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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Barra Bonita
Caderno de Provas
Processo Seletivo nº 001/2017

Prova: Conhecimento Especifico
Conhecimento Gerais
Prova para provimento do cargo de
“PROFESSOR DE GEOGRAFIA”

TIPO DE PROVA: 01

INSTRUÇÕES:
•
•
•
•
•
•

Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou
azul, de material transparente.
Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas.
Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas
de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala.
Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA.

VOCÊ DEVE:
•
•
•

Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE
RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado.
Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e
preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA.
Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):

ATENÇÃO:
•
•
•
•
•

As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua
prova e/ou questões.
É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA.
A prova terá duração de 02h30mim, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do
CARTÃO DE RESPOSTA.
A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local
de aplicação das provas.
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO
01. Dos locais abaixo, assinale aquele que apresente vegetação latifoliada densa e com a região úmida:
A) Floresta Amazônica.
B) Mata Atlântica.
C) Pampas.
D) Pantanal.
02. No Brasil há presença de rios de planície e rios de planaltos. Em relação ao uso na economia de
ambos, assinale a alternativa que apresente soluções viáveis de ambos, respectivamente, para os de
planície e de planalto:
A) Navegação e Pesca.
B) Irrigação e Navegação.
C) Hidroelétricas e Pesca.
D) Irrigação e Hidroelétricas.
03. O rio São Francisco é uma das bacias hidrográficas mais importantes no Brasil, não só por conta
de nascer em Minas Gerais e desembocar no mar pela Bahia, passando a ser totalmente nacional, mas
também por conta de sua potencialidade econômica. Veja abaixo algumas delas:
I – Para navegação por permitir a ligação entre o Centro Sul e o Nordeste o ano todo.
II – Irrigação e abastecimento, principalmente no quesito agropecuário.
III – Geração de energia através do complexo de Paulo Afonso.
IV – Na pesca, por conta da sua estrutura natural o que possibilita grande quantidade de cardumes.
Assinale a alternativa correta:
A) I, II e III estão corretas.
B) I, II e IV estão corretas.
C) II e III estão corretas.
D) Todas estão corretas.
04. “A Guerra do Vietnã, no contexto da Guerra Fria, permite compreender os conflitos indiretos que
ocorriam, pois os EUA enviaram tropas, mas não enfrentaram o exército russo diretamente, mas sim
um exército vietnamita armado e treinado pela URSS, os vietcongues. O fim da guerra ocorreu por
conta de desvantagens físicas, geográficas e numéricas por partes dos EUA, além de possuir tropas
de soldados inexperientes e muito novos, além das fortes ofensivas dos vietcongues, que fez com que
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a opinião pública recaísse sobre a presença americana no país, obrigando os EUA a retirarem suas
tropas e concedendo a possibilidade de vitória aos vietcongues.”
Referente às afirmações acima é correto afirmar que:
A) A primeira parte está correta, mas a segunda parte está incorreta.
B) A primeira parte está incorreta, mas a segunda parte está correta.
C) Ambas as partes estão corretas.
D) Ambas as partes estão incorretas.
05. Viktor Yanukovitch, logo após vencer as eleições da Ucrânia em 2010 passou a adotar políticas
pró-Rússia, o que prorrogou até 2042 a concessão da base de Sebastopol para a Marinha Russa. Mas
o que definiu o início dos protestos na Ucrânia foi:
A) O fato de não ser assinado o acordo com a União Europeia, além de corrupção em seu governo.
B) A posição do presidente russo Putin em não aceitar as medidas do acordo oferecidas pelo
presidente ucraniano.
C) A postura antidemocrática e partidária do presidente eleito ao tentar modificar leis em prol
de aliados e na tentativa de se manter no poder.
D) A tentativa de desmantelar as forças armadas ucranianas em benefício das ocupações russas.
06. Quando é afirmado que determinada região urbana está passando por uma desmetropolização,
essa afirmação busca explicar:
A) O processo de migração contrária, onde estão havendo êxodos urbanos em direção as regiões
rurais, pois muitas pessoas estão voltando para suas cidades de origem.
B) A situação rápida e imediata que decorre de situações de crise econômica de determinadas
regiões, por isso indústrias buscam novos locais para se estabelecerem.
C) A redução lenta do crescimento de grandes centros urbanos em decorrência do crescimento
mais acentuado de outros centros urbanos de médio porte, por conta da saída de pessoas e
empresas dessas regiões.
D) O fato excessivo de que há maior incentivo fiscal por parte de cidades de pequeno e médio
porte em relação a grandes centros urbanísticos, como forma de distribuição organizada no
território nacional.
07. Leia o trecho a seguir sobre alguns dos países da América Latina:
“Um animal poderoso, rápido, ágil, esguio e furtivo’. Esta é a puma, mas o rótulo vale também para
quatro economias latinas: México, Colômbia, Peru e Chile.
Elas são um ‘modelo emergente para mercados emergentes’, de acordo com um relatório lançado
esta semana pelo braço norte-americano da fundação alemã Bertelsmann.
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As quatro economias citadas reúnem 216 milhões de pessoas, um PIB de 2,2 trilhões de dólares e
metade do comércio da América Latina.
Todas estão no top 6 da região nos rankings de competitividade, facilidade de fazer negócios e menor
risco macroeconômico (o Chile é 1º lugar nos três). O quarteto também forma desde junho de 2012
um bloco próprio e oficial: ‘a Aliança do Pacífico’.” (Depois dos Tigres Asiáticos, vem aí as Pumas do
Pacífico.
Exame.com.http://exame.abril.com.br/economia/depois-dos-tigres-asiaticos-vem-ai-as-pumas-dopacifico/.)
É correto afirmar no que se refere a criação desse bloco econômico:
A) Possuem características semelhantes ao Tigres Asiáticos por conta do forte crescimento
industrial e econômico objetivado pela integração de comércio livre e integração econômica.
B) Estão cada vez mais presentes políticas de intervenção estatal na economia dessas nações
como modo de se precaver diante das crises econômicas encontradas pelo mundo, sendo
assim uma forma segura de promover um comércio internacional.
C) Visa distribuir entre os membros papéis definidos como forma de aumentar a eficiência
energética e produtiva nas áreas industriais e tecnológicas, afim de aproveitar o que há de
melhor em cada um dos membros.
D) Compartilham de uma visão de mundo de economia conservadora frente aos fracassos
neoliberais encontrados espalhados em diversos países do mundo.
08. Leia o trecho da notícia abaixo:
“A taxa de fecundidade no Brasil caiu para menos de dois filhos por mulher em 2010, abaixo do nível
natural de reposição da população, de acordo com o Censo Demográfico 2010, que confirmou
também que as brasileiras esperam agora um pouco mais antes de serem mães.
Os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
mostram que a taxa de fecundidade registrou uma queda de 20,1% na última década, ao passar de
2,38 filhos por mulher em 2000 para 1,9 em 2010.”
(IBGE: Taxa de fecundidade diminuiu 20,1% na última década. Portal G1. http://glo.bo/IhxDpw)
Tratando-se de algum dos motivos prováveis para os números obtidos pelo IBGE e suas
consequências, é possível afirmar que:
A) Pode estar relacionado a fatores como o aumento da participação da mulher no mercado de
trabalho e sua expectativa de vida aumentada por conta das ações tomadas pelos governos
anteriores em cuidar da saúde da mulher.
B) Caso a qualidade e expectativa de vida aumentem, a base da pirâmide etária no Brasil afunilará
e o topo alargará, não havendo, obrigatoriamente, diminuição da população, mas diminuição
da população jovem.
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C) Tem a possibilidade de estar relacionada com o aumento de mulheres que decidem não ter
filhos para dedicar-se a uma carreira profissional e os desdobramentos como: o aumento da
especialização por parte das mulheres e diminuição por parte dos homens.
D) Por conta de propostas de planejamento familiar que visam diminuir o aumento populacional
por conta do problema que essa situação acarretaria dentro de alguns anos, mostrando a
necessidade de um controle de natalidade mais sério e eficiente.
09. Um grande problema que proporciona o aumento do desmatamento da região amazônica por
serem alvos de apropriação indevida, por conta de um sistema de controle jurídico ineficiente
inclusive de terras devolutas é:
A) O usucapião.
B) O processo de queimadas.
C) A grilagem.
D) A prática da coivara.
10. No que tange as políticas públicas em relação ao espaço rural do Brasil, assinale a alternativa
correta:
A) As políticas públicas nacionais sempre visaram a produção em larga escala para exportação,
criando uma necessidade de modernização agropecuária e êxodo rural.
B) A defasagem no uso de recursos tecnológicos frente a produção agrícola artesanal, o que
impede crescimento na produção de exportação.
C) Na desvalorização do espaço rural frente as produções industriais mais lucrativas para o
investimento público, assim há uma procura cada vez maior de ocupação de espaços
industriais em comparação aos rurais.
D) Os fundos de investimento agrícola são cada vez maiores e a autossuficiência produtiva será
alcançada em menos de uma década, tanto no que tange a produção energética como a
alimentícia.
11. As abordagens atuais, teóricas e metodológicas, no que diz respeito ao ensino de geografia
tendem a ir em direção a:
A) O uso constante e cada vez mais presente da informática e multimídia, aumentando assim a
agilidade ao acesso às informações, porém dificultando a participação efetiva da escola na vida
do aluno.
B) A idéia de que ela é um ramo do conhecimento que consegue se amparar em outras áreas
humanas como as artes, o uso de músicas regionais e de influência internacional, o cinema e
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outros elementos culturais que permitem que o professor deixe o planejamento de lado frente
