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CADERNO DE PROVA – PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 
Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro de 

2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), serão 

adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e organização, 

de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor; 

f)  Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 
 
 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 
 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma 

resposta, ementa ou rasura; 

 O quadrado da letra escolhida deve ser assinalado com um X; 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica, com 

tinta azul ou preta; 
 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local; 
 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 

Resposta devidamente preenchido e assinado; 
 
 Os 03 últimos candidatos permanecerão  até o  último concluir, os quais  assinarão  a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 
 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 10h00min. A duração mínima 

para realização da prova é de 01(uma) hora, com tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa                        04 (quatro) 

Matemática                         03 (três) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades                         03 (três) 

Conhecimentos Específicos                         10 (dez) 

Total de Questões         20 (vinte) 
 
 
 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade 

de questões está correta; 
 
 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o 

único documento válido para a correção das provas. 
 
 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será 

substituído em caso de erro do candidato. 
 
 
 

BOA PROVA! 
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CARGO – PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

 

LINGUA PORTUGUESA 

1) Sobre a acentuação gráfica das palavras agradável, automóvel e possível, assinale o que 

for correto. 

a) Em razão de a letra L no final das palavras transferir a tonicidade para a última sílaba, é 

necessário que se marque graficamente a sílaba tônica das paroxítonas terminadas em L, se 

isso não fosse feito, poderiam ser lidas como palavras oxítonas. 

b) São acentuadas porque são proparoxítonas terminadas em L. 

c) São acentuadas porque são oxítonas terminadas em L. 

d) São acentuadas porque terminam em ditongo fonético – eu. 

e) São acentuadas porque são paroxítonas terminadas em L. 

 

2) Marque a alternativa em que haja um artigo definido e um artigo indefinido, 

respectivamente: 

a) Roberta é a melhor aluna dessa classe. 

b) Gostaria de comprar um celular novo e a sandália daquela loja. 

c) Uma boa noite de sono é a melhor maneira de evitar o estresse. 

d) A casa que comprei é um pouco antiga. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

3) Assinale a frase em que à ou às está mal empregado. 

a) Amores à vista. 

b) Referi-me às sem-razões do amor. 

c) Desobedeci às limitações sentimentais. 

d) Estava meu coração à mercê das paixões. 

e) Submeteram o amor à provações difíceis. 

 

4)Indique a alternativa em que há erro de colocação pronominal. 

a) Ninguém viu-o sair para o trabalho. 

b) Alguém o viu sair esta manhã. 

c) Não o vejo desde ontem. 

d) Foram eles que o viram. 

e) Certamente o viram sair esta manhã. 
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MATEMÁTICA 

 

5) Em uma granja com 500 frangos, 600 kg de ração duram exatamente 10 dias. Caso a 

granja tivesse 125 frangos a mais, essa ração duraria: 

a) 9 dias 

b) 8 dias 

c) 7 dias 

d) 6 dias 

e) 12 dias 

 

6) Aplicando R$25 000,00 durante 3 meses em uma aplicação a juros simples com uma taxa 

de 3% ao mês, qual o valor recebido ao final desta aplicação? 

a)  25.500,00 

b) 28.000,00 

c) 25.750,00 

d) 27.250,00 

e) 30.000,00 

 

 

7) Durante a pandemia do coronavírus, uma confecção iniciou a fabricação de máscaras 

de tecido. Contando com 10 funcionários, alcançava uma produção diária de 255 máscaras. 

Com o objetivo de atingir uma produção de 500 máscaras diárias, quantos funcionários no 

mínimo devem ser contratados a mais? 

a)  20 

b) 15 

c) 19 

d) 10 

e) 25 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS: 

 

8) Em qual região turística do estado de Santa Catarina pertence o município de Ipira? 

 

a) Caminho do Contestado 

b) Vale dos Imigrantes 

c) Vale Europeu 

d) Vale das Águas 

e) Grande Oeste 
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9) Quais são os municípios pertencentes a AMAUC?  

 

a) Alto Bela Vista; Arabutã; Concórdia; Ipira; Ipumirim; Irani; Itá; Jaborá; Lindóia do 

Sul; Peritiba; Piratuba; Presidente Castello Branco; Seara e Xavantina.  

b) Alto Bela Vista; Arabutã; Concórdia; Ipira; Ipumirim; Irani; Itá; Lindóia do Sul; 

Peritiba; Piratuba; Presidente Castello Branco; Seara e Xavantina.  

c) Alto Bela Vista; Capinzal; Concórdia; Ipira; Ipumirim; Irani; Itá; Jaborá; Lindóia do 

Sul; Peritiba; Piratuba; Presidente Castello Branco; Seara e Xavantina.  

d) Alto Bela Vista; Capinzal; Concórdia; Ipira; Ipumirim; Irani; Itá; Jaborá; Joaçaba; 

Ouro; Peritiba; Piratuba; Presidente Castello Branco; Seara. 

e) Alto Bela Vista; Arabutã; Concórdia; Ipira; Ipumirim; Irani; Itá; Jaborá; Lindóia do 

Sul; Peritiba; Piratuba; Presidente Castello Branco; Seara.  

