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CARGO: PROFESSOR B - GEOGRAFIA 
 
 
 

 
INSTRUÇÕES: 

 
VERIFIQUE SE ESTE CADERNO: 
 

 Corresponde a sua opção de cargo. 

 Contém 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40, caso contrário reclame ao fiscal da sala outro 
caderno. NÃO serão aceitas reclamações posteriores. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 

 Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. 

 A alternativa escolhida deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 
 

VOCÊ DEVE: 
 

 Procurar na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo. 

 Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu. 

  Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: [█].  
 

ATENÇÃO: 
 

  Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta.  

 Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará nota zero à 
questão. 

 Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora. 

 Você terá 3 (três) horas para responder a todas as questão e preencher a folha de respostas. 

 Devolva esse caderno de prova ao aplicador, juntamente com a sua folha de respostas. 

 Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados. 
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LINGUA PORTUGUESA – 01 A 12 

02 PONTOS 

 

Leia o texto abaixo para responder às questões 

de 1 a 6. 

 

Bloqueio de comunicação: 

A timidez é um problema que atinge um contingente 

imenso da população mundial. Todos podem ficar 

inibidos em alguma situação, mas há casos mais 

graves, que levam a pessoa à frustração 

 

Existem exemplos surpreendentes de tímidos 

famosos. A cantora Cássia Eller, por exemplo, tinha uma 

performance de palco intensa e ousada, chegando, 

algumas vezes, à levantar a blusa e mostrar os seios ao 

final das apresentações. No entanto, era tímida a ponto 

de ter medo de entrevistas.  

Segundo Sérgio Savian, que há 22 anos 

trabalha com terapia corporal e já está no sexto livro 

(Emoções, Editora Celebris) sobre questões ligadas a 

relacionamentos amorosos, casos como o da cantora 

são bastante comuns. "Enquanto a pessoa está no papel 

profissional, vai bem", explica. "Mas fica tímida quando 

enfrenta outras situações." 

É fácil reconhecer um tímido ou uma tímida: 

eles falam baixinho, não conseguem olhar nos olhos; 

muitas vezes, têm uma postura encurvada, transpiram 

em excesso, dão respostas monossilábicas e podem 

ficar com as mãos geladas em algumas situações.  

Os especialistas dizem que toda essa inibição é 

resultado de uma autocrítica exagerada, aliada à 

insegurança e a uma autoestima muito frágil, insuficiente 

para contrabalançar a equação que nos leva a agir com 

firmeza nas situações reais. O resultado: alto nível de 

frustração pela falta de realizações plenas. "O tímido tem 

muita dificuldade em lidar com críticas, então, cria 

bloqueios de comunicação para não ser criticado." 

Uma situação típica: o tímido vai ao cinema ou a 

uma festa e tem a impressão de que todas as pessoas 

presentes param para observá-lo. Essa supervalorização 

de si mesmo, às vezes tem relação com um “alto grau 

de narcisismo”, segundo a opinião de Savian. 

 Por causa de sua postura introvertida, o 

indivíduo tímido também pode se passar por arrogante. 

Acaba perdendo a naturalidade porque tem essa atitude 

extremamente autocentrada. "São conscientes de cada 

ato que praticam, todo gesto é ensaiado", diz Savian. "A 

cura passa pela volta da espontaneidade." 

 E qual seria a causa para tamanho bloqueio de 

comunicação? "Podem ser traumas de infância, críticas 

negativas ou, ainda, uma situação de deboche que ficou 

gravada no inconsciente", afirma Savian. "Uma questão 

do passado com a qual não se soube lidar pode acionar 

a timidez no presente." 

Há um exemplo claro de um de seus clientes. 

Toda vez que ele tem uma reunião em grupo, tem medo 

de falar bobagem. Com técnicas de regressão, lembrou 

que, um dia, uma professora o colocou na "fileira dos 

burros", embora ele tivesse absoluta consciência de que 

aquele lugar não equivalia à sua inteligência. Ele pulou a 

janela e foi para casa. Essa experiência traumática fazia 

com que tivesse medo perante situações coletivas: ele 

temia falar "asneira" e sofrer uma punição em seguida. 

Por incrível que pareça em sua experiência 

profissional Savian encontrou muito mais homens 

tímidos do que mulheres. Mas a verdade é que todos 

nós temos nossas inibições. "A pessoa, às vezes, se dá 

bem profissionalmente, faz novas amizades, mas trava 

quando o assunto é relacionamento amoroso." E há 

aqueles que têm um temperamento introvertido por 

natureza: gostam de ficar sozinhos e falam pouco, mas 

estão felizes nessa situação. O problema ocorre quando 

o indivíduo quer se comunicar e não consegue. 

Mas que não se desesperem os tímidos, pois há 

várias saídas para solucionar o problema. "O primeiro 

passo é reconhecer a timidez", aponta Savian. Nas 

sessões, ele pede para o paciente escrever suas dez 

principais vergonhas e, ao lado de cada uma, localizar o 

momento em que ela começou. A doutora Susan Leibig, 

do Instituto de Engenharia Humana, acrescenta 

pontuações de 1 a 10 para o nível de vergonha que se 

sente diante de cada situação descrita. "Comece 

enfrentando as de nível 1 ou 2 e, depois, vá para as 

mais intensas." Depois do reconhecimento das 

inseguranças, Savian coordena "vivências de 

aconchego" para fortalecer a autoestima das pessoas. A 

partir disso, é trabalhada a capacidade de se defender 

do mundo, numa espécie de laboratório de situações. 

