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CARGO: GEOGRAFIA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 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 pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

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

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 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 04h00 (quatro) 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 02 (duas) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 02 (duas) 

Conhecimentos Específicos na Área de 

Educação 

04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos (Área de Atuação) 15 (quinze) 

Total de Questões 25 (vinte e cinco) 

 

 

 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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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Analise os vocábulos em destaque nos cartuns, observe as afirmações e em seguida assinale a 

alternativa CORRETA:  

I – Os dois vocábulos pertencem à classe gramatical dos verbos. 

II – Os dois vocábulos são verbos da 2ª conjugação. 

III – Os dois verbos estão, respectivamente, na 1ª pessoa do singular e na 3ª pessoa do singular. 

IV – Os dois vocábulos estão no tempo presente. 

V – O primeiro vocábulo está no pretérito e o segundo no tempo presente. 

VI – O vocábulo é não é um verbo. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Todas as alternativas estão corretas EXCETO a alternativa VI. 

c) Apenas as alternativas I, II, IV e V estão corretas. 

d) Apenas as alternativas I, II, III, IV e V estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, II, III e V estão corretas. 
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2 - Quanto ao emprego do gênero dos substantivos, assinale a alternativa que possuir a INCORRETA 

construção:  

a) O alface que você comprou estava fresquinho. 

b) O cônjuge ficou surpreso com a notícia.  

c) A testemunha afligiu-se após o depoimento. 

d) Sinto um dó quando vejo pessoas pedindo esmolas. 

e) O diabete foi revelado pelo exame. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

3 - Uma determinada escola resolveu adotar a média aritmética ponderada para calcular as médias 

finais de seus alunos, tendo como base as notas obtidas nos bimestres. As notas de um aluno dessa 

escola estão indicadas na tabela abaixo com os respectivos pesos. 

BIMESTRES 1º 2º 3º 4º 

PESOS 2 2 3 3 

NOTAS 6,5 5,5 7,5 6,5 

A média final desse aluno foi de: 

a) 6,30 

b) 6,50 

c) 6,45 

d) 6,60 

e) 6,259 

4 - Um corretor de imóveis recebeu R$ 3 400,00 pela venda de um imóvel, tendo sido de 4% a taxa 

de comissão. O valor da venda do imóvel foi de: 

a) R$ 85 000,00 

b) R$ 92 000,00 

c) R$ 95 000,00 

d) R$ 105 000,00 

e) R$ 110 000,00 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - Após polêmica, protestos e muitas mobilizações de parlamentares, indígenas, ambientalistas e até 

da classe artística, um decreto, do presidente Michel Temer, publicado na terça-feira, 26 de setembro 

de 2017 no Diário Oficial da União revoga a extinção da Reserva Nacional do Cobre e Associados 

(Renca). Segundo o Ministério de Minas e Energia, o governo retomará o debate sobre exploração 

mineral da área "mais à frente". A área, com mais de 4 milhões de hectáres, fica entre os estados do -

______________________ e do ________________ e tem tamanho equivalente ao da Dinamarca. 

Os minerais ali encontrados têm grande valor no mercado internacional, pois as jazidas são ricas em 

cobre, ouro, titânio, tântalo e tungstênio, considerados minerais nobres. 

(https://g1.globo.com/politica/noticia/decreto-que-revoga-extincao-da-renca-e-publicado.ghtml)  

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a informação:  

a) Roraima; Pará. 

b) Acre; Amazonas. 

c) Acre; Roraima. 

d) Amazonas; Amapá. 

e) Amapá; Pará. 

6 - Dois anos depois do rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, biólogos, geólogos e 

oceanógrafos que pesquisam a bacia do rio Doce afirmam que o impacto ambiental do desastre, 

considerado o maior do país, ainda não é totalmente conhecido. Em 05 de novembro de 2015, 34 

milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro jorraram do complexo de mineração e 

percorreram 55 km do rio Gualaxo do Norte e outros 22 km do rio do Carmo até desaguarem no rio 

Doce. No total, a lama percorreu 663 km até encontrar o mar. Ainda não é possível mensurar 

completamente a dimensão do impacto na natureza porque boa parte da lama continua nas margens e 

na calha do rio, dizem especialistas. Também não há ainda análises definitivas do monitoramento que 

vem sendo feito dos peixes e animais que voltaram a aparecer. Não há dados seguros, por exemplo, 

que apontem se eles estão contaminados ou se são apropriados para consumo. 

