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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 14h00min com término às 17h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três 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) 

Raciocínio Lógico (Matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos na Área de Educação 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 05 (cinco) 

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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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Analise a charge abaixo e assinale a alternativa que indica o tempo verbal da seguinte sentença: 

“Acho que poderíamos começar retirando as máscaras”:  

 

 

a) Pretérito Imperfeito - Subjuntivo 

b) Pretérito Perfeito - Indicativo 

c) Presente - Indicativo 

d) Futuro do Pretérito - Indicativo 

e) Pretérito Imperfeito - Indicativo 

2 - Assinale a alternativa na qual todas as palavras devem ser completadas com a letra “ X”: 

a) esdru___ulo – lu___o – ___ u___u – lagarti___a  

b) Pá___aro – má___imo – pró___imo – pe___onhento   

c) Tá___i – tóra___ – tó___ico – asfi___iar      
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d) E___emplo – e___conder – e___agero – e___austo 

e) E___ceção – e___cesso  – e___tinguir – te___te  

3 - A língua portuguesa é rica, interessante, criativa e versátil, encontrando-se em constante 

evolução. As palavras não apresentam apenas um significado objetivo e literal, mas sim uma 

variedade de significados, mediante o contexto em que ocorrem e as vivências e conhecimentos das 

pessoas que as utilizam. As variações nos significados das palavras ocasionam o sentido denotativo 

(denotação) e o sentido conotativo (conotação) das palavras. O sentido denotativo é também 

conhecido como sentido próprio ou literal e o sentido conotativo é também conhecido como sentido 

figurado.  

Analise as frases abaixo e assinale aquelas que possuem sentido figurado  

I- Amor é fogo que arde sem se ver. 

II - Ele está se afogando nas suas preocupações. 

III - Tu és o sol da minha vida. 

IV - O livro está em cima da mesa. 

V - Aquele rapaz é um livro aberto. 

VI - Ele ficou uma fera quando soube da notícia. 

a) Todas as alternativas apresentam sentido figurado. 

b) Apenas as alternativas I,VI e V apresentam sentido figurado. 

c) Apenas as alternativas I, II, III e VI apresentam sentido figurado. 

d) Apenas as alternativas I, II, III e V apresentam sentido figurado. 

e) Todas as alternativas apresentam sentido figurado exceto a alternativa IV. 

4 - Assinale a alternativa na qual ocorre a CORRETA transposição da voz ativa para a passiva, para: 

“Aqueles músicos tocarão lindas canções.” 

a) Lindas canções aqueles músicos tocarão. 

b) Lindas canções serão tocadas por aqueles músicos. 

c) Lindas canções foram tocadas por aqueles músicos. 
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d) Aqueles músicos tocam lindas canções.  

e) Lindas canções são tocadas por aqueles músicos. 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

5 - Um cachorro alimenta-se 6 vezes ao dia, comendo em média 85 gramas de ração por refeição. 

Após 30 dias o cachorro terá comido quantos quilogramas de ração? 

a) 51 kg 

b) 15,30 kg 

c) 25,50 kg 

d) 2,55 kg 

e) 12,50 kg 

6 - Considere os descontos sucessivos sobre uma determinada mercadoria: 20% e 10%. Esses 

descontos equivalem a um único desconto de: 

a) 25 % 

b) 26 % 

c) 27 % 

d) 28 %  

e) 30 % 

7 - Um reservatório de água tem 2 metros de comprimento, 1,5 metros de largura e 1 metro de 

profundidade. No mesmo momento que abriram uma torneira para enchê-lo alguém deixa o ralo 

aberto. O tempo que o reservatório levará para encher completamente sabendo que a torneira despeja 

8 litros de água por minuto e o ralo deixa passar 3 litros de água por minuto é de: 

a) 10 horas 

b) 15 horas 

c) 20 horas 

d) 40 horas 

e) 60 horas 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8 - A Lei Orgânica do Município de Itá / SC, no Art. 1º  trata dos  fundamentos da organização 

municipal.  Assinale a alternativa incorreta. 
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a) a autonomia. 

b) a cidadania. 

c) a indignidade da pessoa humana. 

d) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

e) o pluralismo político. 

9 - A Lei Orgânica do Município de Itá/ SC, no Art.149 dispõe sobre o turismo.   

O Município promoverá e incentivará o turismo como fonte de 

desenvolvimento_____________________, explorando principalmente as potencialidades do 

lago da Usina Hidrelétrica. 

 Assinale a alternativa que completa corretamente a informação citada. 

a) social e econômico. 

b) político e econômico. 

c) ambiental e social. 

d) social e político. 

e) social e ambiental. 