Agora, para quem não pode fazer terapia 

corporal ou psicoterapia convencional, Savian 

recomenda cursos de arte, especialmente o de teatro, 

aulas de dança e coral. Para aqueles que têm vergonha 

de falar em público, o conselho é a repetição da 

experiência. "O melhor é começar falando para uma 

pessoa, depois, para duas, cinco", aconselha. "De 

repente, ela estará gostando de discursar para uma 

plateia de 20 ou 30 pessoas." 

 

CASO, Fabiana. Bloqueio de comunicação. O 

Estado de S. Paulo, São Paulo, 17/18 maio 2003, 

Suplemento Feminino, p. F5. 

 

 

1. Assinale a alternativa INCORRETA com relação 

ao texto: 
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a) O texto trata da timidez, suas causas e os 

encaminhamentos para superá-la. 

b) De acordo com o texto, no trabalho, as pessoas 

tímidas não sofrem com o mal da timidez. 

c) Cássia Eller é um exemplo de superação da 

timidez durante o trabalho. 

d) De acordo com Savian, o tímido pode ser 

narcisista. 

e) Sérgio Savian diz que toda inibição é resultado 

de uma autocrítica. 

 

 

2. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao 

significado da palavra em destaque no trecho: “Essa 

supervalorização de si mesmo, às vezes tem relação 

com um “alto grau de narcisismo”, segundo a opinião 

de Savian: 

 

a) Medo 

b) Vacuidade 

c) Simplicidade 

d) Despojamento 

e) Discrição 

 

 

3. Analise as proposições abaixo e assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

I – A expressão em destaque no trecho: “a professora 

o colocou na "fileira dos burros", foi usada no sentido 

conotativo. 

II – Houve um erro de concordância verbal em: “Existem 

exemplos surpreendentes...”, pois o termo em destaque 

deveria estar no singular, por se tratar de um verbo 

impessoal. 

III – As aspas, no segundo parágrafo do texto, foram 

usadas com finalidades distintas. 

 

a) Estão corretas apenas a I e II. 

b) Estão corretas apenas a I e III. 

c) Estão corretas apenas a II e III. 

d) Está correta apenas a I. 

e) Está correta apenas a II. 

 

 

4. Propositalmente foi colocada a crase de forma 

incorreta em uma das passagens do texto abaixo, 

assinale a alternativa em que o termo em destaque 

não pode ser craseado: 

 

a) Todos podem ficar inibidos em alguma situação, 

mas há casos mais graves, que levam a pessoa à 

frustração. 

b) A cantora Cássia Eller, por exemplo, tinha uma 

performance de palco intensa e ousada, chegando, 

algumas vezes, à levantar a blusa e mostrar os seios ao 

final das apresentações. 

c) Os especialistas dizem que toda essa inibição é 

resultado de uma autocrítica exagerada, aliada à 

insegurança e a uma autoestima muito frágil, insuficiente 

para contrabalançar a equação que nos leva a agir com 

firmeza nas situações reais. 

d) Essa supervalorização de si mesmo, às vezes tem 

relação com um “alto grau de narcisismo”, segundo a 

opinião de Savian. 

e) Com técnicas de regressão, lembrou que, um dia, 

uma professora o colocou na "fileira dos burros", embora 

ele tivesse absoluta consciência de que aquele lugar não 

equivalia à sua inteligência. 

 

 

5. Os termos em destaque no trecho: “...sobre 

questões ligadas a relacionamentos amorosos, casos 

como o da cantora são bastante comuns...”  podem 

ser classificados como: 

 

a) Preposição e adjetivo 

b) Adjetivo e substantivo 

c) Conjunção e advérbio 

d) Advérbio e preposição 

e) Adjetivo e adjetivo 

 

 

6. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao 

número de orações no período: "A pessoa, às vezes, se 

dá bem profissionalmente, faz novas amizades, mas 

trava quando o assunto é relacionamento amoroso.”: 

 

a) Uma 

b) Duas 

c) Três 

d) Quatro 

e) Cinco 

 

 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 7 

a 12. 

 

 Você escolhe seu caminho, seus valores, suas 

ações, elas definem quem você é. 

  Sorrir não significa necessariamente que você 

está feliz. Às vezes isto significa apenas que você é 

forte. 

 "Foi mal" não é desculpa. "Valeu" não é 

obrigado. "Eu também" não é eu te amo! 

  Você percebe que é forte, quando se vê 

obrigado a desistir de coisas que nunca imaginou ser 
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capaz de deixar um dia, mas apesar de tudo, levanta 

e segue em frente. 

  Encontre a pessoa que vai te dizer a verdade, 

mesmo que isso te deixe triste e que vá durar 

milhões de anos até você se recuperar. Esse é o seu 

verdadeiro amigo. 

  Não viva em função da opinião de outras 

pessoas. Elas não sabem o que realmente se passa 

pela sua vida. 

  O sorriso de quem ama é lindo. Mas o sorriso 

de quem sofre é ainda mais lindo, pois além de 

sofrer têm a capacidade de sorrir. 

  Não leve a vida tão a sério, quebre regras, 

perdoe rápido, ame de verdade, ria 

descontroladamente e nunca lamente nada que 

tenha feito.  

 Por fim, acredite em Deus, pois apesar das 

dificuldades, nada sem Deus é tudo. 

 

Jô Soares – Disponível em 

https://www.pensador.com/textos_de_jo_soares/ - 

acesso em 01 de março de 2019 - adaptado 

 

 

7. De acordo com o texto, todas as alternativas 

abaixo estão corretas, EXCETO: 

 

a) Através do sorriso sabemos se alguém está feliz 

ou não. 

b) A fortaleza aparece quando somos obrigados a 

desistir. 

c) Somos responsáveis por aquilo que somos. 

d) Não devemos levar a vida tão a sério. 

e) Não devemos viver em função do que os outros 

pensam sobre nós. 