(http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41873660) 

O texto referência, trata do caso ocorrido na cidade de ____________________  cuja exploração de 

minério era realizada pela mineradora ______________________. 

https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/governo-federal-quer-extinguir-area-de-reserva-para-mineracao-ao-sul-do-amapa.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/decreto-que-revoga-extincao-da-renca-e-publicado.ghtml
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41873660
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a) Mariana; Vale. 

b) Montes Claros; Usiminas. 

c) Mirabela; Alunorte. 

d) Mariana; Samarco. 

e) Mariana; Namisa. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

7 - Levando em consideração a redação dada pelos artigos 205 a 214 da Constituição Federal de 1988 

e alterações, assinale a alternativa que apresenta incoerência com o disposto no referido documento.  

a) A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração anual, com o objetivo de 

articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, 

objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações 

integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. 

b) As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação 

serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas 

respectivas redes públicas de ensino. 

c) Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 

formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 

d) Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 

e) O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das 

escolas públicas de ensino fundamental.  

8 - O Ensino Fundamental está organizado em quatro áreas do conhecimento.  Essas áreas, como bem 

aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/201027, “favorecem a comunicação entre os conhecimentos e 

saberes dos diferentes componentes curriculares” (BRASIL, 2010).  Elas se intersectam na formação 

dos alunos, embora se preservem as especificidades e os saberes próprios construídos e 

sistematizados nos diversos componentes. Cada área de conhecimento explicita seu papel na 

formação integral dos alunos e destaca particularidades para o Ensino, considerando tanto as 

características do alunado quanto as especificidades e demandas pedagógicas dessa fase da 
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escolarização. Os componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental são distribuídos em 

áreas de conhecimento chamadas de:  

I – Arte  

II- Matemática 

III- Ciências da natureza  

IV- Ensino Religioso  

V- Ciências humanas 

VI- Linguagens 

As assertivas CORRETAS são: 

a) Apenas I; II; III e V. 

b) Apenas I; III; V e VI. 

c) Apenas II; III; IV e V.  

d) Apenas II; III; V e VI. 

e) Apensa I, II; III; e VI. 

9 - Desde a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- Lei 9394, de 20 de 

dezembro de 1996 e alterações, se discutem formas de melhoria da educação brasileira, num processo 

de construção constante e apresenta no art.26 que “Os currículos da educação infantil, do ensino 

fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 

sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar [...]”. Nesta perspectiva, o Ministério da 

Educação desenvolve uma Base Nacional Comum Curricular – BNCC que é fruto de amplo processo 

de debate e negociação com diferentes atores do campo educacional e com a sociedade brasileira. 

Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (DCN), a BNCC soma-se aos propósitos que direcionam a educação 

brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva. Considerando o exposto, assinale a alternativa que especifica o objetivo da Base Nacional 

Comum Curricular.   
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a) coibir a doutrinação ideológica que ocorre na maior parte das escolas brasileiras, uma vez 

que cria uma Base obrigatória a ser ministrada pelo professor. 

b) engessar o trabalho do professor, buscando mecanismos de controle de conteúdo e 

metodologias de ensino. 

c) definir conteúdos essenciais a todos os estudantes brasileiros, impedindo o professor de 

ministrar conteúdos que não constem na Base. 

d) definir conhecimentos essenciais aos quais todos os estudantes têm direito a ter acesso e se 

apropriar ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. 

e) criar uma base de conteúdos essenciais ao povo brasileiro, com objetivo de homogeneizar a 

cultura do país, diminuindo a desigualdade regional.  

10 - “A Sistematização Curricular do município de Concórdia é fruto de um amplo processo de 

estudo, discussão e consenso entre os professores da rede municipal de ensino, constituindo-se em 

instrumento de gestão e orientação pedagógica. A mesma é uma referência para a organização do 

trabalho pedagógico dos espaços educativos. Este documento ancorou-se na legislação vigente, em 

discussões contemporâneas sobre a educação e nas discussões da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC – 2015/2016, versão preliminar). Considerando esses pressupostos a equipe pedagógica, o 

grupo de formação, os professores e as auxiliares de creche da rede municipal de ensino 

deliberaram acerca dos conhecimentos/conteúdos a serem trabalhados em cada ano de 

escolarização e em cada disciplina, paralelo aos objetivos de aprendizagem. A definição dos 

conteúdos/conhecimentos a serem trabalhados e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

apontam o que os alunos devem ter assegurado em seu processo de escolarização” (Sistematização 

Curricular/2016). Deste modo, a elaboração coletiva do currículo para a Rede Pública Municipal de 

Ensino de Concórdia teve como principal objetivo definir pressupostos teóricos, encaminhamentos 

metodológicos, conhecimentos/conteúdos e estratégias a partir da definição de uma concepção 

teórica, que orienta todo o trabalho realizado nas unidades educativas. 

