. 

(D) Exploração comercial de madeira. 

 

36. O Geógrafo Aziz Ab’Saber classificou os domínios morfoclimáticos brasileiros com base em 

características morfológicas, climáticas e fitogeográficas comuns. Dentre eles, está o Domínio 

Amazônico, representado por terras baixas e florestas equatoriais.  

 
Sobre o Domínio Amazônico, julgue as informações a seguir:  
 
I. A floresta Amazônica é conhecida mundialmente pela expressividade de sua extensão, constituindo 

o maior domínio natural do Brasil.  

II. Sendo reconhecida como a mata com maior biodiversidade do mundo.  

III. A floresta é adaptada ao clima predominantemente tropical, com médias temperaturas e umidade, com 

chuvas abundantes.  

IV. A floresta Amazônica não está presente apenas no território brasileiro, mas também em partes da 

Venezuela, Argentina, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Suriname, Guiana e também na Guiana 

Francesa. 

 
Estão CORRETAS apenas: 
 
(A) I e II. (B) II e IV. (C) III e IV. (D) I e III.  

 

37. No Ensino Fundamental, a partir do ensino de Geografia ao aluno é possibilitado valorizar a água 

como elemento fundamental para a preservação da vida. Esta habilidade pode ser desenvolvida através 

do seguinte eixo norteador:  

 

(A) Esboço cartográfico de uma determinada área. 

(B) O relevo, as águas e as paisagens terrestres. 

(C) As principais fontes de energia utilizadas pelo homem. 

(D) Combustíveis de origem fóssil. 
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38. No ensino de Geografia do Ensino Fundamental, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) - 

Componente Curricular: Geografia, aponta o objeto de conhecimento “Identidade sociocultural” a ser 

trabalhada com os alunos do sexto ano do Ensino Fundamental. De tal forma, ao desenvolver este objeto 

de conhecimento, espera-se que os alunos desenvolvam a seguinte habilidade:  

 
(A) Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes 

tempos. 

(B) Distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos sociais brasileiros, no campo e na cidade, comparando 

com outros movimentos sociais existentes nos países latino-americanos. 

(C) Analisar áreas de conflito e tensões nas regiões de fronteira do continente latino-americano e o papel de 

organismos internacionais e regionais de cooperação nesses cenários. 

(D) Compreender os objetivos e analisar a importância dos organismos de integração do território americano 

(Mercosul, OEA, OEI, Nafta, Unasul, Alba, Comunidade Andina, Aladi, entre outros). 

 

39. No ensino de Geografia do Ensino Fundamental, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) - 

Componente Curricular: Geografia, aponta o objeto de conhecimento “Características da população 

brasileira” a ser trabalhada com os alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental. De tal forma, ao 

desenvolver este objeto de conhecimento espera-se que os alunos desenvolvam a seguinte habilidade:  

 

(A) Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da atmosfera, o tempo atmosférico 

e os padrões climáticos. 

(B) Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no ambiente urbano e rural, reconhecendo 

os principais componentes da morfologia das bacias e das redes hidrográficas e a sua localização no 

modelado da superfície terrestre e da cobertura vegetal. 

(C) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais. 

(D) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando a diversidade étnico-cultural 

(indígena, africana, europeia e asiática), assim como aspectos de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras. 

 

40. No ensino de Geografia do Ensino Fundamental, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) - 

Componente Curricular: Geografia, aponta o objeto de conhecimento “Corporações e organismos 

internacionais” a ser trabalhada com os alunos do nono ano do Ensino Fundamental. De tal forma, ao 

desenvolver este objeto de conhecimento espera-se que os alunos desenvolvam a seguinte habilidade:  

 

(A) Analisar os componentes físico-naturais da Eurásia e os determinantes histórico-geográficos de sua divisão 

em Europa e Ásia. 

(B) Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas mundiais na vida da 

população em relação ao consumo, à cultura e à mobilidade. 

(C) Analisar transformações territoriais, considerando o movimento de fronteiras, tensões, conflitos e múltiplas 

regionalidades na Europa, na Ásia e na Oceania. 

(D) Analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da Oceania em seus aspectos 

populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir suas desigualdades sociais e econômicas e 

pressões sobre seus ambientes físico-naturais. 

 

 
 
 

EM BRANCO 
 
  