 

 

8. Assinale a alternativa CORRETA quanto a 

figura de linguagem predominante no trecho: “nada 

sem Deus é tudo.”: 

 

a) Metáfora 

b) Hipérbole 

c) Aliteração 

d) Antítese 

e) Pleonasmo 

 

 

9. Assinale a alternativa CORRETA na qual a 

conjunção em destaque possui o mesmo valor 

semântico do termo em destaque no trecho: “Não 

leve a vida tão a sério, quebre regras, perdoe rápido, 

ame de verdade, ria descontroladamente e nunca 

lamente nada que tenha feito.”: 

a) O homem não costumava acordar cedo e 

naquele dia quase madrugou. 

b) A mulher chamou imediatamente o médico, 

porém não foi atendida. 

c) Vá rápido, pois já está começando a chover. 

d) Ele não respondeu às minhas cartas nem me 

telefonou. 

e) Pai, me dê uma carona pois estou perdendo 

 a hora da escola. 

 

 

10. Analise as proposições abaixo e assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

I – De acordo com o texto, somos frutos de nossas 

ações. 

II – Temos duas orações no último período do texto. 

III – Temos um exemplo de metonímia no termo em 

destaque do trecho: “... e que vá durar milhões de 

anos até você se recuperar.”. 

 

a) Estão corretas apenas a I e II. 

b) Estão corretas apenas a I e III. 

c) Estão corretas apenas a II e III. 

d) Todas estão corretas. 

e) Todas estão incorretas. 

 

 

11. A palavra em destaque no trecho: “Mas o 

sorriso de quem sofre é ainda mais lindo, pois além 

de sofrer têm a capacidade de sorrir.”, poderia ser 

substituída sem prejuízo de sentido por: 

 

a) Portanto  

b) E 

c) Porém 

d) Mas 

e) Porquanto 

 

 

12. A classificação CORRETA do verbo em 

destaque no trecho: “... mas apesar de tudo, levanta 

e segue em frente.” é: 

 

a) Transitivo 

b) Intransitivo 

c) Transitivo direto e indireto 

d) Ligação 

e) Pronominal 

 

 

 

 

https://www.pensador.com/autor/jo_soares/
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RACIOCÍNIO LÓGICO – 13 A 16  

02 PONTOS 

 

13. Para jogar uma partida de futsal, 10 (dez) 

crianças se dividem em dois grupos de 5 (cinco) 

cada. O número de times diferentes possíveis é 

 

 

a) 252 

b) 126 

c) 63 

d) 96 

e) 136 

 

 

14. Seja , a diferença entre o conjunto A 

e o universo S. O conjunto que melhor representa o 

conjunto sombreado do diagrama a seguir é 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

 

15. O cálculo do produto de matrizes  

 

 
resulta em: 

 

a) 86 

b) 34 

c) 52 

d) 144 

e) 99 

 

16. A distância entre os pontos A (3,12) e B (10,4) é: 

 

a) 10,57 

b) 11,42 

c) 10,63 

d)   9,84 

e) 12,13 

 

ATUALIDADES – 17 A 20 
02 PONTOS 

 
 

TEXTO PARA A QUESTÃO 17 

 

“A disputa entre facções criminosas causou a 

madrugada mais violenta da história no Ceará. Uma 

chacina em uma casa de shows neste sábado (27) 

deixou 14 mortos e vários feridos, segundo informa a 

Secretaria de Segurança e Defesa Social do Estado. 

O número de vítimas é questionado, porém, pela 

APS (Associação dos Profissionais da Segurança 

Pública do Ceará), que fala em 18 mortes”. 

BOL. 27.01.2018. Disponível em: 

<http://encurtador.com.br/acvR1>  

 

 

17. Assinale a alternativa CORRETA sobre a notícia 

acima: 

 

a) O crime teria sido fruto da disputa por territórios 

de tráfico de drogas em Fortaleza entre o PCC 

(Primeiro Comando da Capital), o CV (Comando 

Vermelho) e o GDE (Guardiões do Estado). 

b) O crime teria sido uma retaliação do crime 

organizado pela transferência de presos para o 

regime de segurança máxima em Brasília. 

c) O crime teria sido fruto de protestos contra a 

violência policial no Ceará  

d) O crime é devido a disputas entre facções 

criminosas e grupos de milicianos por áreas de 

influência nas periferias cearenses. 

e) O crime foi cometido por líderes de facções para 

chamar a atenção do poder público para a 

superpopulação carcerária no Ceará.  

 

TEXTO PARA A QUESTÃO 18 

 

“O presidente Michel Temer decidiu no início da 

madrugada desta sexta-feira (16) decretar 

intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. 

O Exército passará a ter responsabilidade sobre as 
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polícias, os bombeiros e a área de inteligência do 

Estado, inclusive com poder de prisão de seus 

membros. O oficia interventor vai substituir o 

governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (MDB), na 

área de segurança. A decisão do governo federal 

contou com o aval de Pezão”. 

 

BOL. 16.02.2018. Disponível em: <http:// 

encurtador.com.br/rEF78>  

 

 

18. Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O interventor foi o general Antônio Hamilton 

Martins Mourão, comandante Militar da reserva. 

b) O interventor foi o general Luiz Carlos Soares, 

comandante Militar do Sul. 

c) O interventor foi o capitão Jair Messias Bolsonaro, 

Presidente do Brasil. 

d) O interventor foi o general Walter Braga Neto, 

comandante Militar do Leste. 

e) O interventor foi Francisco Dornelles, vice-

governador do Rio de Janeiro.  

