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1. Assinale a alternativa em que NÃO haja erros 
ortográficos: 

a) O Deus da parecença / que nos costura em igualdade 
/ que nos papel-carboniza / em sentimento / que nos 
pluraliza / que nos banaliza / por baixo e por dentro, / 
foi este Deus que deu / destino a meus versos[...] 
(Elisa Lucinda) 

b) Prefiro os que me criticam, porque me corrijem, aos 
que me adulam, porque me corrompem. (Santo 
Agostinho) 

c) Ah! Arrancar às carnes lasseradas / seu mísero 
segredo de consciência! / [...]E quem vestiu de monja 
a andorinha, / [...]quem cinzelou estrelas no jasmim? 
(Florbela Espanca) 

d) As papoulas sangrentas, censuais... / Andam asas no 
ar; e raparigas, / Flores desabroxadas em canteiros, 
/ Mostram por entre o ouro das espigas / Os perfis 
delicados e trigueiros[...] (Florbela Espanca) 

 
2. Assinale a alternativa que se aplica sobre o verbo arguir, 

de acordo com as regras de acentuação, na oração: 
“Não arguo contra a escolha da mesa diretora, porque 
os indivíduos escolhidos são idôneos”: 

a) O verbo arguir, na oração, não leva acento agudo na 
vogal tônica u nas formas rizotônicas (aquelas cuja 
sílaba tônica está no radical). 

b) O verbo arguir, assim como os verbos apaniguar e 
obliquar, têm as formas rizotônicas (cuja sílaba tônica 
recai no radical) com o u do radical tônico com acento 
agudo. 

c) Arguir deve levar acento agudo nessa conjugação, 
pois é um verbo regular, seguindo as regras de um 
verbo regular. 

d) O verbo arguir tem acento, assim como delinquir, 
ambos têm a forma rizotônica a e i do radical com 
acento agudo. 

 
3. Assinale a alternativa que apresenta a concordância 

nominal INCORRETA: 

a) Após a brincadeira com seus primos, Élida decidiu 
que estava quites. 

b) Eles queriam que pensassem que estavam 
distraídos, mas, na realidade, estavam bem alerta! 

c) O diretor enviou, inclusa na correspondência, a errata 
da ata da reunião. 

d) Os aspectos culturais greco-latinos que nos 
apresentaram foram muito elucidativos. 

 
4. Leia as assertivas a seguir: 

I. Ela ameaçou com denunciá-lo, caso ele 
continuasse a assediá-la. 

II. Aquela gente carecia de cuidados básicos de 
higiene e saúde. 

III. Ele sempre se sai da sua e acaba não sendo punido 
por suas calúnias. 

IV. Os pais ansiavam em vê-la recebendo seu diploma, 
afinal! 

Assinale a alternativa que se aplica quanto à regência 
dos verbos acima: 

a) Apenas assertivas I e IV estão incorretas. 
b) Apenas assertivas III e IV estão incorretas. 
c) Apenas assertivas II e III estão incorretas. 
d) Apenas assertivas I, II e III estão incorretas. 

 
 

5. Assinale a alternativa em que haja um ou mais erros de 
ortografia ou conjugação, concordância ou regência 
nominal ou verbal dentro do contexto dos períodos 
abaixo: (trechos extraídos de Casa de Pensão, do escritor naturalista 
brasileiro, Aluísio Azevedo, 1884) 

a) E, puxando a cadeira para mais perto de Amâncio, 
falou-lhe em voz baixa. Que no Rio de Janeiro era 
preciso terem um amigo sincero, que não “primasse 
nos menus”, mas que fosse capaz, que tivesse 
imputabilidade moral! – Amâncio estava defronte de 
duas estradas; uma que conduzia à verdadeira 
felicidade, e outra que conduzia à desordem, ao vício 
e à completa desmoralização! Que não se deixe 
levarem pelos pândegos!... E olhava à esconsa os 
dois outros companheiros. Aquilo eram gente sem 
nada a perderem!... Amâncio, enfim, que aparecesse 
no domingo e teriam ocasião de falar mais de espaço. 
Não deixasse de ir: haviam muito o que dizer e 
conversar.  

b) Apesar de inteligente e de brasileiro, Campos nunca 
logrou espantar de sua casa o ar triste que a 
ensombrecia. À mesa, quando raramente se 
palestrava, era sempre com muita reserva; não havia 
risadas expansivas, nem livres exclamações de 
alegria. Os hóspedes, pobre gente de província, 
faziam uma cerimônia espessa; o guarda-livros 
poucas vezes arriscavam a sua anedota e só se 
determinavam a isso tendo de antemão escolhido um 
assunto discreto e conveniente. 

c) Oh! ele agora pensava em Ângela com muito mais 
ternura; nela resumia toda a família e tudo o que 
houvesse de bom no seu passado. Só com a 
ausência pôde avaliar o muito que a respeitava e o 
muito que a estremecia. Ele, que não chorara ao 
despedir-se da mãe; Ele, que algumas vezes chegou 
até a aborrecer-se de seus desvelos e da insistência 
de seus carinhos – agora não a podia ter na memória, 
sem ficar com o coração opresso e os olhos 
relentados de pranto. 

d) Todos os pequenos da aula tinham birra ao Pires, 
homem grosseiro, bruto, nele enxergavam o 
carrasco, o tirano, o inimigo e não o mestre; mas visto 
que qualquer manifestação de antipatia redundava 
fatalmente em castigo [...] as pobres crianças iam-se 
habituando [...] ao servilismo e à mentira. Os pais 
ignorantes, viciados pelos costumes bárbaros do 
Brasil, atrofiados pelo hábito de lidar com escravos, 
entendiam que aquele animal era o único professor 
capaz de “endireitar os filhos”. 