Marque a alternativa que indica a concepção teórica que orienta a Sistematização Curricular da rede 

municipal de ensino de Concórdia. 
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a) tradicional 

b) materialismo histórico-dialético 

c) tecnicista 

d) comportamentalista 

e) empirista 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ÁREA DE ATUAÇÃO) 

GEOGRAFIA 

11 - Em razão da composição climática existente na Europa, os rios presentes no continente são 

relativamente pequenos quanto a seu curso e volume. Apesar das limitações, esses mananciais foram 

sempre muito importantes para as atividades desenvolvidas na região, especialmente por se tratar de 

rios navegáveis. Nesse sentido, quais rios abaixo fazem parte da rede hidrográfica européia. Assinale 

a alternativa correta. 

Disponível em:  < http://brasilescola.uol.com.br/geografia/europa.htm>. Acesso em: 07 outubro de 2017. (adaptado). 

a) Rio Sena, Rio Ródano e Rio Volga; 

b) Rio Danúbio, Rio Tâmisa e Rio Colorado; 

c) Rio Tejo, Rio Volga e Rio Zambese; 

d) Rio Reno, Rio Ródano e Rio Mississipi; 

e) Rio Pó, Rio Douro e Rio Nilo. 

12 - “É a camada mais longe da Terra, alcançando os 800 km de altura. É composta basicamente por 

gás hélio e hidrogênio. Nessa camada não existe gravidade e as partículas se desprendem da terra 

com facilidade. Nela encontram-se os satélites de dados e os telescópios espaciais”. O texto refere-se 

a qual camada da atmosfera. Assinale a alternativa correta. 

Disponível em:  < http://www.estudopratico.com.br/camadas-da-atmosfera/>. Acesso em: 07 Novembro de 2017. 

(adaptado). 

a) Exosfera 
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b) Troposfera 

c) Termosfera 

d) Mesosfera 

e) Estratosfera 

13 - “Um forte terremoto voltou a atingir o México nesta terça-feira, 19 de setembro, deixando um 

rastro de destruição, mortes, feridos e pânico no país. O epicentro do sismo, de 7,1 graus de 

magnitude, foi a cerca de 12 quilômetros da localidade de Axochiapan, no Estado de Morelos (centro 

do país), mas o tremor de terra foi sentido na Cidade do México, capital mexicana, onde dezenas de 

prédios caíram. Várias pessoas morreram nas localidades atingidas, mas as autoridades mexicanas 

ainda seguem contabilizando os mortos e feridos na tragédia. O terremoto ocorreu apenas dez dias 

depois de outro tremor de terra, de magnitude 8,2 graus na escala de Richter, sacudir o sul do país e 

deixou mais de uma centena de mortos nos Estados de Oaxaca, Chiapas e Tabasco.”. Esse terremoto 

ocorreu devido ao choque de quais placas tectônicas. Assinale a alternativa correta. 

 

Disponível em:  <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/19/internacional/1505846475_997950.html>. Acesso em: 07 de 

novembro de 2017. 

a) Placa Norte-Americana, Placa Eurasiática e Placa Indo-Australiana 

b) Placa do Caribe, Placa do Pacífico e Placa Norte-Americana, 

c) Placa de Cocos, Placa Africana e Placa Eurasiática 

d) Placa de Rivera, Placa de Nazca e Placa Sul-Americana 

e) Placa de Cocos, Placa Africana e Placa Antártica 

https://brasil.elpais.com/tag/terremoto_mexico_2017/a
https://brasil.elpais.com/tag/mexico_df/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/19/internacional/1505845600_736646.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/19/internacional/1505845600_736646.html
https://brasil.elpais.com/tag/mexico_df/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/19/album/1505847901_811354.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/19/album/1505847901_811354.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/08/internacional/1504883491_920281.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/08/internacional/1504883491_920281.html
https://elpais.com/internacional/2017/09/09/mexico/1504977940_622959.html
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14 - O Aeroporto de Concórdia (SC) fica localizado em Linha São Paulo, ao norte e a cera de 6 km 

do centro da cidade de Concórdia. Asfaltado com 1480 m de comprimento por 18 m de largura e a 

750 m de altitude. Qual nome recebe o Aeroporto de Concórdia (SC). Assinale a alternativa correta. 

Disponível em:  <http://www.emsampa.com.br/aeroportos/sc_concordia.htm>. Acesso em: 07 de outubro de 2017. 