 

10 - Qual a data de criação e a data de instalação do Município de Ipira, 

respectivamente?  

 

a) 14 de agosto de 1963 e 15 de agosto de 1963; 

b) 14 de junho de 1963 e 15 de agosto de 1963; 

c) 15 de agosto de 1963 e 20 de agosto de 1963; 

d) 14 de junho de 1964 e 15 de agosto de 1964; 

e) 15 de junho de 1964 e 15 de agosto de 1964. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11) A pegada ecológica gigante que estamos a deixar no planeta está a transformá-lo de tal 

forma que os especialistas consideram que já entramos numa nova época geológica, o 

Antropoceno. E muitos defendem que, se não travarmos a crise ambiental, mais rapidamente 

transformaremos a Terra em Vênus do que iremos a Marte. A expressão ―Antropoceno‖ é 

atribuída ao químico e prêmio Nobel Paul Crutzen, que a propôs durante uma conferência 

em 2000, ao mesmo tempo que anunciou o fim do Holoceno — a época geológica em que os 

seres humanos se encontram há cerca de 12 mil anos, segundo a União Internacional das 

Ciências Geológicas (UICG), a entidade que define as unidades de tempo geológicas.  

SILVA, R. D. Antropoceno: e se formos os últimos seres vivos a alterar a Terra? Disponível 

em: www.publico.pt. (adaptado).  

A concepção apresentada considera a existência de uma nova época geológica concebida a 

partir da capacidade de influência humana nos processos  

a) (   ) eruptivos. 

b) (   )exógenos.  

c) (   )tectônicos.  

d) (   ) magmáticos.  

e) (   ) metamórficos. 
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12 - Local onde as placas tectônicas deslizam lateralmente uma em relação à outra, sem 

destruição ou geração de crostas, ao longo de fraturas denominadas Falhas Transformantes. 

Como exemplo temos a foto abaixo. Sobre qual limite entre placas o texto se refere? 

Assinale a alternativa correta. 
 
 

 
     Fonte: TEIXEIRA et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000. Adaptado 

a) Limites Divergentes. 

b) Limites Convergentes.  

c) Limites Conservativos. 

d) Limites Térmicos. 

e) Arco Magnético. 

 

13 - Sobre os sistemas de aproveitamento da energia geotérmica. Este sistema ocorre 

naturalmente quando o fluxo normal de calor da Terra é impedido por rochas impermeáveis 

que atuam como um eficiente isolante térmico. Tal situação pode ocorrer em sedimentos 

depositados rapidamente em bacias que estão passando por subsidência regional. Assinale a 

alternativa correta. 
 

a) Sistema Ígneo Quente. 

b) Sistema Geopressurizado. 

c) Sistema Convectivo Hidrotermal.  

d) Sondagem. 

e) Geotermal. 

 

14 - A Geografia é uma ciência que foi construída, ou desconstruída, ao longo dos anos, esse 

espaço é transformado pelo homem e está, por isso, em constante modificação. Visto que 

essa é uma ciência horizontal, ou seja, seu campo de estudo é amplo e relaciona-se com 

outras ciências, transcendendo seu próprio saber. Assinale a alternativa correta:  

 

a) É a ciência que estuda as relações sociais estabelecidas no espaço geográfico, ou 

seja, as relações entre a sociedade e o meio. 

b) É a ciência que não estuda as relações geográficas estabelecidas no espaço social, ou 

seja, as relações entre a sociedade verso o espaço. 

c) É a ciência que estuda somente aos fenômenos que ocorrem na superfície terrestre. 

d) É a ciência que estuda as correntes conhecidas como Humanista e Cultural, que não 

apresentaram uma nova noção de espaço. 

e) É a ciência que estuda aos fenômenos que não ocorrem na superfície terrestre. 
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15 - O órgão não militar do Governo Federal responsável por pesquisa e desenvolvimento de 

tecnologia espacial e suas aplicações práticas é o: 

 

a) Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial − DCTA. 

b) Instituto de Aeronáutica e Espaço − IAE. 

c) Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais − INPE. 

d) Instituto Tecnológica da Aeronáutica − ITA. 

e) Programa Nacional de Atividades Espaciais − PNAE. 