10 - O dever do Município de Itá/SC com a educação será efetivado mediante a viabilização de: 

 

I - Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que não a ele tiverem acesso na 

idade obrigatória; 

II - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino; 

III - atendimento em creche e ensino infantil às crianças de zero a seis anos de idade. 

Assinale a alternativa correta . 

a) I e II estão corretas. 

b) I, II e III estão corretas. 
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c) II, III estão corretas. 

d) I e III estão corretas. 

e) I está correta. 

CONHECIMETOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

11 - Quais são os princípios da instituição de ensino? Que alunos/cidadãos queremos formar? Em 

que direção a escola deve ir? Que atividades e disciplinas devem ser organizadas para que se chegue 

neste lugar? Como devem ser distribuídos o tempo e os espaços de ensino e de aprendizagem? Quais 

os critérios de aprovação ou reprovação dos alunos? O documento que comporta estas definições é 

o/a: 

a) Plano Municipal de Educação. 

b) Plano Nacional de Educação. 

c) Projeto Político Pedagógico. 

d) Resolução do Conselho Municipal de Educação. 

e) Normativa. 

12 - Piaget procurou explicar o aparecimento de inovações, mudanças e transformações no percurso 

do desenvolvimento intelectual, assim como dos mecanismos responsáveis por essas transformações. 

Para tanto, ele distinguiu quatro períodos do desenvolvimento cognitivo, são eles: sensório motor, 

pré-operacional, operacional-concreto e operacional-formal. Esses períodos deixam visível que 

Piagetconcebe a criança em constante processo de aprendizagem, construindo-se pelas interações 

com o objeto. Considerando o excerto acima, assinale a opção que apresenta o processo de resolução 

dos conflitos cognitivos que, para Jean Piaget, representa a construção da aprendizagem. 

a) Reforço positivo. 

b) Assimilação, acomodação e equilibração. 

c) Zona de desenvolvimento real. 

d) Aprendizagem condicionada. 
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e) Zona de desenvolvimento proximal. 

13 - Nos termos da Lei Federal nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 e alterações que estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o dever do Estado com educação escolar pública será 

efetivado mediante a garantia de: 

I- educação básica obrigatória e gratuita dos 3 (três) aos 14 (catorze) anos de idade, organizada da 

seguinte forma: pré-escola; ensino fundamental; ensino médio; 

II- educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; 

III- atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, 

etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV- atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; 

V- vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua 

residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade. 

As assertivas CORRETAS são:  

a) Apenas I; II e III. 

b) Apenas II; III e  V. 

c) Apenas II; III; IV e V. 

d) Apenas II; IV e  V. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

14 - O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, lei nº 8069, de 13 de julho de 1990 e suas 

alterações, no Capítulo II, dispõe acerca do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade. No 

referido capítulo, temos a seguinte redação no art. 16: “O direito à liberdade compreende os 

seguintes aspectos”: 

I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais; 

II - opinião e expressão; 

III - crença e culto religioso; 

IV - brincar, praticar esportes e divertir-se; 

V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 003/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ - SC 

 

9 
 

VI - participar da vida política, na forma da lei; 

VII - buscar refúgio, auxílio e orientação. 

As assertivas CORRETAS são:  

a) Apenas I; II e III. 

b) Apenas II; III; IV e  V. 

c) Apenas II; III; IV; V e VII. 

d) Apenas II; IV; V; VI e VII. 

e) As alternativas I; II; III; IV; V; VI e VII estão corretas. 

15 - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; gratuidade do ensino 

público em estabelecimentos oficiais; valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, 

na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 

títulos, aos das redes públicas; gestão democrática do ensino público, na forma da lei; garantia de 

padrão de qualidade; piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 

pública, nos termos de lei federal.          

A assertiva CORRETA que trata dos documentos legais respectivamente relacionados com os 

enunciados acima é: 

a) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 e Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica (2013). 

b) Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (2013). 

c) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9394/96). 

d) Constituição Federal (1988) 

e) Plano Nacional de Educação (Lei Federal nº 13.005/2014) e Base Nacional Comum 

Curricular. 

 

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 003/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ - SC 

 

10 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

GEOGRAFIA 

16 - O continente africano possui poucos rios, principalmente nas áreas que correspondem ao deserto. 