(Adaptado) 

a)  Coronel José Luiz de Castro; 

b) Fioravante Ângelo Massolini; 

c) Attilio Francisco Xavier Fontana; 

d) Profº Olavo Cecco Rigon; 

e) Domingos Machado de Lima; 

15 - O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil engloba o Atlas do Desenvolvimento Humano 

nos Municípios e o Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas. O Atlas é uma 

plataforma de consulta ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 5.565 

municípios brasileiros, 27 Unidades da Federação (UF), 21 Regiões Metropolitanas (RM) e 3 

Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE) e suas respectivas Unidades de Desenvolvimento 

Humano (UDH). 

  O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) do município de Concórdia (SC) é 0,800 em 

2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Muito Alto (IDHM entre 

0,800 e 1). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é a Longevidade com índice 

de 0,872, seguida de Renda, com índice de 0,777, e de Educação, com índice de 0,756. Concórdia 

ocupa qual posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM. Assinale a alternativa 

correta. 

Disponível em:  < http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/ranking>. Acesso em: 21 de março de 2017. 

a) 38º Posição 

b) 39º Posição 

c) 40º Posição 

d) 41º Posição 

e) 42º Posição 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Coronel_Jos%C3%A9_Luiz_de_Castro&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fioravante_%C3%82ngelo_Massolini&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Attilio_Francisco_Xavier_Fontana
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Domingos_Machado_de_Lima&action=edit&redlink=1
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16 - “Fora Gorilas Haitianos de Concórdia”. Essa frase está escrita em uma parada de ônibus na BR-

153 na Comunidade de Barra Seca. Desde que haitianos vieram para o Brasil e estão se instalando em 

cidades da região – foram muitas as manifestações contrárias e de preconceito, principalmente pela 

internet. Em Santa Catarina, em outubro do ano passado houve até caso de crime de homicídio contra 

um haitiano que foi executado com diversas facadas. No trecho da BR-153 em Concórdia (SC), essa 

foi a única manifestação registrada, mas que demonstra preconceito e intolerância com os 

trabalhadores que vieram ao Brasil para tentar uma vida mais digna”. Há intolerância e aversão por 

aqueles que vêm de outros países ou diferentes culturas denomina-se: 

 

http://www.radiocatarinense.com.br/index.php Acesso em: 07 de novembro de 2017. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Acolhimento; 

b) Topofobia; 

c) Desequilíbrio; 

d) Inclusão; 

e) Xenofobia. 

17 - A população brasileira está irregularmente distribuída no território, pois há regiões densamente 

povoadas e outras com baixa densidade demográfica. A população brasileira estabelece-se de forma 

concentrada na Região Sudeste, com 80.364.410 habitantes; o Nordeste abriga 53.081.950 habitantes; 

e o Sul acolhe cerca de 27,3 milhões. As regiões menos povoadas são: a Região Norte, 

com 15.864.454, e o Centro-Oeste, com pouco mais de 14 milhões de habitantes. A população 

brasileira está distribuída em um extenso território, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Em 
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virtude disso, a população relativa é modesta. Qual o conceito de População Relativa. Assinale a 

alternativa correta.   

a) É o número total de habitantes de um dado lugar.  

b) Idade média que a população alcança.    

c) É obtida pela divisão do total da população absoluta de um determinado território pela área 

na qual essa população está distribuída.    

d) Passagem de uma situação de alta taxa de natalidade e de alta taxa de mortalidade para uma 

situação de estabilidade, através de baixos índices de natalidade e de mortalidade.    

e) Número de crianças que morreram antes de completar 1 ano de vida, medida a cada 100 ou a 

cada 1000 crianças nascidas. 

18 - Dois anos depois do rompimento da barragem de Fundão, na região de Mariana (MG), biólogos, 

geólogos e oceanógrafos que pesquisam a bacia do rio Doce afirmam que o impacto ambiental do 

desastre, considerado o maior do país, ainda não é totalmente conhecido. Em 5 de novembro de 2015, 

34 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro jorraram do complexo de mineração 

operado pela Empresa Samarco e percorreram 55 km do rio Gualaxo do Norte e outros 22 km do rio 

do Carmo até desaguarem no rio Doce. No total, a lama percorreu 663 km até encontrar o mar, no 

município de Regência (ES). 

Disponível em:  < http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41873660>. Acesso em: 07 de novembro de 2017. 
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Qual dos rios abaixo foi impactado pelo desastre ambiental de Mariana (MG). Assinale a alternativa 

correta: 

a) Rio Pandeiros; 

b) Rio Paracatu; 

c) Rio Paranaíba; 

d) Rio Araguari; 

e) Rio Doce. 

