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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Paraíso 
Edital de Processo Seletivo nº 001/2019  

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
 

TIPO DE PROVA: 03 
 

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 
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. É um país transcontinental e o maior país europeu: 

A) Alemanha. 

B) Inglaterra. 

C) Espanha. 

D) Rússia. 

 

02. Leia com atenção: 

I. Escala: Relação entre as dimensões de elementos representados numa carta ou mapa e 

suas dimensões reais (naturais) correspondentes; 

II. Escala Numérica: Tipo de escala cartográfica, utilizada na elaboração de plantas, cartas e 

mapas, em que a relação entre as distâncias reais e as distâncias representadas no papel é dada 

por um segmento de reta em que uma unidade de medida na reta corresponde a uma determinada 

medida real, conforme a relação utilizada; 

III. Escala Gráfica: Escala cartográfica utilizada na elaboração de plantas e mapas, em que a 

relação entre as distâncias reais e as distâncias representadas no papel é dada por números, em 

regra na forma de uma fração (por exemplo, 1/50 000 ou 1: 50 000, sendo preferível o segundo). 

Sobre os itens acima: 

A) Todos os itens estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão incorretos. 

C) Apenas o item I está correto. 

D) Apenas o item II está incorreto.  

 

03. O Brasil faz fronteira com quase todos os países de seu subcontinente americano, exceto com: 

A) Equador. 

B) Suriname. 

C) Paraguai. 

D) Argentina.  

 

04. Cartografia: 

I. O conceito de Cartografia sempre esteve diretamente relacionado às inquietações que 

sempre se manifestaram no ser humano, na premência de conhecer o mundo em que habita; 

II. Cartografia significa etimologicamente “descrição de cartas”, mas sua concepção inicial 

remete a ideia do traçado de mapas; 

III. Podemos dizer então que num primeiro momento passou a significar “arte do traçado de 

mapas” e em seguida. Hoje podemos definir como: ciência, técnica e arte de representar a 

superfície terrestre. 

Sobre os itens acima:   

A) Todos os itens estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão incorretos. 

C) Apenas o item I está correto. 

D) Apenas o item II está incorreto. 
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05. Leia com atenção: 

(__) Geofísica: Ciência que procura definir e situar as características naturais e físicas de grandes 

porções da superfície terrestre; 

(__) Geodésica: Ramo da física experimental que se preocupa em determinar a estrutura, 

composição e desenvolvimento da Terra, inclusive a atmosfera e a hidrosfera; 

(__) Geoide: Superfície equipotencial do campo gravimétrico da Terra que coincide com o nível 

médio do mar e que se estende por todos os continentes, sem interrupção; 

(__) Geomorfologia: Ciência que estuda as formas do relevo, tendo em vista a origem, estrutura e 

natureza das rochas, o clima e as diferentes forças endógenas e exógenas (de formação das 

rochas) que, de modo geral, modificam o relevo terrestre. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a sequência das 

proposições acima é: 

A) V – V – F – F. 

B) V – F – F – V. 

C) F – F – V – V. 

D) F – V – F – V. 

 

06. Assinale a alternativa que apresenta os países por ordem crescente de população absoluta: 

A) Índia – Irã – Tanzânia. 

B) Índia – Tanzânia – Irã. 

C) Tanzânia – Irã – Índia. 

D) Irã – Tanzânia – Índia. 

 

07. São respectivamente as capitais do Catar e do Cazaquistão: 

A) Doha – Astana. 

B) Manama – Riad. 

C) Kabul – Dacca. 

D) Timfu – Seul. 

 

08. O Planalto do Tibete localiza-se na: 

A) Cordilheira dos Andes. 

B) Cordilheira do Himalaia. 

C) Cordilheira do Atlas. 

D) Cordilheira Australiana.  

 

09. Leia com atenção: 

I. Mar Morto; 

II. Mar Cáspio. 

Os itens acima correspondem: 

A) Mares fechados, ambos. 

B) Mares abertos, ambos. 

C) Mar aberto e mar fechado, respectivamente. 

