
1 
 

 Prefeitura de Bandeirante 

Estado de Santa Catarina 

Edital nº 09 de Processo Seletivo nº 02/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 03 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Professor de Geografia 

________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações 

solicitadas. 

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se 

inscreveu e se a mesma contém 20 questões, 

numeradas de 1 a 20. Caso contrário, informe 

imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por 

falha de impressão e/ou total de questões. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta 

certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão 

Resposta. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 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.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 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.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

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

                                        

 

 



2 
 

 Questões de Conhecimento Específico 
 

01. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas: 

“A Europa localiza-se totalmente no hemisfério __________________ do globo sendo atravessada na sua porção 

_______________ pelo ___________________.” 

A) Meridional – Oeste – Trópico de Câncer. 

B) Ocidental – Leste – Trópico de Capricórnio. 

C) Setentrional – Norte – Circo Polar Ártico. 

D) Oriental – Sul – Meridiano de Grennwich. 

 

02. Em informática, o processador tem 3 funções básicas. Não é um deles: 

A) Realizar cálculos de operações aritméticas e comparações lógicas. 

B) Manter o funcionamento de todos os equipamentos e programas, interpretando e gerenciando a 

execução de cada instrução dos programas. 

C) Administrar na memória central os dados transferidos de um elemento ao outro da máquina, 

visando o seu processamento. 

D) Hackear programas invasivos. 

 

03. Qual dos países abaixo tem o maior IDH? 

A) Chade. 

B) Malta. 

C) Azerbaijão. 

D) Jamaica. 

 

04. Bruxelas e Budapeste são respectivamente capitais de: 

A) Bélgica e Hungria. 

B) Dinamarca e Holanda. 

C) Albânia e Finlândia. 

D) Grécia e Irlanda.  

 

05. A Floresta Amazônica apresenta três camadas. Aquela denominada de Caaetê também pode ser 

chamada de: 

A) Caaigapó. 

B) Terra firme. 

C) Várzea. 

D) Caatinga.  
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06. Qual dos países abaixo é o mais povoado, por densidade demográfica? 

A) Mônaco. 

B) Maldivas. 

C) Índia. 

D) Japão. 

 

07. O clima frio propriamente dito: 

I - É aquele em que há queda de neve de 3 a 4 meses no ano; 

II - Ocorre em extensa faixa que atravessa a América do Norte, de leste a oeste. 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Ambos estão corretos. 

D) Ambos estão incorretos. 

 

08. Qual dos Estados abaixo é maior em área por quilômetro quadrado? 

A) Goiás. 

B) Maranhão. 

C) Ceará. 

D) Espírito Santo. 

 

09. Atua no âmbito das relações de exportação e importação tanto entre países quanto entre blocos 

econômicos. Além de julgar recursos e apelações frente a atitudes que possam ser consideradas ilegais 

ou incorretas por parte dos países – como cartéis e outros: 

A) OCDE. 

B) OIT. 

C) OMC. 

D) BIRD. 

  

10. É a unidade da federação mais populosa dentre as abaixo: 

A) Santa Catarina. 

B) Roraima. 

C) Piauí. 

D) Rio Grande do Sul. 
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11. Sobre a Tundra é incorreto afirmar: 

A) É composta basicamente de musgo e liquens. 

B) É uma formação vegetal pobre. 

C) Surge nas latitudes desérticas do Norte. 

D) Durante os longos invernos gelados desaparece sob imensas camadas de gelo.   

  

12. Êxodo rural: 

I - Migração em massa da população do campo para a cidade durante um determinado período; 

II - Uma migração esporádica de campo para a cidade também é contemplada pelo conceito. 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Ambos estão corretos. 

D) Ambos estão incorretos. 

 

 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) 
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13. Sobre o Texto e seu contexto, analise: 

I - O ‘Oumuamua’ é um objeto interestelar visualizado no ano passado com ajuda de telescópios. 

II - O ‘Oumuamua’ pode ter sido enviado ao nosso Sistema Solar por alienígenas, acreditam dois 

cientistas. 

III -O ‘Oumuamua’ é considerado um objeto raro, além disso, é o primeiro do tipo a entrar no nosso 

sistema Solar. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Todos os itens estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

14. “Objeto interestelar pode ter sido enviado à Terra por alienígenas, [...]” (Título do Texto). Assinale a 

alternativa que justifica corretamente o emprego da crase no Título do Texto: 

A) É obrigatório o uso da crase quando há contração da preposição “a” exigida por regência nominal 

de “enviado” e artigo definido feminino “a” exigido por “Terra”. 

B) É obrigatório o uso da crase em locuções adverbiais. 

C) É obrigatório o uso da crase em algumas locuções conjuntivas. 

D) É obrigatório o uso da crase quando há contração da preposição “a” exigida por regência verbal 

de “enviado” e artigo definido feminino “a” exigido por “Terra”. 

 

Instrução: Observe a seguir o trecho retirado do Texto e responda às questões nº 15, nº 16 e nº 17: 

 

“Dois cientistas do Centro de Astrofísica de Harvard acreditam que o ‘Oumuamua’, [...]” (linhas 1 e 2) 

 

15. É correto afirmar que a partícula “que” destacada no trecho acima introduz uma: 

A) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

B) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

C) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

D) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 

 

16. A partícula “que” em destaque no trecho acima possui função morfológica de: 

A) Conjunção comparativa. 

B) Pronome relativo. 

C) Preposição. 
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D) Conjunção integrante. 

 

17. Das palavras do Texto, assinale a alternativa que é acentuada pela seguinte regra: 

“Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo.” 

A)  “hipótese” (linha 7) 

B) “astrofísicos” (linha 11) 

C) “telescópios” (linha 4) 

D)  “civilização” (linha 16) 

 

 Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. De acordo com a Lei Orgânica de Bandeirante - SC, o executivo manterá sistema de controle interno 

a fim de: 

I - Criar condições indispensáveis para assegurar a eficácia ao controle externo e regularidade à 

realização da receita e despesa; 

II - Extinguir as execuções de programas de trabalho e do orçamento; 

III - Avaliar os resultados alcançados pelos administradores; 

IV - Verificar a execução dos contratos. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.  

B) Apenas os itens I e IV estão corretos.  

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

D) Todos os itens estão corretos.  

 

19. Com base na notícia abaixo e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, analise o trecho e 

assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“Pesquisadores desenvolvem combustível menos poluente em Santa Catarina a partir de dejetos de suínos. 

A pesquisa foi desenvolvida no laboratório da _____________________ em Concórdia, no Oeste catarinense. O 

produto recebeu o nome de Biogásfort.” 

(Fonte adaptada: g1.com>acesso 12 de novembro de 2018) 

A) Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).  

B) FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura). 

C) Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).  

D) Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).  
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20. Foi um naturalista e cientista inglês. Autor de “Origem das Espécies, através da Seleção Natural”, foi 

uma das figuras mais importantes sobre o evolucionismo e origem da vida. 

O trecho acima faz referência a: 

A) Thomas Jefferson.  

B) Albert Einstein.  

C) Nikola Tesla.  

D) Charles Darwin. 

 