 

 

TEXTO PARA A QUESTÃO 19 

 

“Apenas uma deputada entre 19 parlamentares votou 

contra PEC 181/2011, que insere na Constituição a 

garantia do direito à vida “desde a concepção”. A 

votação ocorreu na tarde da quarta-feira, 8.” 

 

CARTA CAPITAL, 8.nov.17. Disponível em: 

<https://bit.ly/2EMV3pR>. Adaptado) 

 

 

19. Na prática, a proposta aprovada pela comissão: 

 

a) descriminaliza a prática do aborto e presta 

assistência, pela estrutura do SUS, às mulheres que 

decidirem por esta opção. 

b) proíbe qualquer forma de aborto, inclusive os já 

previstos hoje pela legislação brasileira, como nos 

casos de estupro ou de risco de morte para a mãe. 

c) Permite o aborto apenas nos casos de gravidez 

proveniente de estupro em menores de 14 anos. 

d) descriminaliza o aborto somente com o 

consentimento por escrito do pai da criança. 

e) Autoriza o aborto apenas nos casos em que a 

mulher se submete, após o nascimento da criança, à 

retirada do útero, evitando assim uma futura gravidez 

indesejada. 

 

TEXTO PARA A QUESTÃO 20 

“Começaram a valer neste sábado (11) as novas 

regras estabelecidas pela reforma trabalhista. São 

mais de cem mudanças na relação entre as 

empresas e os trabalhadores. Luiza Seni trabalha 

numa empresa de eventos. Só é chamada quando 

tem serviço. Ela recebe por diária e sem registro: “As 

leis não pagam nada, também não recebo nada. 

Freelancer já é o dia, não um salário fixo”. 

 

G1, 11. nov. 17. Disponível em: 

<https://glo.bo/2hpYEkU>. Adaptado 

 

 

20. Entre as mudanças propostas pela reforma 

trabalhista, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O trabalho realizado por Luiza Seni, citada na 

reportagem, se enquadra, pela Reforma Trabalhista, 

na formalização do trabalho intermitente - aquele em 

que não há jornada fixa, podendo o empregado 

trabalhar em alguns dias ou durante algumas horas.  

b) Com a Reforma Trabalhista foi regularizado o 

fim do salário mínimo - este não servirá mais como 

parâmetro na remuneração dos trabalhadores pelas 

empresas. 

c) A Reforma Trabalhista decreta o fim da 

obrigatoriedade do registro em carteira nas relações 

de trabalho - o intuito é a legalização do trabalho 

informal. 

d) A Reforma Trabalhista traz como novidade a 

incorporação do tempo de deslocamento o 

trabalhador, de sua casa para o local de trabalho, 

como parte da jornada, instituindo uma remuneração 

específica para os empregados que moram longe. 

e) A Reforma Trabalhista decreta o aumento da 

contribuição para o FGTS por parte das empresas - a 

finalidade é que o trabalhador tenha maior segurança 

financeira em caso de demissão sem justa causa. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 21 A 40  
03 PONTOS 

 
Sobre REPRESENTAÇÕES CARTOGRÁFICAS, 

responder as questões 21 e 22 
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21. Considere os itens, colocando (V) ou (F) nos 

parênteses se caso for verdadeiro ou falso, 

respectivamente.  

  

(        ) O mapa é uma representação imaginária do 

que de melhor se conhece da superfície terrestre, 

vista de cima. No estudo e na confecção de um 

mapa, devem ser considerados apenas a escala e o 

sistema de projeções.  

 

(    ) O mapa é uma representação reduzida da 

superfície terrestre. Esta redução é feita através da 

escala cartográfica, que é a relação entre o valor de 

uma distância medida sobre a superfície da Terra e o 

comprimento medido no mapa. 

 

(     ) Se um mapa não apresentar um grau de 

detalhamento razoável, ele é tido como um mapa de 

escala grande. Esta escala é utilizada quando se 

fazem representações generalizadas dos fenômenos 

desejados. Ex.: Mapas de Estados, países e Mapa-

Mundi; escalas menores que 1:200.000. 

 

(   ) Um mapa com escala pequena apresenta um 

alto grau de detalhamento dos objetos/fenômenos a 

serem mapeados, ou seja, a representação gráfica 

dos elementos da superfície chega próximo do real. 

Ex.: plantas de construção de condomínios, plantas 

cadastrais de cidades; escalas maiores que 

1:50.000. 

 

A sequência correta é: 

  

a)  F – F – F – F    

b) F – V – V – V  

c)  V – F – V – V   

d)  V – V – V – V 

e)  F – V – F – F  

 

22. As coordenadas geográficas são um sistema de 

linhas imaginárias traçadas sobre o globo terrestre 

ou um mapa. Com base nos conhecimentos 

cartográficos, julgue as afirmativas abaixo e marque 

a alternativa incorreta: 

I- Apenas os paralelos são indicados por graus de 

circunferências. Um grau (1°) equivale a uma das 

180 partes iguais em que a circunferência pode ser 

dividida. 

 

II- Meridianos: definem as diferentes latitudes, são 

linhas que têm como parâmetro a Linha do Equador 

(0º), partindo em 90º ao Norte e ao Sul, marcando a 

distância entre os polos. Os meridianos delimitam, 

por exemplo, as zonas climáticas da Terra (zonas 

quentes, temperadas e glaciais). 

 

III- A partir dos meridianos e paralelos, foram 

estabelecidas as coordenadas geográficas que são 

medidas em graus e, a partir das coordenadas 

geográficas, é possível localizar qualquer ponto da 

superfície da Terra. 

 

Está(ão) incorreta(s)  

 

a) Apenas a afirmativa I.  

b) Apenas a afirmativa II. 

c) Apenas a afirmativa III. 

d) Apenas as afirmativas I e II.  

e) As afirmativas I, II e III. 