 
6. Leia as assertivas abaixo: 

I. Atribuíram os problemas sociais a má distribuição de 
renda. 

II. A exposição contava com diversos quadros à óleo de 
grandes pintores internacionais. 

III. Elizabete referiu-se àquilo que sua irmã lhe tinha dito 
anteriormente. 

IV. A pessoa a que você se dirigiu é minha chefa. 
V. Na conversa, se referiam a menina sobre o balanço, 

não a que estava a meu lado. 
Assinale a alternativa que se aplica, de acordo com as 
regras de uso da crase: 

a) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II, III e V estão corretas. 
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7. A implantação de uma política de compliance é essencial 
para empresas que prezam pela eficiência e buscam 
perenizar e aumentar os seus lucros, pois a 
transparência, a ética e a confiança são condições 
legais, e não apenas itens de ostentação. Tal exigência 
foi criada pelo próprio mercado, porquanto atualmente é 
inimaginável que uma empresa de grande porte (ou que 
pretenda atingir essa condição) atue sem a adoção dos 
princípios de governança corporativa e de uma política 
de compliance, principalmente após a Revolução 
Tecnológica e o fortalecimento de uma massa de 
consumidores críticos, que adquirem condutas e valores, 
e não mais somente produtos e serviços. (Ribeiro, M.C.P.; 
Diniz, P.D.F. (2015). Disponível em https://www12.senado.leg.br/ril/ 
edicoes/52/205/ril_v52_n205_p87.pdf. Acesso em 10 set 2019.) 
De acordo com o texto, assinale a alternativa que NÃO 
se aplica, quanto ao texto acima: 

a) A lei anticorrupção, sancionada em 2013, regula a 
conduta e os valores éticos a serem seguidos para 
uma gestão eficiente, dentro da legalidade. 

b) O mercado hoje em dia exige que as empresas atuem 
dentro da legalidade. 

c) Uma empresa, para desenvolver-se nos dias de hoje, 
deve primar não apenas pela atenção a produtos e 
serviços, mas pela atenção à conduta. 

d) Não se trata de bazófia a atenção às normas éticas e 
legais dentro do funcionamento de uma empresa. 

 
8. Analisando-se as estruturas de incentivo elencadas no 

decorrer deste artigo, infere-se que a conduta ética no 
âmbito empresarial, tanto interno quanto externo, pode 
ser estimulada por meio da cooperação e/ou da 
imposição, revelando-se a primeira mais eficiente, visto 
que evidencia a alteração de mentalidade dos atores 
abrangidos e está desvinculada de uma análise formal 
normativa e de todas as possibilidades de sua 
relativização (por ter sido imposta e não 
absorvida).(Ribeiro, M.C.P.; Diniz, P.D.F. (2015). Disponível em 
https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/205/ril_v52_n205_p87.pdf. 
Acesso em 10 set 2019.) 

I. Numa empresa, a melhor forma de estimular a atitude 
ética é através da cooperação entre os envolvidos. 

II. No setor público, assim como na atividade 
empresarial, a normatização da conduta ética é 
essencial para estimular mudança de mentalidade. 

III. A normatização da conduta ética acaba por 
possibilitar a relativização das ações. 

IV. A não normatização da atitude ética dentro de uma 
empresa, ou seja, a desvinculação da imposição, tem 
mais possibilidade de sucesso. 

De acordo com o texto, assinale a alternativa que se 
aplica quanto às assertivas acima: 

a) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
9. Assinale a alternativa que se aplica, de acordo com as 

regras de uso da crase: 

a) Além disso, levamos encomenda à domicílio. 
b) Os cursos de yoga serão oferecidos de março à junho 

do próximo ano. 
c) Estiveram em reunião de 9 à 17h, sem intervalo nem 

para o almoço! 
d) A partir de R$50,00 de compras não cobramos taxa 

de entrega. 

10. A cooperação no âmbito interno da empresa pode ser 
obtida por meio do abrandamento dos conflitos e da 
majoração da importância da perspectiva de futuro, pela 
valorização dos empregados – existência de um plano 
de cargos e salários objetivo e automático, que 
possibilite visualizar a carreira no futuro. Já a 
cooperação no âmbito externo pode ser alcançada com 
a realização de contratos de longo prazo, com o 
incremento da relação de confiança entre as partes, com 
a manutenção da interação constante com os demais 
atores envolvidos, bem como pelo investimento na 
credibilidade da marca. Para alcançar tal intento, a 
implantação da política de compliance é uma ferramenta 
poderosa, principalmente se obtida a partir da 
cooperação, pois estimula naturalmente um ambiente 
com transparência, ética e confiança, auxiliando no 
desenvolvimento pleno da empresa e da sociedade. 
(Ribeiro, M.C.P.; Diniz, P.D.F. (2015). Disponível em 
https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/205/ril_v52_n205_p87.pdf. 
Acesso em 10 set 2019.) 
I. O abrandamento dos conflitos e a valorização dos 

empregados são um exemplo de atitude ética 
impulsionada pelas normas de conduta de uma 
empresa. 

II. Em uma empresa, é essencial a implantação de 
compliance, principalmente quando respaldada pelas 
normas de conduta ética da empresa, que organiza 
as relações de forma segura e sem ambiguidades. 

III. A valorização dos empregados e a realização de 
trabalhos que garantam a confiabilidade e a 
segurança da marca são exemplos de ações de 
cooperação. 

De acordo com o texto, assinale a alternativa que se 
aplica: 

a) Apenas a assertiva I está correta. 
b) Apenas a assertiva III está correta. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 
11. Assinale a alternativa em que há palavra grafada de 

forma INCORRETA:  

a) Acima de tudo, gostaria de pedir que todos se 
comprometam com as mudanças. 

b) Cito os melhores autores, quando quero apresentar 
meu ponto de vista. 

c) Ele falou cerca de 50 minutos sem pausar. 
d) O jogador alemão acabou dando o cheque-mate no 

jogador russo, ganhando a competição. 
 
