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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de São José do Cedro 
Edital de Processo Seletivo nº 002/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

 

 



2 
 
 

Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. Segundo a Lei n° 8.069/90, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, 

públicos e particulares, são obrigados as seguintes regras, exceto: 

A) Manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de 

dezoito anos. 

B) Quando requisitado pelos pais ou responsáveis, proceder a exames visando ao diagnóstico e 

terapêutico de anormalidades no metabolismo do recém-nascido. 

C) Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto 

e do desenvolvimento do neonato. 

D) Acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica 

adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já 

existente. 

 

02. A Lei n° 9.394/96 assegura aos alunos de qualquer nível o direito de ausentar-se de prova ou de 

aula marcada para o dia em que estas atividades estejam vedadas por motivos de crença ou religião, de 

modo que é dever da instituição de ensino prestar uma das seguintes alternativas: 

A) Abono da falta sem necessidade de reposição de atividade; ou transferência de atividade que 

leve em consideração o calendário pessoal da crença do aluno. 

B) Permite ao aluno a escolha de reposição ou não da atividade ocorrida; caso afirmativo o aluno 

deve repor no dia de aula consecutivo ao seu retorno escolar. 

C) Exigir do professor do dia de ausência, que sua média seja dividida por número menor de 

atividades, seguido da opção de repor ou não a prova ou atividade. 

D) Prova ou aula de reposição, em data alternativa no turno do aluno ou em outro horário 

agendado; trabalho escrito ou na modalidade de pesquisa com tema, objetivo e data definidos 

pela escola. 

 

03. A teoria do aprendizado de Emília Ferreiro descreve algumas hipóteses do processo de alfabetização 

infantil. A hipótese definida como pré-silábica se refere à: 

A) Nessa etapa que a criança passa pelo realismo nominal, supõe que a escrita representa o nome 

dos objetos, que as coisas grandes devem ter nomes grandes e as coisas pequenas devem ter 

nomes pequenos. 

B) A criança já supõe que a escrita representa a fala e tenta fonetizar a escrita dando valor sonoro 

às letras compreendendo que as diferenças na representação escrita estão relacionadas com o 

“som” das palavras. 

C) Passa a compreender que a escrita representa o som da fala, consegue combinar vogais e 

consoantes numa mesma palavra, na tentativa de combinar sons, mas sua escrita ainda não é 

socializável. 

D) A criança começa a atribuir valor sonoro as letras, aceitar que não é preciso muitas letras para 

se escrever, apenas o necessário para representar a fala. 
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04. Leia o trecho a seguir, sobre produção cartográfica e responda: 

“Na ________________, as variáveis da superfície da Terra são representadas com maior nível de detalhamento 

e a localização é mais precisa. Torna possível identificar na posição _________________ fenômenos geográficos 

representados no plano, na horizontal, como cidades, campos, florestas e etc. e na posição __________________, 

representação vertical, altitude do relevo e de elementos visíveis do espaço.” 

A alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas é: 

A) Coordenadas geográficas, superficial, estrutural. 

B) Correspondências cartográficas, coordenada, geológica. 

C) Imagem de satélite, equivalente, conforme.  

D) Carta topográfica, planimétrica, altimétrica.  

 

05. Uma das fontes de energia alternativa sustentável no Brasil em crescente expansão é a energia 

eólica. Sobre a produção de energia eólica brasileira é incorreto afirmar: 

A) Os estados brasileiros que possuem a maior quantidade de parques eólicos são: Rio Grande do 

Norte, Bahia, Rio Grande do Sul e Ceará. 

B) O primeiro complexo eólico a funcionar no Brasil foi o complexo do Alto Sertão, na região baiana 

do Caetité.  

C) Esta fonte energética foi responsável por 8,4% da produção de energia do país nos últimos 12 

meses, em setembro de 2018. 

D) No caso do Nordeste, os recordes de atendimento eólico ultrapassam 70% da energia produzida 

na região. 

 

06. A formação do relevo é resultado da ação de diferentes processos, que atuam interna e 

externamente na crosta terrestre. São exemplos destes agentes: 

I. Os agentes endógenos se referem a energia impulsionada pela energia do interior do planeta, como 

terremotos ou vulcanismo, por exemplo; 

II. O processo de desagregação e decomposição sofrido pelas rochas é chamado de intemperismo, e 

podem resultar de processos mecânicos, químicos e biológicos; 

III. O processo de sedimentação depende de fatores internos e externos, como o aumento da 

temperatura ou a composição química dos materiais encontrados na natureza; 

IV. A atuação do intemperismo pode ser atenuada ou acentuada conforme as características do clima, 

da topografia, do tipo de material que compõe as rochas e o tempo de exposição.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

B) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

 

07. Considerando-se as características da hidrografia brasileira, a única alternativa que apresenta 

informações incorretas é: 

A) O Brasil não apresenta lagos tectônicos, pois as depressões tornaram-se bacias sedimentares. 

B) Todos os rios encontrados em território brasileiro possuem regime simples pluvial. 

C) Considerando-se os rios de maior porte, só encontramos rios temporários no sertão nordestino, 

onde o clima é semiárido. 

D) Na região amazônica os rios tem grande importância como vias de transporte. 
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08. Apesar de ser um país populoso (população absoluta), o Brasil é pouco povoado (população 

relativa), as regiões com maior e menor concentração demográfica, são respectivamente: 

A) Sudeste e norte. 

B) Centro-oeste e Sul. 

C) Nordeste e Centro-oeste. 

D) Norte e Sudeste. 

 

09. Junto ao Peru, a água do mar é normalmente fria e cheia de fitoplâncton, o que favorece a 

concentração de cardumes. No entanto esta característica pode ser afetada, afastando a vida marinha e 

provocando grandes problemas para a indústria pesqueira. O fenômeno responsável por esta variação 

é conhecido como: 

A) Aquecimento global. 