D) Mar fechado e mar aberto, respectivamente. 
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10. É incorreto afirmar sobre o Oriente Médio: 

A) Sua paisagem é formada basicamente por desertos. 

B) A escassez de chuvas aliada a variações diárias de temperatura tornam a maior parte do 

território inóspita à presença humana. 

C) A Turquia, o Irã e o Afeganistão são os únicos países que não possuem montanhas. 

D) A vegetação predominante é formada por pequenos arbustos em tufos: as estepes.     

 

11. Assinale a alternativa incorreta tenho em vista o pensamento de Paulo Freire: 

A) A consciência é intencionalidade em direção ao mundo. 

B) Por meio da problematização das relações entre os seres humanos e o mundo, é possível 

para eles recriarem, remarcarem o processo natural através do qual a consciência apareceu 

no processo de evolução. 

C) A humanização não é nossa “vocação ontológica”. 

D) Somos requeridos continuamente pelo que somos para humanizarmo-nos.   

 

12. Dos 26 estados, 17 fazem parte da Mata Atlântica. Não é um deles: 

A) São Paulo. 

B) Rio Grande do Sul. 

C) Rio Grande do Norte. 

D) Tocantins. 
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Questões de Língua Portuguesa 
 

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

de respondê-las. 

 

(Texto) 

 
 

13. Sobre o Texto e seu contexto, assinale a alternativa incorreta: 

A) A imunoterapia consiste em ativar o sistema imunológico contra as células cancerígenas. 

B) O câncer é a segunda causa de morte no mundo. 

C) 9,6 milhões de pessoas morreram vítimas do câncer em 2018. 

D) Em países de baixa renda há uma diminuição no número de vítimas por câncer. 

 

14. Assinale a alternativa que representa corretamente uma palavra sinônima de “sucesso” (linha 

13), no contexto em que está inserida: 

A) Fracasso. 

B) Malogro. 

C) Êxito. 

D) Infortúnio. 
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INSTRUÇÃO: Analise o trecho abaixo para responder às questões nº 15 e nº 16: 

 

“O problema é que a taxa de sucesso ainda é baixa: [...]”. 

 

15. A partícula “que” introduz uma: 

A) Oração subordinada substantiva predicativa. 

B) Oração subordinada substantiva subjetiva. 

C) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 

D) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

16. É correto afirmar que a partícula “que” exerce função morfológica de: 

A) Pronome relativo. 

B) Preposição. 

C) Advérbio. 

D) Conjunção integrante. 

 

17. “Em ratos, associada à imunoterapia, ela ajudou o sistema imunológico a vencer o tumor.” 

(linhas 21 a 23).  

É correto afirmar que o pronome “ela” retoma o seguinte termo: 

A) “Cientistas” (linha 17). 

B) “Rotavírus” (linha 19). 

C) “Sistema imunológico” (linha 22). 

D) “A vacina” (linhas 18 e 19). 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Os Kaingang estão entre os mais numerosos povos indígenas do Brasil. No estado de Santa 

Catarina, uma das áreas indígenas que abriga os Kaingang é denominada Aldeia Kondá, que se 

localiza no município de: 

A) Iraceminha. 

B) Chapecó. 

C) Criciuma. 

D) Papanduva. 

 

19. “Mais abrangentes que as leis, os regulamentos e mesmo os costumes, os ________________ 

valem para toda a sociedade e devem ser respeitados por todos, e, por sua vez, no ambiente de 

trabalho são marcados por uma postura profissional adequada. Entende-se por postura o modo 

como nos apresentamos junto aos nossos colegas profissionais e clientes.” 

A lacuna se refere a: 

A) Estatutos institucionais. 

B) Formalismos corporativos. 

C) Princípios éticos. 

D) Códigos impessoais. 
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20. Segundo o relatório feito pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), o estado 

teve leve piora na balneabilidade na primeira semana de dezembro. De acordo com os dados 

divulgados, 79,5% do total de pontos analisados: 

A) Como impróprios localizam-se na capital do estado. 

B) Indicaram futuro comprometimento higiênico. 

C) São considerados impróprios para banho. 

D) Podem ser frequentados pelos banhistas. 

 