12. Leia as assertivas a seguir: 

I. João estava deitado em sua caminha. Sua avó já não 
caminha, está em cadeira de rodas. 

II. Dentro da loja, apreçaram os produtos. De qualquer 
forma, não poderiam apressar os clientes. 

III. Perdemos o apoio de nosso mais poderoso aliado. 
No entanto, apoio os que ficaram ao nosso lado. 

Assinale a alternativa que se aplica quanto às palavras 
sublinhadas: 

a) I – homófonos homográficos; II – homófonos 
heterofônicos; III – homógrafos heterográficos. 

b) I – parônimos; II – homônimos perfeitos; III – 
homógrafos heterofônicos. 

c) I – homófonos homográficos; II – parônimos; III – 
parônimos. 

d) I – homófonos homográficos; II – homófonos 
heterográficos; III – homógrafos heterofônicos. 
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13. Leia o texto abaixo: 

A cômodo ele começou, nesse dia, nessa hora; não 
esbarrou mais. Achou de ir ver o lugar da cova, e as 
armas e trens que Medeiros Vaz (1), essas determinou 
que, o morto não tendo parentes, então para os 
melhores mais chegados como lembrança ficassem: as 
carabinas e revólveres, a automática de rompida e 
ronco, punhal, facão, o capote, o cantil revestido, as 
capangas e (2), as (3) de trespassar. Alguém disse que 
o cavalo grande, murzelo-mancho, devia de ficar sendo 
dele mesmo. Não quis. Chamou Marcelino Pampa, a ele 
fez donativo grave: - Este animal é vosso, Marcelino, 
merecido. Porque eu ainda estou para ver outro com 
igual (4) e caráter!” Apertou a mão dele, num toques. 
Marcelino Pampa dobrou de ar, (5). Desse fato em 
diante, era capaz de se morrer, por Zé Bebelo. Mas, para 
si mesmo, Zé Bebelo guardou somente o pelego 
berbezim, de forrar sela, e um bentinho milagroso, em 
três baetas confeccionado. 
(Rosa, J.G. Grande Sertão: Veredas (vol. II). Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1994 [1956], p. 121-122) 

Assinale a alternativa que contenha a grafia correta das 
palavras numeradas: 

a) (1) deixava – (2) alforjes – (3) cartucheiras – (4) siso 
– (5) perturbado. 

b) (1) deichava – (2) alforges – (3) cartucheiras – (4) sizo 
– (5) perturbado. 

c) (1) deixava – (2) alforjes – (3) cartuxeiras – (4) sizo – 
(5) pertubado. 

d) (1) deixava – (2) alforges – (3) cartucheiras – (4) siso 
– (5) perturbado. 

 
14. Leia novamente o texto da questão 13 e as assertivas 

abaixo: 

I. Guardando para si alguns apetrechos que foram 
deixados pelo finado Zé Bebelo, Marcelino Vaz abriu 
mão da propriedade do alazão. 

II. O animal mencionado é um cavalo que pertenceu ao 
falecido Medeiros Vaz, e que foi dado por Zé Bebelo 
a Marcelino Pampa. 

III. Apesar de alguém dizer que o cavalo era seu, Zé 
Bebelo abriu mão do animal em prol de outra pessoa, 
guardando para si apenas alguns apetrechos. 

IV. O falecido não tinha parentes e, por isso, seus bens 
foram distribuídos entre outras pessoas. 

Assinale a alternativa que se aplica: 

a) Apenas as assertivas I, II e III estão incorretas. 
b) Apenas a assertiva I está incorreta. 
c) Apenas as assertivas III e IV estão incorretas. 
d) Apenas as assertivas I e IV estão incorretas. 

 
15. Leia novamente o texto da questão 13 e assinale a 

alternativa que contenha a significação das seguintes 
palavras no contexto: cova – trem – capanga – cantil – 
pelego 

a) buraco – meio de transporte – jagunço – frasco – 
bajulador 

b) túmulo – traste – bolsa – recipiente – pele 
c) sepultura – coisa – sacola – albornoz – lisonjeador 
d) elevação – traste – albornoz – garrafa – adulão 

 
 
 
 

16. Assinale a alternativa correta em relação à concordância 
nominal:  

a) Todos queriam que o almoço começasse meio-dia e 
meio. 

b) Ela ficou meia chateada com a amiga porque não a 
chamou para sair. 

c) Os milhares de pessoas que estiveram no evento 
usaram transporte coletivo. 

d) Mais de 20 pessoas desapareceu durante a 
passagem do furacão. 

 

17. Um veículo percorre em 6 horas uma certa distância a 
velocidade média de 100 km/h. Quanto tempo seria 
necessário para percorrer essa mesma distância se a 
velocidade média fosse reduzida em 25 km/h? 

a) 10 horas. 
b) 12 horas. 
c) 8 horas. 
d) 4,5 horas. 

 

18. Qual é a taxa de juros equivalente anual correspondente 
a taxa de juros de 2% ao mês capitalizado 
mensalmente? Adote juros compostos. 

a) 25,67% ao ano. 
b) 26,82% ao ano. 
c) 24 % ao ano. 
d) 24,56% ao ano. 

 

19. Um capital de $ 2.000,00 aplicado por dois meses no 
regime dos juros compostos a taxa de 3% ao mês, 
resultará no montante de: 

a) $ 2.173,90 
b) $ 2.121,80 
c) $ 2.120,00 
d) $ 2.232,50 

 

20. Um estádio de futebol apresenta 9000 torcedores 
presentes em um jogo. Se a razão entre torcedores do 
time A e do time B foi de 7/5, determine o número de 
torcedores do time A. 

a) 6285 
b) 4640 
c) 5250 
d) 3750 

 

21. O comando CTRL+Z, CTRL+C e CTRL+V no Microsoft 
Word, tem originalmente e respectivamente a função de: 

a) Selecionar o texto todo, copiar e visualizar. 
b) Excluir a linha toda, copiar e colar. 
c) Adicionar um novo parágrafo, colar e visualizar. 
d) Desfazer a última ação, copiar e colar. 

 

22. Sobre o Windows, é INCORRETO afirmar: 

a) Quando se abre programas ou pastas, eles são 
exibidos sobre a área de trabalho. Nela também é 
possível colocar itens para facilitar o acesso. 

b) As pastas têm a função de organizar arquivos e 
subpastas. 

c) É um sistema operacional que deve ser comprado. 
Possui uma licença de uso para poder utilizar 
legalmente para fins comerciais. 

d) O seu código fonte está disponível sob a licença 
GPL para que qualquer pessoa o possa utilizar, 
estudar, modificar e distribuir livremente de acordo 
com os termos da licença. 
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23. A respeito da INTRANET, é INCORRETO afirmar: 

a) Pode ser um risco de segurança de informação, caso 
o seu desenvolvimento não seja adequado. 

b) Uma Intranet de uma organização nunca estará 
conectada à Internet. 

c) Possibilita maior e melhor comunicação dentro da 
empresa. 

d) Tem como um dos objetivos, partilhar informação que 
seja pertinente à organização e seus colaboradores. 
 