 

 

23. A agricultura é uma atividade econômica 

dependente, em grande parte, do meio físico e o 

aspecto ecológico confere fundamental importância 

ao processo de produção agropecuária.  

No Brasil, a respeito da agricultura no estado da 

Paraíba e da Região Nordeste, julgue as afirmativas 

abaixo e marque a alternativa INCORRETA: 

 

I- O uso da terra é determinado pelas 

potencialidades e limitações ambientais. Na Paraíba, 

devido à baixa latitude, a luz e o calor são fatores 

abundantes para a produção agrícola. 

 

II- Em todo espaço geográfico do nordeste brasileiro 

predomina o clima semiárido onde a instabilidade do 

sistema solo-clima-vegetação é naturalmente mais 

acentuada que em outras regiões de clima mais 

ameno, onde a informação sobre a aptidão edáfica 

das culturas torna-se ainda mais valiosa. 

 

III - A produção brasileira de coco é de fundamental 

importância econômica e social para a Região 
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Nordeste, onde se encontra a maior produção do 

País. 

 

IV - No Estado da Paraíba, na microrregião do Vale 

do Piancó, o destaque é a produção de banana, 

sendo o primeiro da região nordeste tendo uma 

importância social e econômica relevante. 

 

Está(ão) incorreta(s)  

 

a) Apenas as afirmativa I e II 

b) Apenas as afirmativas II e IV. 

c) Apenas as afirmativas I, II e IV. 

d) Apenas as afirmativas III e IV. 

e) As afirmativas I, II, III e IV. 

 

 

24. Sobre o estudo das regiões geográficas do 

nordeste brasileiro considere os itens, colocando (V) 

ou (F) nos parênteses se caso for verdadeiro ou 

falso, respectivamente. 

 

(_____) Sertão - contíguo ao Brejo, é uma área de 

transição para regiões mais secas do interior do 

Planalto. A precipitação declina aos 800 mm ano e a 

altitude varia de 50 a 750m. É uma região 

densamente povoada. Os solos são comumente 

pobres e ácidos. 

 

(_____) Serras - O termo serra é um termo 

relacionado a áreas úmidas, da encosta oriental do 

Planalto, onde os totais da precipitação voltam a 

crescer aos níveis do Litoral. A precipitação chega a 

ultrapassar os 1.400 mm ano e a altitude atinge os 

600 metros 

 

(_____) Brejo - é formada pela área da bacia do rio 

Seridó, predominam os terrenos forte ondulados e 

montanhosos com solos rasos e pedregosos com 

vegetação de caatinga hipoxerófila.  

 

(_____) Litoral – Região geográfica formada pelas 

Várzeas e Tabuleiros, a precipitação varia de 200 a 

800 mm ano e se distribuem, em grande parte, de 

abril a julho. Nas áreas de várzeas, das Dunas e dos 

Mangues, a terra é intensivamente ocupada pela 

cana-de-açúcar, coqueiros, fruteiras diversas e 

culturas de subsistência. 

 

A sequência correta é: 

  

a)  V – F – F – F  

b) F – V – F – V  

c)  V – F – F – V  

d)  F – F – F – F  

e)  F – F – V – F  

Nos estudos da Geografia, o pensamento 

geográfico vem sendo calcado desde a 

Antiguidade ao longo do tempo, subsistindo ora 

mutações e avanços sem precedentes, ora 

resgatando conceitos do passado e por vezes 

ultrapassando seus próprios saberes renovando-

os de forma abrangente e ligando-os a outros 

saberes e outras ciências. 

 

Com base no que foi exposto acima e dos 

conhecimentos sobre fundamentos teóricos do 

pensamento geográfico e sua história e as categorias 

de análises atuais do pensamento geográfico 

responder as QUESTÕES 25 e 26. 

 

 

25. Julgue as afirmativas abaixo e marque a 

alternativa correta: 

 

Para muitos geógrafos, Immanuel Kant foi o 

primeiro acadêmico profissional de geografia a ser 

também um grande filósofo. As considerações sobre 

as atribuições do espaço em geografia são 

geralmente ligadas a Kant, pois é nele que se inicia a 

concepção de espaço como fundamento da 

disciplina, hoje tão amplamente discutido e 

sedimentado na ciência geográfica. 

Na contribuição de Kant para a definição do 

conceito de REGIÃO é correto afirmar: 

 

I- Kant atribui à geografia uma nova essência 

metodológica de agrupamento de “coisas e 

acontecimentos”, o que podemos chamar de espaço 

regional, procurando esse método manter certa 

unidade à ciência geográfica, dando-lhe um método 

próprio e divergente do pensamento positivista. 

 

II- Kant define região como sendo apenas um 

receptáculo que contém as coisas, destacando os 

fenômenos naturais, espacialmente, como único 

objeto essencial no estudo da geografia.  

 

III- Kant explica as diferenças entre os povos com 

base em raciocínios deterministas acerca das 

influências naturais sobre a fisiologia humana, sobre 

o “caráter” de cada povo ou ainda a influência da 

região sobre as formas de organização política no 

determinismo geográfico. 

 

Está(ão) correta(s)  

a) Apenas a afirmativa I.  

b) Apenas a afirmativa II. 
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c) Apenas a afirmativa III. 

d) Apenas as afirmativas I e III.  

e) As afirmativas I, II e III. 

 

 

26. Leia o texto abaixo, julgue as afirmativas e  

marque a alternativa correta: 

 

 

Richard Hartshorne (1899-1992) foi um 

geógrafo estadunidense muito conhecido pela ampla 

difusão de suas principais obras: A Natureza da 

Geografia e Propósitos e Natureza da Geografia. 