Os que são encontrados localizam-se nas regiões tropicais e equatoriais e são muito extensos e 

volumosos; alguns chegam a atravessar o deserto. O principal rio da hidrografia africana é o Nilo, 

que possui importância histórica e também é o segundo maior rio do mundo, perdendo apenas para o 

Rio Amazonas. Além do Nilo, assinale quais rios abaixo que fazem parte da rede hidrográfica 

africana. Assinale a alternativa correta: 

 

Fonte: http:// http://brasilescola.uol.com.br/geografia/aspectos-naturais-Africa-relevo-hidrografia.htm Com adaptações. 

Acesso: 29 out. 17. 

a) Congo, o Zambeze e o Mississipi 

b) Zambeze, o São Francisco e o Amazonas 

c) Rio Amarelo, Reno e Congo 

d) Congo, o Zambeze e o Niger 

e) Rio Orange, Limpopo e Rio Colorado 

17 - A primeira classificação do relevo brasileiro – incluindo o seu mapeamento e total caracterização 

– só ocorreu na década de 1940, quando foi possível, então, ter uma noção inicial da composição 

geomorfológica do território nacional.  Nesta classificação o relevo brasileiro, ficou dividido em 59% 

http://geoconceicao.blogspot.com.br/2012/03/por-muito-tempo-acreditou-se-que-o.html
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de planaltos, conceituados como terrenos acidentados com mais de 200 metros, e 41% de planícies, 

consideradas como áreas planas com altitudes inferiores. As áreas mais altas, acima de 1200 metros, 

perfizeram um valor muito pequeno, de aproximadamente 0,58%. Assim, o Brasil foi dividido em 

oito unidades de relevo: o planalto das Guianas, a planície Amazônia, o planalto Central, a planície 

do Pantanal, o planalto Atlântico, a planície costeira, o planalto Meridional e a planície de Pampa. 

Assinale a alternativa correta sobre qual Geógrafo que utilizou esses critérios para classificação do 

relevo brasileiro: 

 

a) Aroldo de Azevedo 

b) Jurandyr Ross 

c) Milton Santos 

d) Helena Copetti Callai 

e) Aziz Ab’Saber 

18 - Classificação brasileira de Solos realizada pela EMBRAPA. São Solos constituídos por material 

mineral, apresentando horizonte B textural imediatamente abaixo do A ou E, com argila de atividade 

baixa ou com argila de atividade alta conjugada com saturação por bases baixa e/ou caráter alítico na 

maior parte do horizonte B. 

 

http:// https://www.embrapa.br/solos/sibcs/solos-do-brasil. Acesso em: 29 out. 17. 
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 Segundo o texto qual e a figura a descrição acima refere-se a qual classificação de solo. Assinale a 

alternativa correta: 

a) Cambissolos; 

b) Latossolos; 

c) Vertissolos; 

d) Nitossolos; 

e) Argissolos. 

19 - O município de Itá (SC) foi elevado à categoria de Distrito e em 07 de janeiro de 1930 e adquiriu 

sua emancipação político-administrativa 13 de dezembro de 1950. O município está situado no vale 

do Rio Uruguai. Segundo o Censo Populacional realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 2010, qual é a população do município. Assinale a alternativa correta. 

http:// https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/ita/panorama  Acesso: 29 de out. 17. 

a) 4.426 habitantes; 

b) 6.426 habitantes; 

c) 6.495 habitantes; 

d) 7.428 habitantes; 

e) 4.546 habitantes. 

20 - Um grupo de turistas residentes em Concórdia (SC) deseja visitar as Torres da Antiga Igreja 

Matriz São Pedro de Itá (SC). Tais torres são as únicas estruturas que ainda restaram da antiga cidade 

de Itá que foi totalmente submersa pela represa do Lago da Usina Hidrelétrica. Com elas, sobrevivem 

até hoje a história, a cultura, a fé e a coragem do povo itaense e é considerado o símbolo turístico do 

município, sendo um dos atrativos e responsável por inserir Itá no cenário turístico brasileiro.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Uruguai
http://www.deepask.com/goes?page=ita/SC-Veja-o-IDH-Municipal---indice-de-desenvolvimento-humano---do-seu-municipio


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 003/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ - SC 

 

13 
 

  

De Concórdia (SC) a Itá (SC) quais rodovias pavimentadas os turistas deverão utilizar para chegar até 

o ponto turístico em destaque. Assinale a alternativa correta. 

http://www.meguiabrasil.com/mapadobrasil/mapa-rodoviario-santacatarina.php.Acesso em: 29 out. 17. 

a) BR 153 e Rodovia SC 498; 

b) SC 283 e Rodovia SC 154; 

c)  SC 157 e Rodovia SC 169; 

d) SC 158 e Rodovia 159; 

e) SC 156 e Rodovia 459; 

 