24. Em um cliente de e-mail, o endereço do destinatário que 
irá receber a cópia de uma mensagem e não consegue 
ver o endereço de quem mais recebeu a cópia, é 
preenchido no campo: 

a) Cco 
b) Para 
c) Cc 
d) Assunto 

 
25. As cópias de segurança (backup) são imprescindíveis 

nas organizações e elas podem ser armazenadas de 
diversas formas. O tipo de backup que copia todas as 
alterações realizadas desde o último backup completo, 
independente do número de backups, é chamado de: 

a) Backup cumulativo. 
b) Backup híbrido. 
c) Backup diferencial. 
d) Backup incremental. 

 
26. O Microsoft Excel pode mostrar ##### em células 

quando: 

a) Um erro de digitação no nome da fórmula. 
b) Células que foram referenciadas por fórmulas são 

excluídas ou coladas. 
c) Uma fórmula não consegue encontrar um valor de 

referência. 
d) Uma coluna não é larga o suficiente para mostrar todo 

o conteúdo da célula. 
 
27. Com relação à aplicação dos recursos oriundos do 

Fundo Partidário assinale a alternativa correta: 

a) Na manutenção das residências dos membros do 
partido. 

b) Não e permitido o pagamento de despesas com 
alimentação. 

c) Na criação e manutenção de instituto ou fundação de 
pesquisa e de doutrinação e educação política, sendo 
esta aplicação de, no mínimo, vinte por cento do total 
recebido. 

d) Transferência de recursos para outros partidos. 
 

28. Em agosto de 2019 aconteceu a reunião do G7 (Grupo 
dos Sete), grupo dos países economicamente mais 
desenvolvidos do mundo. A reunião foi pautada com 
assuntos diversos, como a floresta Amazônica e a crise 
nuclear iraniana, o encontro foi realizado na França 
tendo como anfitrião o Presidente. Assinale a alternativa 
correspondente ao nome do atual Presidente da França. 

a) Édouard Philippe. 
b) Nicolas Sarkozy. 
c) Jacques Chirac. 
d) Emmanuel Macron. 

 
 

29. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é 
o órgão responsável pela regularização da produção 
orgânica no Brasil. Sendo assim assinale a alternativa 
correta sobre produtos orgânicos: 

a) Produtos certificados podem ser vendidos em feiras, 
supermercados, lojas, restaurantes, hotéis, indústrias 
e internet etc.  

b) Restaurantes, lanchonetes e hotéis que servem 
pratos orgânicos devem manter a disposição dos 
consumidores somete a lista dos ingredientes 
orgânicos. 

c) Os produtos orgânicos não podem ser vendidos a 
granel. 

d) Todo produtor precisa de certificação junto de um 
órgão credenciado ao ministério da agricultura, 
pecuária e abastecimento para venda de produtos 
orgânicos. 

 
30. O governador de Santa Catarina, Carlos Moises, indicou 

a intenção de retirar os incentivos fiscais sobre 
agrotóxicos e insumos agrícolas no estado de Santa 
Catarina e gerou polêmica no setor agrícola, sendo 
assim assinale a alternativa correta no que se diz 
respeito aos impactos gerados com a retirada dos 
incentivos: 

a) Produtores dos estados do Paraná e Rio Grande do 
Sul podem praticar preços mais altos nos pontos de 
vendas em Santa Catarina. 

b) Comercio ilegal de agrotóxicos vendidos no Paraguai, 
não havendo necessidade de fiscalização. 

c) Produtores não optariam por compras nos estados do 
Paraná e Rio Grande do Sul, onde os defensivos 
agrícolas são isentos de imposto estadual. 

d) Desestímulo ao uso dessas substâncias nas 
plantações do Estado, incentivando adesão a outras 
modalidades de proteção de cultivo que não utilizem 
ou reduzam os defensivos. 

 
31. Muito antes de saber escrever, na pré-história, o homem 

já registrava em rochas o que ele observava no seu dia 
a dia, sendo que as condições meteorológicas também 
faziam parte desses registros. Sobre a história da 
meteorologia ainda podemos citar que: 

I. Há 12.000 anos a.C. artes rupestres mostravam o sol 
e a chuva. 

II. Cerca de 4000 a.C. registros escritos na Babilônia já 
mencionavam uma certa “previsão do tempo” 
baseando-se nas observações do sol e nuvens. 

III. Cerca de 400 a.C. Platão refere-se a Sócrates como 
homem sábio de coisas supraterrestres. Nasce o 
termo meteorologia. 

IV. O primeiro trabalho sobre o tema foi escrito por 
Torricelli, em 1800, chamado de “Meteorológica”. 

A respeito dessas asserções, assinale a resposta 
correta: 

a) As asserções I, II e III são proposições verdadeiras, a 
IV é falsa. 

b) As asserções I e IV são proposições verdadeiras, II e 
III são falsas. 

c) As asserções I e II são proposições verdadeiras, a III 
e IV são falsas. 

d) As asserções I e III são proposições verdadeiras, II e 
IV são falsas. 
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32. A Meteorologia é um ramo da Geografia que está 
preocupada com a ciência atmosférica e seus interesses 
envolvem a física, a química e a dinâmica da atmosfera, 
bem como os efeitos dinâmicos sobre a superfície da 
Terra, os oceanos e sobre a vida em geral. Analise as 
asserções abaixo: 

I. A evolução na qualidade da previsão do tempo deve-
se principalmente a evolução da área de informática. 

II. O setor comercial é o mais dependente da 
meteorologia. 

III. A fase científica da meteorologia iniciou à partir de 
1950. 

IV. Santa Catarina possui um centro estadual de 
meteorologia e recursos hídricos de SC, hoje 
chamado de CIRAM. 

A respeito dessas asserções, assinale a resposta 
correta: 

a) As asserções I, II e III são proposições verdadeiras, a 
IV é falsa. 

b) As asserções I e IV são proposições verdadeiras, II e 
III são falsas. 

c) As asserções I e III são proposições verdadeiras, II e 
IV são falsas. 

d) As asserções I, III e IV são proposições verdadeiras, 
a II é falsa. 
 