Trata-se de um dos principais nomes dessa ciência, 

com uma vasta obra que deixou um importante 

legado, incluindo conceitos e observações ainda hoje 

empregados.  

Fonte: PENA, Rodolfo F. Alves. "Richard 

Hartshorne"; Brasil Escola. Disponível em 

<https://brasilescola.uol.com.br/geografia/richard-

hartshorne.htm>. Acesso janeiro de 2019. 

 

O        geógrafo        norte-americano afirma 

que “a Geografia estuda o caráter variável das áreas 

e todos os seus aspectos inter-relacionados em 

conjunto”.  

Ele fornece três definições para o objeto 

da Geografia dos quais é correto afirmar: 

 

I- A Geografia tem por objetivo proporcionar a 

descrição e a interpretação, de maneira precisa, 

ordenada e racional, do caráter variável da superfície 

da Terra. 

 

II- A Geografia é a disciplina que procura 

desproporcionar, divergir e interpretar o caráter 

invariável da terra, de lugar a lugar, como o mundo 

do homem. 

 

III – A Geografia é o “estudo que busca proporcionar 

a descrição científica da terra como o mundo do 

homem”. 

 

Está(ão) correta(s)  

 

a) As afirmativas I, II e III. 

b) Apenas as afirmativas II e III. 

c) Apenas as afirmativas I e III. 

d) Apenas a afirmativas III  

e) Apenas a afirmativa I.  

 

 

27. Considere o texto abaixo,  

 

CIDADES VÃO ABRIGAR DOIS TERÇOS DA 

POPULAÇÃO MUNDIAL ATÉ 2050; SERÃO 43 

MEGACIDADES. 

 

 
Estimativas da ONU divulgadas em maio de 

2018 afirmam que, em 2050, pouco mais de dois 

terços da população mundial (68%) viverão em 

centros urbanos, o que corresponde a 2,5 bilhões de 

pessoas.  O Departamento de Assuntos Econômicos 

e Sociais das Nações Unidas (Desa) apresentou um 

relatório com as previsões para a urbanização 

mundial, destacando o que chamou de 

"megatendência" para o aumento das áreas urbanas. 

Esse fenômeno se deve ao crescimento populacional 

e ao deslocamento de um grande número de 

pessoas das áreas rurais para as cidades.  

Disponível em <   

https://noticias.uol.com.br/ultimasnoticias/deutschew

elle/2018/05/18/cidadesvaoabrigardoistercosdapopul

acaomundialate2050serao43megacidades.htm> 

Acesso em jan/2019. 

 

Julgue as afirmativas abaixo e marque a alternativa 

incorreta. 

 

I- Atualmente metade da população mundial vive em 

áreas urbanas. 

 

II- Existem atualmente apenas 16 megacidades – 

aquelas com populações de mais de 10 milhões de 

pessoas –, enquanto em 1990 eram apenas cinco. 

 

III- De acordo com novos censos demográficos 

realizados pela ONU Nova Déli, com 37 milhões de 

habitantes, é atualmente a maior cidade do mundo.   

 

Está(ão) incorreta(s)  

 

a) Apenas a afirmativa I.  

b) Apenas a afirmativa II. 

https://noticias.uol.com.br/ultimasnoticias/deutschewelle/2018/05/18/cidadesvaoabrigardoistercosdapopulacaomundialate2050serao43megacidades.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimasnoticias/deutschewelle/2018/05/18/cidadesvaoabrigardoistercosdapopulacaomundialate2050serao43megacidades.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimasnoticias/deutschewelle/2018/05/18/cidadesvaoabrigardoistercosdapopulacaomundialate2050serao43megacidades.htm
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c) Apenas as afirmativas I e III. 

d) Apenas as afirmativas II e III  

e) As afirmativas I, II e III. 

 

 

28. É o terceiro continente mais extenso da Terra 

com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados. 

É um dos continentes de maior biodiversidade do 

mundo. Apresenta grande diversidade étnica, 

cultural, social e política. Esse continente é a: 

 

a) Ásia. 

b) Europa. 

c) África.  

d) América do Sul. 

e) América do Norte. 

 

 

29. Marque a alternativa correta  

 

 75% de todos os “ataques terroristas” registrados 

no mundo se concentraram em dez países: 

Iraque, Afeganistão, Índia, Paquistão, Filipinas, 

Somália, Turquia, Nigéria, Iêmen e Síria. (Fonte: 

www.bbc.com) 

 

 A Organização das Nações Unidas define 

terrorismo da seguinte forma: “Atos criminosos 

pretendidos ou calculados para provocar um 

estado de terror no público em geral […]“ 

 

 
 

De acordo com as informações acima, são 

considerados os grupos terroristas mais 

violentos do mundo: 

 

I- Estado Islâmico. 

II- Talibã. 

III- Al-Shabaab. 

IV- Boko Haram.   

V- Hamadã. 

 

Está(ão) correta(s):  

a) Todas as afirmativas 

b) Apenas as afirmativas III, IV e V. 

c) Apenas as afirmativas I, II e IV. 

d) Apenas as afirmativas I e II. 

e) Apenas afirmativas I, II, III e IV. 

 

 

30. Analise a situação hipotética abaixo. 

 

 
Em uma aula expositiva e explicativa, o 

professor de Geografia apresenta e comenta aos 

seus alunos uma charge que mostra a Terra a partir 

do espaço, com uma etiqueta pendurada, em que se 

lê "Feito na China".  