B) Intemperismo marítimo. 

C) El niño. 

D) Voçoroca marinha. 

 

10. No contexto das teorias demográficas, a teoria malthusiana recebeu diversas refutações, a principal 

delas foi a marxista – ou reformista. A oposição desta nova teoria deslocava o problema populacional 

para: 

A) O sistema capitalista mantém a produtividade baixa para que a miséria possibilite o controle e o 

condicionamento da população na miséria. 

B) O excesso populacional foi necessário para o desenvolvimento capitalista, após este processo 

naturalmente se baixa o número populacional, equilibrando o sistema. 

C) O excesso populacional não é o responsável pelas condições de miséria e pobreza, mas sim as 

desigualdades sociais, como a concentração de renda no contexto da produção capitalista. 

D) As populações tendem a crescer à medida que as condições sociais melhoram, elevando o 

crescimento vegetativo, que por sua vez, diminui na medida em que se disseminam os métodos 

contraceptivos. 

 

11. A teoria da aprendizagem segundo Lev Vygotsky descreve importantes etapas no processo de 

formação do conhecimento. São pilares de sua teoria: 

I. O funcionamento psicológico tem como base as relações sociais dentro de um contexto histórico; 

II. O educador é o suporte para que a aprendizagem seja satisfatória, mas deve evitar interferir na 

zona de desenvolvimento proximal do aluno; 

III. A relação entre o homem e o mundo é mediada por sistemas simbólicos, que auxiliam a atividade 

humana; 

IV. A chamada zona de desenvolvimento real, se refere a capacidade que a criança tem de 

desempenhar tarefas. 

Estão corretos: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

B) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
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12. De acordo com Piaget, para adquirir pensamento e linguagem, a criança passa por várias fases de 

desenvolvimento psicológico, do individual para o social. O estágio conhecido como sensório-motor se 

refere à: 

A) Esse processo começa no estágio anterior, para objetos concretos, e nessa fase leva a criança a 

entender o ponto de vista dos outros, e tem início a utilização da linguagem como forma de 

expressão. 

B) Em geral, crianças de 0 a 2 anos, é a etapa da percepção-ação, a criança se concentra em sensações 

e movimentos, ocorre o desenvolvimento inicial das coordenações e das relações de ordem entre 

as ações. 

C) A criança começa a manipular mentalmente as representações do que internalizou nos estágios 

anteriores, utilizando para isso coisas concretas, pois sua capacidade de abstração ainda não se 

formou. 

D) Engloba as idades de 2 a 7 anos. Esse estágio se inicia com a capacidade do pensamento 

representativo, ou seja, a criança começa a gerar representações da realidade no próprio 

pensamento. 

  

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 13 a nº 17 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 
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13. Com base na interpretação do texto acima podemos afirmar: 

A) A celebridade é privilégio dos maiorais e não de seus acólitos. 

B) A atenção é algo que serve aos propósitos mais variados e nem sempre resultados pífios são 

irrelevantes. 

C) Nem sempre as promessas magníficas dão resultados impressionantes. 

D) Devemos sempre levar em consideração a máxima: “falem bem, falem mal mas falem de mim”.   

 

14. Das palavras do texto quais apresentam encontros vocálicos e consonantais em ambas as palavras: 

A) Apareceu – Nascer. 

B) Barulhão – Multidão. 

C) Muitos – Montanha. 

D) Começou – Repente. 

 

15. Algo “insólito”, no contexto do texto, não é algo necessariamente: 

A) Extraordinário. 

B) Inacreditável. 

C) Incrível. 

D) Pusilânime. 

 

16. Assinale as duas palavras ortograficamente erradas no texto acima:  

A) Rujido – Paralizadas. 

B) Arrepiar – Fortíssimo. 

C) Palpites – Nascer. 

D) Rachar – Findar. 

 

17. No texto acima falta acento em qual palavra? 

A) Respiravam. 

B) Palpites. 

C) Montanha.  

D) Ha. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. De acordo com a Lei Orgânica do Município de São José do Cedro/SC, os Poderes Executivo e 

Legislativo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 

governo e orçamentos do Município; 

II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto a eficácia e eficiência, da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da 

aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

III. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do 

Município. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
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B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos.  

 

19. É o estado mais novo do Brasil, sua criação ocorreu após o desmembramento do norte do estado de 

Goiás, 1988. Após esse processo houve um acelerado crescimento demográfico estadual, impulsionado 

pelos fluxos migratórios regionais. Estamos falando do estado de: 

A) Mato Grosso. 

B) Tocantins.  

C) Minas Gerais. 

D) Amapá.  

 

20.  Itaipu Binacional lançou (20/07/2019), em Carmelo Peralta, no Paraguai, a licitação no valor de US 

$ 7,5 milhões (R$ 28,05 milhões) para a contratação de uma empresa que fará o estudo de viabilidade, o 

projeto final de engenharia e a fiscalização da obra da nova ponte rodoviária que ligará o país ao Brasil, 

a Bioceânica. A nova ponte vai ser construída sobre o rio Paraguai, ligando Carmelo Peralta, a Porto 

Murtinho, em Mato Grosso do Sul. Hoje, a ligação entre as duas cidades ocorre somente por meio de balsas. 
(Fonte adaptada: https://g1.globo.com>acesso em 22 de julho de 2019) 

Com base no trecho acima e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que o 

Presidente do Paraguai é: 

A) Tabaré Vázquez. 

B) Mario Abdo Benítez.  

C) Lenín Moreno. 

D) Sebastián Piñera. 

 

 