33. Na definição de clima podemos considerar elementos 
históricos, que são estudados por um determinado 
período. Sobre isso podemos afirmar: 

I. Clima é uma sucessão de estados atmosféricos, 
como se fosse a personalidade de uma região. 

II. Estatisticamente ideal, seriam necessários até 20 
anos de dados para se caracterizar o clima de uma 
região. 

III. O clima região de São José segundo Köppen, é o Cfb. 
Subtropical, Temperado sem estação seca definida. 

IV. A previsão climática é uma previsão do tempo com 
prazo em escala mensal/anual, baseado em modelos 
numéricos, vinculado ao aquecimento do Pacífico 
Equatorial. 

A respeito dessas asserções, assinale a resposta 
correta: 

a) As asserções I, II e III são proposições verdadeiras, a 
IV é falsa. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, III e 
IV são falsas. 

c) As asserções I e IV são proposições verdadeiras, II e 
III são falsas. 

d) As asserções I e III são proposições verdadeiras, II e 
IV são falsas. 
 

34.  Durante um ano, temos variações no clima do Planeta, 
chamamos de as quatro estações do ano. Os fatores 
responsáveis pelas variações nas condições gerais do 
tempo, entre as estações são: 

I. A rotação diária da Terra em redor do seu eixo. 
II. O movimento anual em redor do sol (revolução). 
III. O formato esferoide da Terra. 
IV. Movimento das marés. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva II está correta. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 

35. As nuvens nos indicam algumas condições gerais do 
tempo. Considere as afirmações abaixo: 

I. Nuvens são uma forma de condensação melhor 
descrita como visíveis agregados de pequeníssimas 
gotículas de água ou de finos cristais de gelo. 

II. As nuvens normalmente são mais baixas na região 
dos Polos e mais altas na região do Equador. 

III. Nuvens altas são nuvens delicadas, brancas, 
dispostas em forma de plumas ou filamentos.  Ex: 
Cirrus (Ci), cirrocumulus (Cc) e cirrostratus (Cs). 

IV. Nuvem como as cumulonimbus (Cb), indicam 
ocorrências de tempo bom. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV. 
b) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III. 
c) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 
d) Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV. 

 
36. O clima pode ser afetado por diversas formas, tanto por 

fatores antrópicos ou mesmo por fatores geográficos. 
Entre os fatores geográficos, temos as seguintes 
possibilidades: 

Entre os fatores que afetam o Clima podemos citar: 

I. Latitude: quanto menor for a latitude, mais quente 
deverá ser o clima. 

II. Altitude: quanto maior, mais frio deverá ser o clima. 
III. Longitude: quanto maior, mais úmido será o clima de 

uma região. 
IV. Continentalidade: quanto maior for a distância em 

relação ao mar, menor deverá ser a amplitude térmica 
anual e maior deverá ser a pluviosidade. 

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva II está correta. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 
37. Após a leitura do enunciado, identifique a afirmação 

correta: 

“A hidrologia é a ciência que se dedica ao estudo das 
águas. Nessa área de pesquisa são avaliadas a 
ocorrência de água, a circulação da água e suas 
propriedades químicas e físicas.” 

I. A maior aplicação da hidrologia está associada ao 
desenvolvimento da hidráulica e suas obras 
associadas à engenharia. 

II. Escolha de fontes de abastecimento de água também 
é uma aplicação da hidrologia. 

III. O controle a poluição não é uma aplicação da 
hidrologia. 

IV. Estudos do aproveitamento hidrelétrico e da erosão 
estão contidos na hidrologia. 

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas a assertiva II está correta. 
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38. Sobre coordenadas geográficas podemos afirmar: 

I. A Latitude de um ponto qualquer (P), localizado à 
superfície, é o menor ângulo compreendido entre o 
plano equatorial e o raio do globo terrestre que 
contém o ponto (P) em questão. 

II. A distância compreendida entre o plano do meridiano 
de um local qualquer (P) da superfície terrestre e o 
plano do meridiano de Greenwich denomina-se de 
longitude. 

III. Denomina-se altitude (z) à distância vertical de um 
ponto até o nível do mar. 

IV. Devido a inclinação do eixo terrestre, o Trópico de 
Capricórnio localiza-se a 45° SUL. 

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas a assertiva III está correta. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 
39. Após a leitura do enunciado a seguir, identifique a 

afirmação correta 

“Ciclo hidrológico é o movimento permanente da água, 
resultante dos fenômenos de evaporação, transpiração 
das plantas, precipitação, infiltração, escoamento 
superficial e subterrâneo, etc. tudo movido às custas da 
energia solar” 

I. No ciclo hidrológico, a precipitação é toda água 
proveniente do meio atmosférico e que atinge a 
superfície terrestre. 

II. A Evapotranspiração é formada pela soma da 
evaporação mais a transpiração das plantas. 

III. O Tanque Classe-A serve para medir a taxa de 
evaporação em superfície de água livre, e sua medida 
é direta, e dada em litros. 

IV. O gelo das montanhas não é contabilizado no 
balanço hídrico global. 

A sequência correta é:  

a) Apenas a assertiva II está correta. 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

 
40. Em se tratando do ciclo hidrológico, e dos fenômenos 

adversos, naturais ou de origem antropogênica, 
podemos fazer as seguintes afirmações: 

I. O ciclo hidrológico sujo altera a qualidade da água, 
consequentemente a quantidade disponível para o 
consumo. 

II. Na América do Sul, existem cidades/regiões que 
dependem quase que exclusivamente da água de 
degelo para o seu abastecimento. 

III. No processo de precipitação, a água sempre é pura 
(H2O). 

IV. Durante o escoamento superficial, é praticamente 
impossível não ocorrer algum processo de erosão. 

Assinale a sequência correta: 

a) Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV. 
b) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 
c) Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV. 
d) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III. 

 
 
 

41. Após a leitura do enunciado identifique a afirmação 
correta: 
“Bacia Hidrográfica é uma área de terra drenada por um 
rio principal e seus afluentes”. 
I. As Bacias podem ser classificadas em microbacias, 

sub-bacias e bacias propriamente ditas, conforme o 
seu tamanho e importância. 