 

Sobre os aspectos referentes à Globalização, 

Economia Global e Mercado da China, considere os 

itens, colocando (V) ou (F) nos parênteses se caso 

for verdadeiro ou falso, respectivamente:  

 

(_____) A atividade industrial da China triplicou no 

último semestre de 2018, mostrando que Pequim 

tem uma economia cada vez mais forte, 

principalmente com apoio incondicional da Casa 

Branca através de Donald Trump.  

 

(_____) A China celebrou com grande pompa, os 40 

anos das reformas econômicas que transformaram o 

país na maior economia do planeta, em um evento 

no qual o presidente Kim Jong-un rejeitou qualquer 

interferência estrangeira no caminho escolhido pelo 

gigante asiático, defendendo a Globalização. 

 

(_____) A China possui uma estratégia central. Em 

vez de construir bases militares por todo o mundo 

como os Estados Unidos, está a basear-se em 

estratégias vastas de comunicação e conectividade 

que vão da política às finanças, das infraestruturas e 

comércio à cultura e religião, para construir zonas de 
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cooperação económica e centros de intercâmbio 

cultural. 

 

A sequência correta é: 

  

a) F – F – V  

b) V – V – F  

c) V – F – V  

d) F – F – F  

e) V – F – F  

 

 

31. Considere os itens, colocando (V) ou (F) nos 

parênteses se caso for verdadeiro ou falso, 

respectivamente com relação aos aspectos 

geográficos do município de Lucena-PB. 

 

(____) Faz limite ao norte com os municípios de Rio 

Tinto e Mamanguape, ao Sudoeste com Santa Rita, 

ao leste com Oceano Atlântico  e ao Sul com 

Cabedelo. 

(____) O planalto costeiro do município que é uma 

das principais formações morfológicas típica da 

região, possui uma área de aproximadamente 30 

Km
2
 e uma pequena extensão de praia de quase 10 

Km. 

(____) A vegetação é predominantemente do tipo 

Floresta hiper-perenifólia, com características de 

Cerrado/Floresta Xerófilas. 

(____) O clima da região segundo a classificação de 

Köeppen é do tipo Tropical úmido AS’, com 

temperaturas variando de 25 a 28°C. 

 

A sequência correta é: 

  

a) F – V – V – V  

b) F – F – F – V  

c) F – V – F – V  

d) V – V – F – F  

e) F – F – V – V  

 

 

32. Julgue as afirmativas abaixo e marque a 

alternativa correta. 

 

O litoral do município de Lucena-PB é 

caracterizado por duas bacias hidrográficas, a do rio 

Miriri e a do rio Paraíba. A primeira banha toda a 

porção centro-norte do município, tendo como rio 

principal o Miriri que é considerado perene em toda a 

sua extensão.  

 

Os principais rios da bacia do Miriri dentro do 

município de Lucena são: 

 

I- o rio Camaçari; 

II- o rio Araçá;  

III- o rio Pacaré; 

IV- o rio Fagundes. 

 

Está(ão) correta(s) 

 

a) Apenas a afirmativa I.  

b) Apenas as afirmativas I e II. 

c) Apenas as afirmativas II, III e IV. 

d) Apenas as afirmativas I, II e IV. 

e) As afirmativas I, II, III e IV. 

 

 

33. Considere a imagem abaixo: 

Sobre a Revolução Técnico-Científica-Informacional: 

 

I- Acarretou transformações que modificaram as 

atividades agrícolas ao longo das últimas décadas, 

entrando em conflito com práticas, processos e 

produtos que distinguem modos tradicionais de 

vivência e experiência da agricultura por parte de 

grupos distintos em diferentes partes do mundo. 

 

II- Corresponde exclusivamente à involução dos 

processos de produção e reprodução do meio 

geográfico; 

 

III- Caracteriza-se pela grande importância da 

tecnologia avançada ou de ponta, presente em todas 

as indústrias, mercado e empresas no ramo de 

atividades econômicas dos setores primário, 

secundário e terciário mantendo a mão de obra 

humana. 
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Está(ão) incorreta(s):  

 

a) Apenas a afirmativa I.  

b) Apenas a afirmativa II. 

c) Apenas a afirmativa III. 

d) Apenas as afirmativas II e III  

e) As afirmativas I, II e III. 

 

 

34. Leia o texto abaixo, julgue as afirmativas e 

marque a alternativa correta. 

 

OS DOIS LADOS DA DEMOGRAFIA 

 
Estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) sobre o crescimento da população 

por faixa etária até 2060 traz boas notícias, 

especialmente a do aumento da expectativa de vida. 

O brasileiro está vivendo cada vez mais e assim 

continuará nas próximas décadas. Mas isso traz o 

grande desafio de como enfrentar os problemas que 

inevitavelmente daí decorrem. Para usufruir desse 

grande avanço é preciso que o País se prepare 

desde já, porque a evolução detectada pelo IBGE se 

processa rapidamente. 

Dos atuais 208 milhões de habitantes, a 

população saltará para 233,2 milhões em 2047, 

quando começará a cair gradualmente até atingir 

228,3 milhões em 2060, nível praticamente idêntico 

ao de 2034 (228,4 milhões), o que indica tendência à 

estabilização. A taxa de fecundidade, no mesmo 

período, baixará de 1,77 filho por mulher para 1,66. 

O dado mais significativo é o da longevidade: hoje de 

72,74 anos para homens e 79,8 para mulheres, ela 

alcançará em 2060, respectivamente, 77,9 e 84,23 

anos. A melhor posição entre os Estados é a de 

Santa Catarina, que chegará a 84,5 anos para 

ambos os sexos, e a pior é a do Piauí, com 77 anos. 

Em 2018, a razão de dependência da população é 

de 44%, o que significa que 44 indivíduos com 

menos de 15 anos e com 65 anos ou mais 

dependem de cada grupo de 100 pessoas em idade 

de trabalhar. Essa razão será de 67,2% em 2060. 