a autonomia desses conteúdos.
C) Necessidade em se ampliar o nível das reflexões auxiliadas por um aumento metodológico em
construção de esquemas de análise da sociedade e da natureza, além de incentivar o
pensamento individual.
D) Decrescerem as abordagens sobre temas naturais e aumento sobre o estudo de geopolítica,
devido às crises atuais políticas generalizadas e espalhadas por todo o mundo, desse modo, a
matéria tenderia a analisar com maior profundidade o ramo das Atualidades.
12. A prática da agricultura itinerante, diante de uma visão sustentável, deve ser considerada:
A) Prejudicial para o Meio Ambiente devido a degradação pelo uso excessivo do solo e por
práticas como a coivara para o replantio rápido.
B) Economicamente necessária, pois os custos de produção são baixos, além do uso de recursos
de forma econômica, pouco prejudicando as terras que sofrem a itinerância.
C) Por promover uma produção em rápida e larga escala, contribui para que o uso do solo não
seja excessivo, permitindo que o mesmo volte a adquirir os nutrientes necessários para o
plantio.
D) Benéfico para a natureza e para os pequenos produtores, pois permite que os mesmos usem
ciclicamente e façam trocas em questão do que será produzido.
13. Entre os meses de março e junho na região setentrional do planeta ocorrem quais mudanças na
região:
A) Aumento nas temperaturas com dias mais longos e possibilidade de diminuição na umidade
relativa do ar.
B) Queda de temperatura, com possibilidade de tempo mais seco e noites mais prolongadas.
C) Presença do reflorescimento da flora e da fauna terrestre com clima mais ameno.
D) Dias curtos e de temperatura agradável com amadurecimento de muitos frutos e época
propicia a colheita.
14. Os fusos horários brasileiros já sofreram constantes mudanças em relação a aplicação dos UTCs
no território nacional, inclusive sendo apresentado projetos que buscassem submeter todos os fusos
ao de Brasília. Quando em vigor o fuso da região do Acre e de treze municípios da região amazônica,
ele possui o UTC:
A) Com duas horas antes do horário de Brasília, sendo três horas na época do horário de verão.
B) Com quatro horas antes do fuso de Greenwich.
C) Mais próximo do fuso horário de Greenwich frente aos demais fusos do Brasil.
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D) Variável, dependendo da época do ano quando é aplicado ou não o horário de verão a esse
UTc.
15. Fazendo uma reflexão sobre as aplicações do ECA nos estudos de geografia em sala de aula, é
possível apresentar certas abordagens, exceto:
A) No que diz respeito a existência ainda nociva de trabalho infantil em regiões mais pobres do
Brasil, junto ao fato de isso causar evasões das escolas.
B) Ao papel da escola na vida no aluno no que se refere a sua qualidade de vida e dignidade,
tratados pelo Estatuto.
C) A intervenção necessária da escola em decisões político-sociais em determinados momentos,
pois a educação é um trabalho político e ideológico e os alunos precisam de desse
direcionamento ideológico.
D) Quanto a presença das multiplicidades de culturas e crenças dentro e fora do ambiente escolar
e como isso proporciona um ambiente aberto a crítica e autonomia.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS
16. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional poderão ser
desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições
especializadas em educação profissional. A educação profissional técnica de nível médio será
desenvolvida nas seguintes formas:
I - articulada com o ensino médio;
II - subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio.
Segundo o disposto na Lei nº 9.394/96, dos itens acima:
A) Apenas o item I está correto.
B) Apenas o item II está correto.
C) Ambos os itens estão incorretos.
D) Ambos os itens estão corretos.
17. Complete a lacuna corretamente com base no Estatuto da Criança e Adolescente:
Art. 13: Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de
maus-tratos

contra

criança

ou

adolescente

serão

obrigatoriamente

comunicados

____________________________ da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.
A) Juizado especial da Unesco.
B) Conselho Tutelar.

ao
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C) Juizado Municipal.
D) Conselho Municipal de Segurança.
18. “Henri Wallon (1879 – 1962) defendeu o desenvolvimento intelectual dentro de uma cultura mais
humanizada, diferente dos métodos tradicionais (que priorizam a inteligência e o desempenho em
sala de aula). A proposta walloniana propõe uma abordagem que sempre considere a criança como
um todo.”
O trecho acima:
A) Está totalmente correto.
B) Está totalmente incorreto.
C) Possui apenas a primeira frase correta.
D) Possui apenas a última frase correta.
19. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente:
A) Pólen / íons.
B) Joqueí / tunéis.
C) Armazéns / bicéps.
D) Facíl / cadáver.
20. Analise o uso das letras G e J:
(__) Logista;
(__) Enrijecer;
(__) Berinjela;
(__) Miragem.
Assinale (V) quando a palavra estiver grafada corretamente e (F) quando grafada incorretamente:
A) V-F-F-V.
B) V-V-V-F.
C) F-V-V-V.
D) F-F-V-V.