II. A reunião de duas bacias próximas, com 
características socioeconômicas ou outras que as 
aproximam, para melhor planejar a sua gestão, é 
denominada Região Hidrográfica. 

III. A adoção da bacia hidrográfica como unidade de 
planejamento tem aspecto positivo, pois a maioria 
dos problemas de causa-efeito aí gerados 
correlaciona-se ao uso dos recursos hídricos. 

IV. Adoção da bacia hidrográfica como unidade de 
planejamento tem aspecto negativo, pois temos o fato 
que grande parte dessas reações de causa-efeito tem 
caráter econômico e político, que extrapola os limites 
da bacia. 

A sequência correta é:  
a) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

 
42. Os rios catarinenses se dirigem para duas vertentes: a 

do Atlântico e a do Paraná (Interior). Os que drenam as 
regiões do São Francisco, Itajaí, Florianópolis e Laguna 
se orientam no sentido do mar, enquanto os que drenam 
áreas do Planalto de Canoinhas, Alto Rio Negro, 
Campos de Lajes, Vale do Rio do Peixe e Chapecó estão 
vinculados à Bacia Platina, constituindo-se as principais 
artérias tributárias de grande coletores como os Rios  
Iguaçu e o Uruguai. 
Considere as seguintes asserções: 
I. O Rio Chapecó, Iguaçu e Uruguai, ao longo da sua 

trajetória, podem contribuir    como pontos de recarga 
do Aquífero Guarani. 

II. O Rio Itajaí possui o programa mais antigo de 
monitoramento de cheias em Santa Catarina. 

III. Fazem parte da Bacia Platina: o Rio Paraná, Uruguai 
e Cubatão. 

IV. O Rio Itajaí do Oeste nasce em Rio do Campo, a 
700m de altitude, e próximo a Rio do Sul se encontra 
com o Rio Itajaí do Sul, recebendo o nome de Itajaí-
Açú.  

Assinale a sequência correta: 
a) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III. 
b) Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV. 
c) Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV. 
d) Estão corretas apenas as assertivas I e IV. 

 
43. Com o advento da industrialização mundial, originado a 

partir do grande desenvolvimento de centros urbanos, 
houve uma maior liberação de poluentes à atmosfera 
pelas diversas fontes de poluentes gasosos, 
principalmente derivados de combustíveis fósseis, que 
combinam com o vapor de água existente na atmosfera. 
Este texto se refere a: 
a) À inversão térmica, fenômeno responsável pela 

formação de ilhas de calor. 
b) Às chuvas orográficas, que ocorrem principalmente 

no litoral norte de Santa Catarina. 
c) Às chuvas ácidas, comuns na Europa, mas que já 

afetam algumas regiões brasileiras com alta 
densidade demográfica. 

d) As frentes frias que afetam o clima da região sul do 
Brasil. 
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44. Após a leitura do enunciado, identifique a asserção 
correta: 

A Região Hidrográfica Litoral Centro do Estado de Santa 
Catarina - RH 8, é composta pelas Bacias dos Rios 
Tijucas, Biguaçu, Cubatão (do Sul) e da Madre. 

(http://www.aguas.sc.gov.br/a-bacia-rio-cubatao-sul/regiao-
hidrografica-rio-cubatao-sul. Acesso em 09 de setembro de 2019) 

Considere as seguintes asserções sobre a RH-8: 

I. A Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão é a maior em 
extensão na região. 

II. Esta é a região com maior densidade demográfica do 
Estado e as principais atividades econômicas são 
representadas por pequenas e médias indústrias, 
pelo turismo, pela produção de hortaliças e pela 
pesca. 

III. Todos os rios da região apresentam alguma 
intensidade de poluição, principalmente por despejo 
de esgoto domiciliar e hospitalar, resíduos 
domésticos, agrotóxicos, efluentes industriais e 
acúmulo de sedimentos de solo. 

IV. A Bacia do Biguaçu é a mais vulnerável por ser o 
principal manancial da Grande Florianópolis, 
abastecendo uma população de aproximadamente 
800 mil habitantes. 

A sequência correta é:  

a) Apenas a assertivas II e III estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

 
45. Após a leitura do enunciado, identifique a asserção 

correta: 

Segundo IBGE, a população de São José em 2010 era 
de 209.804 habitantes. Atualmente estima-se uma 
população de 246.586 hab.  Em 2017, o salário médio 
mensal do município de São José era de 2,4 salários 
mínimos, e a proporção de pessoas ocupadas em 
relação à população total era de 48,7 %. Na comparação 
com os outros municípios do estado, ocupava as 
posições 50 de 295 e 8 de 295, respectivamente. Já na 
comparação com cidades do país todo, ficava na posição 
684 de 5570 e 66 de 5570, respectivamente. 
Considerando domicílios com rendimentos mensais de 
até meio salário mínimo por pessoa, tinha 23,8% da 
população nessas condições, o que o colocava na 
posição 226 de 295 dentre as cidades do estado e na 
posição 5367 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/sao-jose/panorama) 

Considerando o texto apresentado podemos afirmar que: 

a) Um pouco menos de ¼ da população está vivendo 
próximo a linha da pobreza cujo valor é de 406 reais 
por pessoa. 

b) A média do salário mensal é considerada muito baixa, 
pensando em Santa Catarina. 

c) O piso salarial do trabalhador de Santa Catarina é 
considerado o mais alto do país. 

d) O fato de ter 48,7% das pessoas ocupadas com 
trabalho fixo é considerado um índice baixo em 
relação ao estado e ao país. 
 
 
 
 
 

46. Sobre Bacia Hidrográfica podemos afirmar: 
I. Um rio representado em um mapa por uma linha 

tracejada indica que, naquele trecho, ele possui fluxo 
intermitente. 

II. As denominações: bacia de captação, bacia coletora, 
bacia de drenagem, bacia de contribuição e bacia 
hidrológica, podem ser consideradas sinônimos de 
bacia hidrográfica. 

III. Bacias Perenes escoam durante as estações das 
chuvas e secam na estiagem. 

IV. Bacias Efêmeras escoam apenas durante ou 
imediatamente após as chuvas e transportam 
somente o escoamento superficial. 