Em outras palavras, será cada vez maior o número 

de dependentes da população economicamente 

ativa.  

Jornal o Estadão - Disponível em 

https://opiniao.estadao.com.br. Acesso fev/2018. 

(texto com adaptações). 

 

 

Sobre os aspectos demográficos no Brasil é 

correto afirmar que: 

 

I- A explosão demográfica ocorre, prioritariamente e 

sobretudo, nos países desenvolvidos e no países 

“em desenvolvimento”. No Brasil, nos últimos 

quarenta anos, o aumento demográfico não 

ultrapassou os 50 milhões de habitantes. 

 

II- A transição demográfica inicia com a redução das 

taxas de mortalidade e, depois de um tempo, com a 

queda das taxas de natalidade, provocando 

signif icativas alterações na estrutura etária 

da população. 

 

III – Com o envelhecimento da população e a menor 

relação entre população ativa e dependente, sem 

uma estrutura familiar capaz de dar suporte aos 

idosos e carente de estruturas de apoio para essa 

população , a sociedade deve estar consciente do 

preço que terá que pagar e do custo crescente da 

assistência à população idosa. 

 

Está(ão) correta(s)  

 

a) As afirmativas I, II e III.  

b) Apenas as afirmativas I e II. 

c) Apenas as afirmativas II e III. 

d) Apenas a afirmativa III  

e) Apenas a afirmativa II. 

 

 

35. Considere os itens, colocando (V) ou (F) nos 

parênteses se caso for verdadeiro ou falso, 

respectivamente: 

 

(_____) Esperança de vida ao nascer - número 

médio de anos que um recém-nascido esperaria 

viver se estivesse sujeito a uma lei de mortalidade. 

(_____) Taxa de mortalidade infantil - frequência 

com que ocorrem os óbitos infantis (menores de um 

ano) em uma população, em relação ao número de 

nascidos vivos em determinado ano civil. Se 

expressa para cada mil crianças nascidas vivas. 

(_____) Índice de Gini - medida do grau de 

concentração de uma distribuição, cujo valor varia de 

zero (perfeita igualdade) até um (a desigualdade 

máxima). 

 

 

A sequência correta é: 

  

a) V – V – V   

b) V – V – F  

c) V – F – V  

d) F – V – V  
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e) F – V – F  

 

 

36. O currículo escolar tem como eixo fundamental a 

construção dos saberes educacionais, conhecimento 

social, a valorização dos saberes popular e a crítica 

às concepções da sociedade. Currículo tem ação 

direta e indireta na formação e no desenvolvimento 

do aluno, por isso, é um conjunto de experiências 

possíveis e imagináveis organizados com a 

finalidade de formar jovens e crianças em processo 

de aprendizagem, ou seja, constituído de: 

 

I – Saberes: conhecimentos. 

II – Conteúdos: que devem ser justapostos e 

desordenados. 

III – Práticas: como é oferecido (métodos de ensino e 

aprendizagem). 

IV - Aprendizagem abstrata: avaliação visando a 

promoção / avaliação. 

V – Recursos usados: por exemplo, livros usados 

para ministrar os conteúdos e para o processo 

ensino e aprendizagem. 

 

Dos itens acima: 

 

a) Apensas os itens II, III e IV estão corretos. 

b) Apenas os itens I, III e V estão corretos. 

c) Apenas os itens I, IV e V estão corretos. 

d) Apenas os itens II, IV e V estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

 

37. De acordo com a Constituição Federal de 1988, 

artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às 

escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas, 

definidas em lei, que: 

 

a) Promovam e incentivem o desenvolvimento 

científico, a pesquisa, a capacitação científica e 

tecnológica e a inovação. 

b) Cumprem as normas gerais da educação 

nacional. 

c) Comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem 

seus excedentes financeiros em educação. 

d) Promovam a cultura nacional e regional e 

estímulo à produção independente que objetive sua 

divulgação. 

e) Melhorem a qualidade do ensino. 

 

 

38.  Analise o trecho e assinale a alternativa que 

completa corretamente a lacuna. 

 

Para________________, as estruturas mentais são 

organizadas, não são palpáveis. A base para o 

desenvolvimento das estruturas cognitivas 

(psicológicas)é de natureza biológica, logo, é inviável 

querer compreender o funcionamento e a construção 

das estruturas psicológicas, sem o auxílio fornecido 

pela biologia. 

 

a) Piaget 

b) Rousseau 

c) Kant 

d) Descartes 

e) Vygotsky 

 

 

39.  Conforme a Lei 9.394/96, artigo 4º. O dever do 

Estado com educação escolar pública será efetivado 

mediante a garantia de: 

 

a) Igualdade de condição para o acesso e 

permanência na escola. 

b) Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e 

as práticas sociais. 

c) Valorização do profissional da educação escolar. 

d) Gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais. 

e) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

organizada da seguinte forma: a) pré-escola; b) 

ensino fundamental e c) ensino médio. 

 

 

40. A Lei orgânica municipal estabelece que o dever 

do município para com a Educação será efetivado 

mediante a garantia de:  

 

I. Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, 

inclusive para aqueles que não tiveram acesso na 

idade própria; 

 

II. Progressiva extensão da obrigatoriedade e 

gratuidade do ensino superior; 

 

III. Atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino; 

 

IV. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da 

pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um; 

 

V. Atendimento ao educando no ensino 

fundamental através de programas suplementares de 
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material didático-escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde. 

 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 

 

a) I, II, III e V; 

b) I e IV; 

c) I, III, IV E V; 

d) Todas as afirmativas estão corretas; 

e) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