19 - Localizado no município de Santa Vitória do Palmar (RS), no extremo Sul gaúcho. Com 258 

megawatts (MW) de potência instalada e 129 aerogeradores que ocupam um terreno de 4,8 mil 

hectares. É um dos três parques que compõem o Complexo Eólico Campos Neutrais, o maior da 

América Latina.Construído pela Eletrosul, possui capacidade para atender 1,6 milhão de pessoas e é 

o maior parque do Complexo Eólico Campos Neutrais. 

 

Disponível em:  < http://www.pac.gov.br/noticia/48d35480>. Acesso em: 07 de novembro de 2017. 

O texto acima se refere a qual Parque Eólico brasileiro. Assinale a alternativa correta. 

a) Parque Eólico Enacel; 

b) Parque Eólico Giruá; 

c)  Parque Eólico Geribatu; 

d) Parque Eólico Beberibe; 

e) Parque Eólico de Praia Formosa; 

https://www.youtube.com/watch?v=c-M6z4bYr6c
http://www.eletrosul.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=V8rTF5hHKnE
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20 - O município de Concórdia (SC) situa-se na região Oeste Catarinense, na Microrregião do Alto 

Uruguai, a 493 km de Florianópolis. O acesso terrestre ao Município pode ser feito pelas rodovias 

BR-153 e SC-283, e SC- 463. O aéreo, através do aeroporto municipal ou pelo aeroporto de Chapecó, 

distante 80 km do centro da Cidade. O seu território mede 797,260 Km², limitado-se com os 

seguintes municípios.  Assinale a alternativa correta. 

a) Jaborá, Presidente Castelo Branco e Joaçaba; 

b) Lindóia do Sul, Ipumirim e Arabutã; 

c) Alto Bela Vista, Peritiba e Capinzal; 

d) Ipira, Itá e Ouro; 

e) Irani, Xavantina e Seara. 

21 - Apresenta árvores pequenas de troncos torcidos e recurvados em meio a uma vegetação rasteira 

e rala. A vegetação é composta por espécies como o barbatimão, pau-santo, gabiroba, pequizeiro, 

entre outros. Abaixo dessas árvores, existem ainda diferentes tipos de capim – que chegam a uma 

altura em torno de 2,5m. O texto refere-se a qual ecossistema brasileiro. Assinale a alternativa 

correta: 

a) Caatinga; 

b) Campos; 

c) Mata Atlântica; 

d) Floresta Amazônica; 

e) Cerrado. 

22 - É a estrutura mais antiga, oriunda da solidificação do magma, datada da Era Arqueozóica e 

Proterozóica. Por isso, muito desgastada, fazendo com que a média de altitude do Brasil fique na 

faixa de 800 metros apenas. Nesta área, encontra-se as jazidas de ferro, ouro, prata, bauxita, estanho, 

níquel, manganês, urânio, entre outros minerais metálicos, principalmente. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Dobramentos modernos; 

b) Escudos Cristalinos ou Maciços Antigos; 

c) Planícies; 

d) Vulcões; 

e) Montanhas. 
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23 - A Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável ocorreu com as temáticas sobre 

meio ambiente e desenvolvimento sustentável. O objetivo dessa Conferência foi garantir e renovar o 

compromisso político com o desenvolvimento sustentável. Assinale a alternativa correta: 

a) Conferência em Durban (África do Sul, 2011); 

b) Conferência de Kyoto (Japão, 1997); 

c) Conferência de Genebra (Suíça, 1990); 

d) Conferência no Brasil (Rio de Janeiro, 2012) Rio +20; 

e) Conferência de Estocolmo (Suécia, 1972). 

24 - O Brasil é a maior economia da América Latina e, apesar de estar vivendo uma fase de 

expansão econômica, ainda precisa ter uma política pública eficaz para distribuir a riqueza do país. 

Atualmente, Brasil se destaca como um grande exportador de: Assinale a alternativa correta. 

a) Petróleo bruto e automóveis; 

b) Componentes eletrônicos e peças de recepção e transmissão; 

c) Produtos industrializados e minerais; 

d) Produtos agropecuários e tecnologias; 

e) Produtos agropecuários e minerais. 

25 - O acidente nuclear que ocorreu em 2011 após um tsunami, as consequências não pararam por 

causa do vazamento radioativo. Até hoje, 50 mil pessoas ainda não podem voltar para suas casas. O 

texto refere-se a qual acidente radioativo. Assinale a alternativa correta: 

a) Goiânia-Brasil (1987); 

b) Fukushima - Japão (2011); 

c) Explosão de Chernobyl - Ucrânia (1986); 

d) Bomba de Hiroshima e Nagasáki - Japão (1945); 

e) Rompimento da barragem de Mariana - Minas Gerais (2015). 

 