É correto apenas o que se afirma em: 
a) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III. 
b) Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV. 
c) Estão corretas apenas as assertivas II e IV. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
47. A água está para a Terra assim como o sangue está para 

o corpo humano. Já dizia o poeta: “Assim como a saúde, 
percebe-se o valor da água somente quando ela falta”. 
Em relação às principais bacias do Brasil, assinale a 
alternativa correta: 
a) O rio Paraguai nasce no país vizinho de mesmo nome 

e depois segue para o Norte, onde forma o pantanal 
mato-grossense. 

b) A bacia do rio São Francisco localiza-se, em grande 
parte, no Nordeste, entre os Estados da Bahia, 
Sergipe e Alagoas. Porém, o trecho inicial da bacia 
está localizado na Serra da Canastra, no Estado de 
Minas Gerais. 

c) A nascente do rio Tocantins localiza-se no estado de 
Tocantins, e segue na direção Norte por 2500km, até 
chegar no Delta do Amazonas. 

d) A maior bacia do planeta é formada pelo rio 
Amazonas. Recentemente descobriu-se que sua 
nascente mais longínqua recebe água do degelo dos 
Andes, na Venezuela. 
 

48. Após a leitura do enunciado, identifique a asserção 
correta: 
Os recursos hídricos e a percepção ambiental são 
discussões que interligam as formas de uso e manejos 
dos recursos com o que é percebido pelo homem, na 
relação homem e meio. O modelo econômico capitalista, 
quando aplicado de forma descomedida utiliza-se dos 
recursos naturais, juntamente com a ausência de 
planejamento e gestão ambiental para o uso desses 
recursos, ao longo do espaço e do tempo, vem 
resultando em um desequilíbrio socioambiental, 
principalmente em relação aos recursos hídricos. 
A Lei Nacional dos Recursos Hídricos, N. 9433/97, 
garantiu alguns princípios fundamentais sobre o uso e 
manejo, os quais podemos destacar: 
I. A água é um bem de domínio público. 
II. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor 

econômico. 
III. Em situações de escassez, o uso prioritário dos 

recursos hídricos é o consumo humano e a 
dessedentação de animais. 

IV. A gestão dos recursos hídricos deve ser centralizada 
pelo poder público, que fará as devidas concessões 
aos usuários e às comunidades. 

A resposta correta é:  
a) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
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49. O gráfico abaixo mostra como ocorre a distribuição do 
uso da água no Brasil segundo a Agência Nacional de 
Águas. 

 
(https://www.facebook.com/anagovbr/photos/a.330556407045277/163041

9833725588/?type=1&theater) 

I. O abastecimento urbano é o setor que certamente 
deverá aumentar sua percentagem, devido a 
tendência de urbanização da população. 

II. Apesar da Irrigação “consumir” grandes volumes, 
quando bem manejada, ela pode devolver água de 
qualidade aos mananciais, contribuindo para o 
abastecimento urbano. 

III. O uso de poços subterrâneos para o abastecimento 
animal, não seria o mais recomendável, devido ao 
custo e a qualidade dessa água, que poderia ser 
melhor utilizada se fosse reservada ao consumo 
humano. 

IV. O setor elétrico não causa nenhum efeito negativo ao 
ambiente (fauna, flora ou na quantidade/qualidade da 
água), pois seu uso não consuntivo devolve ao 
ambiente toda a água utilizada. 

A resposta correta é: 

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

 
50. Os usos múltiplos da água e a dependência que se tem 

dela têm tornado este bem escasso. Para garantir o uso 
adequado deste recurso, ou seja, sua sustentabilidade, 
as Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos 
instituíram mecanismos para viabilizar seus objetivos: os 
instrumentos de gestão. Em relação a esses 
instrumentos podemos citar os seguintes: 

I. Os planos de recursos hídricos. 
II. O enquadramento dos corpos de água em classes, 

segundo os usos preponderantes da água. 
III. A outorga de direito de usos de recursos hídricos. 
IV. A cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 
V. Sistema de informação sobre os recursos hídricos. 

A alternativa correta é: 

a) Apenas a assertivas I, II e III estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III, IV e V estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II, III, IV e V estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

 

51. Sobre os limites geográficos com os municípios vizinhos 
de São José - SC: 
I. São José é a única cidade com divisa com 

Florianópolis. 
II. Ao Norte faz divisa com Biguaçu e Antônio Carlos. 
III. Ao Sul faz divisa com Palhoça, Santo Amaro e Paulo 

Lopes. 
IV. Ao Oeste faz divisa com São Pedro de Alcântara. 
A resposta correta é: 

a) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 

 
52. Sobre o clima e relevo do município de São José: 

I. O clima é considerado subtropical, com estações bem 
definidas, segundo Köppen conhecido como Cfa. 

II. O litoral josefense é banhada pelas baías norte e sul, 
nas quais recentemente construíram o aterro da 
Beira-Mar de São José. 

III. O Morro da Pedra Branca, no oeste da cidade, é 
famoso pelas trilhas e pela vista, além de sua forma 
característica ser vista de boa parte da Grande 
Florianópolis. 

IV. Alguns rios pequenos cortam o município: o Rio 
Forquilhas, no Centro-Oeste, Maruim, no Sul, Büchler 
e Araujo, no leste, e Três Henriques e Carolina, no 
norte. 

(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/sao-jose/panorama) 
A alternativa correta é:  

a) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

 
53. Após a leitura do enunciado marque a assertiva correta 

Sobre o saneamento no Município de São José 
apresenta 93,7% de domicílios com esgotamento 
sanitário adequado, 11,4% de domicílios urbanos em 
vias públicas com arborização e 76,3% de domicílios 
urbanos em vias públicas com urbanização adequada 
(presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). 
Quando comparado com os outros municípios do estado, 
fica na posição 10 de 295, 247 de 295 e 5 de 295, 
respectivamente. Já quando comparado a outras 
cidades do Brasil, sua posição é 266 de 5570, 5356 de 
5570 e 44 de 5570, respectivamente. 

(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/sao-jose/panorama) 
I. O município de São José possui uma estrutura muito 

boa de saneamento básico, bem acima da média do 
Estado de Santa Catarina. 

II. A baixa taxa de arborização pode ser também em 
função da grande densidade demográfica, uma vez 
que as árvores concorrem com edificações, redes de 
distribuição de água, luz, internet e esgoto. 