 

16 - O Município de Ipira/SC fica localizado no Meio Oeste de Santa Catarina, pertencente à 

microrregião da AMAUC. (Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense) 

Identifique qual é a opção correta: 

Limites: 

a) (  ) Norte com Presidente Castelo Branco/Concórdia. 

b) (  ) Leste com Peritiba/Concórdia. 

c) (  ) Sul com Alto Bela Vista/Concórdia. 

d) (  ) Oeste com Ouro/Capinzal 

e ) (  )Nenhuma das alternativas 

 

17 - Qual é o número da população estimada de Santa Catarina e Ipira respectivamente. 

(Fonte:IBGE 2020) 

 

a) (   ) 6.252.502 e 4.306 

b) (   ) 6.252.502 e 4.406 

c) (   ) 7.252.502  e 4.406 

d) (   ) 7.251.502 e 4.406 

e) (   ) nenhuma das alternativas 

 

 

18 - Dentre os diversos temas abordados pela Geografia, o lugar tem sido objeto de debate e 

diversas análises. Sobre essa discussão, todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO 

UMA, assinale-a.  

(A) Todos os lugares se mundializam, pois a atual modernização em seu meio Técnico 

Informacional tem amplo alcance e pode tornar os lugares espaços mais complexos como, 

por exemplo, as metrópoles.  

(B) O lugar está imerso nas relações com o mundo, mas também é implicitamente diferente 

dos demais lugares.  

(C) A questão do lugar é posta como questão central para se compreender a atualidade. A 

dimensão local dentro de uma dimensão histórica encontra novos significados.  

(D) Cooperação e conflito ocorrem no ambiente social do lugar. Pessoas, instituições e 

empresas compartilham o espaço através de suas ações, ocorrendo no lugar, manifestações 

de criatividade e comunicação.  

(E) O lugar se insere nas discussões do mundo cotidiano como a presença de relações 

passadas que influenciam as regiões e o contexto do capitalismo global. O lugar é um 
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conceito chave na geografia e busca identificar a estanqueidade das relações sociais e 

geográficas. 

 

19 - Associe a coluna da direita com a da esquerda de acordo com as características físicas e 

de geologia do estado de Santa Catarina.  

 

(1) Forma o conjunto da Serra do Mar.                  (  ) Rochas Sedimentares  

(2) Deriva solo bom à agricultura.                          (  ) Planícies Sedimentares  

(3) Ocorre a mineração de carvão.                          (  ) Rochas Cristalinas 

(4) Aquífero Guarani.                                              (  ) Basalto  

(5) Praias.                                                                (  ) Arenito Botucatu  

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo.  

(A) 3, 5, 1, 2, 4  

(B) 1, 3, 5, 2, 4  

(C) 1, 4, 2, 5, 3  

(D) 5, 2, 4, 1, 3  

(E) 3, 5, 4, 1, 2  

 

20 - A Guerra do Contestado envolveu milhares de trabalhadores rurais que viviam da 

economia natural de subsistência e a extração de erva-mate e a extensão territorial dos 

estados de Santa Catarina e Paraná sobre a área Oeste destes estados. Envolvendo Forças 

Políticas locais e nacionais, o Exército brasileiro e multinacionais, o conflito marcou 

permanentemente a população e a geografia catarinense. Sobre esse conflito, leia com 

atenção as afirmações a seguir e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.  

(  ) O conflito marcou a entrada do Território do Iguaçu, no Oeste de Santa Catarina, na 

geografia regional do Estado.  

(  ) Cidades como Canoinhas, Curitibanos, Lages e Mafra foram palco de combates ou 

concentração de tropas durante o conflito.  

(  ) A Construção da Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande – pela empresa estadunidense 

pertencente a Percival Farquhar, foi uma das causas apontadas como motivadoras deste 

conflito.  

(  ) A extração de erva-mate era considerada uma das principais riquezas da região do 

Contestado.  

(  ) O extrativismo, muitas vezes predatório, ligado à produção de erva-mate e, 

principalmente, à extração da Araucária, propiciaram a esta região uma base econômica 

forte, favorecendo um alto dinamismo social e econômico. Assinale a alternativa que 

contém a sequência CORRETA, de cima para baixo.  

(A) F, F, V, V, F  

(B) F, V, V, F, F  

(C) V, V, V, F, F  

(D) F, V, F, F, V  

(E) F, V, V, V, F 

 

 