III. Existem somente quatro municípios de Santa 
Catarina que possuem taxa de urbanização 
adequada maior do que São José. 

IV. No quesito arborização, à nível nacional, São José 
situa-se à frente de um pouco mais de quatro 
centenas de municípios. 

A alternativa correta é:  

a) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
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54. Após a leitura do enunciado marque a assertiva correta 

O CIRAM – Centro de Informações de Recursos 
Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina 
possui uma rede de mais de 200 estações 
meteorológicas funcionando “On-line”. Sabemos que a 
variável precipitação tem grande alteração de uma 
região para outra, pois resulta da interação de 
fenômenos atmosféricos com o meio ambiente, 
originando os microclimas. Quando precisamos fazer 
uma média dessas precipitações dentro de uma bacia 
hidrográfica, podemos aplicar alguns métodos, que nos 
ajudam a relacionar os dados com a área da microbacia. 

I. No método de Thiessen os postos são unidos por 
linhas retas, que dividem a área total em uma série 
de triângulos. 

II. A partir dessas retas são baixadas perpendiculares 
ao meio dessas linhas, formando-se uma série de 
polígonos (polígonos de Thiessen). 

III. No método Thiessen são aceitas estações fora da 
bacia hidrográfica. 

IV. No método das Isoietas são traçadas linhas 
indicativas de mesma altura pluviométrica. Podem 
ser consideradas como “curvas de nível de chuva”. 

A alternativa correta é: 

a) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
55. O conceito de desenvolvimento humano nasceu 

definido como um processo de ampliação das 
escolhas das pessoas para que elas tenham 
capacidades e oportunidades para serem aquilo que 
desejam ser. O Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) é utilizado como referência em estudos 
comparativos das condições de vida das populações. 
Para se calcular o IDH são necessários três indicadores: 

a) PIB per capta, o número de empregos com carteira 
assinada e o índice de arborização das vias públicas. 

b) PIB per capta, percentual de pessoal ocupado e o 
nível de instrução. 

c) O PIB per capita, a expectativa de vida ao nascer, 
nível de instrução. 

d) A quantidade de trabalhadores abaixo da linha da 
pobreza, o percentual de esgotamento sanitário e o 
PIB per capita. 
 

56. A base de sustentação da economia josefense está 
fundamentada principalmente: 

a) No comércio, indústria e prestação de serviços. 
b) No turismo, pesca e agricultura. 
c) Na pesca, prestação de serviços e agricultura. 
d) No turismo, agricultura e comércio. 

 
57. O Brasil possui cerca de 12% das reservas de água do 

planeta. Assinale a alternativa que apresenta as duas 
maiores bacias hidrográficas brasileiras em termos de 
volume e de vazão. 

a) Bacia Amazônica e do Tocantins-Araguaia. 
b) Bacia Amazônica e do São Francisco. 
c) Bacia Amazônica e do Paraná. 
d) Bacia Amazônica e do Paraguai. 

 
 

58. Sobre o Relevo brasileiro podemos destacar: 

I. O relevo brasileiro tem formação antiga e resulta, 
principalmente, da sucessão de ciclos climáticos e da 
ação das forças internas da Terra, como a 
movimentação das placas tectônicas, as falhas e o 
vulcanismo. 

II. Existem diferentes classificações do relevo brasileiro, 
cada uma obedecendo a um critério. Entre as mais 
conhecidas estão a realizada em 1940 pelo professor 
Aroldo Azevedo, que utilizou como critério o nível 
altimétrico. 

III. Na década de 1950, o professor Aziz Ab´Saber 
apresentou uma nova classificação, baseando no 
processo de vulcanismo. 

IV. A mais recente classificação do relevo brasileiro é de 
1995, elaborada pelo professor da Universidade de 
São Paulo (USP), Jurandyr Ross. Seu trabalho tem 
como referência o projeto Radambrasil, um 
levantamento realizado no território brasileiro, entre 
1970 e 1985, com um equipamento espacial de radar 
instalado em avião. Ross considera 28 unidades de 
relevo, divididas em planaltos, planícies e 
depressões. 
(FRANCISCO, Wagner de Cerqueria e. "Relevo brasileiro "; Brasil 

Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/relevo-
brasileiro.htm. Acesso em 09 de setembro de 2019.) 

A alternativa correta é:  

a) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
59. O clima catarinense possui características únicas. Desde 

o início do Século passado, por volta de 1913, foram 
instaladas estações meteorológicas para monitorar o 
clima. Sobre isso podemos afirmar: 

I. O território catarinense abrange dois tipos climáticos, 
a saber: o subtropical úmido com verões quentes 
(Cfa) e o subtropical úmido com verões não muito 
quentes (Cfb). 

II. O subtropical Cfa é o tipo climático específico da 
baixada litorânea. 

III. O subtropical Cfb é o tipo climático do restante do 
planalto. Possui temperaturas médias anuais 
registradas entre 18 e 16º C. 

IV. Na região do Planalto, mais especificamente São 
Joaquim e Urupema, ocorrem esporadicamente 
fenômenos de precipitação de neve. 

A resposta correta é o item:  

a) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prefeitura de São José – Concurso Público – Edital 002/2019/SMA 
1064 - Geógrafo   
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                 Página 10 de 10 

1064 – TIPO 1 

60. Segundo IBGE, em 2018, a produção de suínos no Brasil 
foi de 3.937.316 toneladas de carcaça. Sobre essa 
produção também podemos afirmar: 

I. A região Sul do Brasil é a principal produtora de 
suínos. 

II. O Rio Grande do Sul é o maior produtor, com 26,3 % 
da produção, seguido por Santa Catarina e Paraná, 
com 21,3 e 19% respectivamente. 

III. Em escala menor, a produção de suínos ocorre em 
diversos estados brasileiros, sendo que entre os 10 
maiores produtores estão o Distrito Federal, Espírito 
Santo e São Paulo. 

IV. Em Santa Catarina destacam-se como as principais 
produtoras, em ordem decrescente, as mesorregiões: 
Oeste Catarinense, Vale do Itajaí e Grande 
Florianópolis. 

A resposta correta é a:  

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 


