
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 1/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC 

1 
 
 

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

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Observe os elementos em destaque e assinale a alternativa que apresenta os conectivos capazes 

de estabelecer a adequada coesão referencial, em caso de substituição: 

Até que eu não sou de reclamar, puxa! Taí, se há alguém que não é de reclamar, sou eu. Pago 

sempre e não bufo. Claro que procuro me defender da melhor maneira possível, isto é, chateando o 

patrão, cobrando cada vez mais, buscando o impossível — como diz Tia Zulmira —, ou seja, 

equilíbrio orçamentário. Se o Banco do Brasil não tem equilíbrio orçamentário, eu é que vou ter, é ou 

não é? 

Mas a gente luta. Eu ganho cada vez mais e nem por isso deixo de terminar sempre o mês que 

nem time de Zezé Moreira: 0 x 0. Segundo cálculos da tia acima citada, que é bárbara para assuntos 

econômicos, eu sou um dos homens mais ricos do Brasil, pois consigo chegar ao fim do mês sem 

dever. Esta afirmativa não me agrada nada, mas dá uma pequena amostra de como vai mal a 

organização administrativa do nosso querido Brasil. 

(Fragmento da crônica: Cartãozinho de Natal de Stanislaw Ponte Preta) 

a) em outras palavras – além disso – mas   

b) ou seja – todavia – visto que    

c) de outro modo – porém – por conseguinte 

d) por exemplo – mais – nesse caso   

e) adversamente – não obstante – então 

2 - Observe as palavras em destaque e assinale a alternativa que apresenta uma proposição 

EQUIVOCADA:  

Ausência 

Por muito tempo achei que a ausência é falta. 

E lastimava, ignorante, a falta. 

Hoje não a lastimo. 

Não há falta na ausência. 

A ausência é um estar em mim. 

E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, 

que rio e danço e invento exclamações alegres, 

porque a ausência, essa ausência assimilada, 

ninguém a rouba mais de mim.                                                            (Carlos Drummond de Andrade) 
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a) Em “E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços,” e “ninguém a rouba mais 

de mim”, os vocábulos em destaque estão ligados ao referente “ausência”. 

b) “Não há falta na ausência.” O verbo em destaque é impessoal e por isso pode ser substituído 

por “existe”.   

c) Está incorreto o emprego de “mim” no fim da frase: “A ausência é um estar em mim.” As 

regras gramaticais indicam que, nessa construção, se deve empregar o pronome “eu”. 

d) Em “porque a ausência” poderíamos empregar a preposição “pois” sem alterar o sentido. 

e) Em “rio e danço” temos respectivamente os verbos “rir” e “dançar”. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

3 - Em uma escola, a razão entre o número de alunos que estudam espanhol e o número de alunos que 

estudam inglês, é . Se o número de alunos dessa escola é 180, então podemos concluir que o número 

de alunos que estudam espanhol é: 

a) 72 

b) 86 

c) 94 

d) 68 

e) 105 

4 - A nota dos candidatos que prestaram um determinado concurso é dada pela média ponderada dos 

quatro tipos de provas e seus respectivos pesos. O desempenho de um candidato está representado na 

tabela abaixo: 

PROVA NOTA  PESO 

A 5,0 1 

B 6,5 2 

C 7,0 3 

D 8,0 4 

Então a nota desse candidato é: 

a) 6,45 

b) 6,75 
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c) 7,00 

d) 7,10 

e) 7,25 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - No mês de julho, Concórdia ganhou mais um espaço para o lazer, recreação e integração das 

pessoas. Uma praça, construída no “coração” do Parque de Exposições Attílio Fontana, deu um novo 

visual e muitas alternativas de atividades para o espaço. A estrutura, que recebeu um investimento de 

R$ 510 mil, foi inaugurada durante a Festa Nacional do Leitão Assado – Fenal, e contou com 

presenças ilustres, já que o local ganhou uma denominação “estrangeira”.  Ainda no mês de 

setembro, durante a Expo Concórdia, o prefeito Luca Cortese e outros representantes italianos 

estiveram em Concórdia para mais um ato na praça. Dessa vez, a colocação de um monumento 

simbólico firmando o pacto entre as cidades uma vez que agora denominam-se cidades irmãs.  O 

referido pacto possibilitará a criação de convênios e ações, além de intercâmbios sociais, científicos e 

culturais entre as duas cidades.  O novo espaço, cujo nome também referência a cidade italiana, 

denomina-se:  

a) Praça Itália 

b) Praça Vicenza 

c) Praça Sarcedo  

d) Praça Gemellaggio  

e) Praça alla Concórdia 

6 - Foi lançado recentemente pelo governo de Jair Bolsonaro um programa para implementar escolas 

cívico-militares em âmbito nacional.  Com relação a essa iniciativa é INCORRETO o exposto em:  

a) O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é uma iniciativa do Ministério da Defesa, 

que apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e 

administrativa com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares.  

b) O Projeto-Piloto do Programa destina-se às escolas de ensino regular que possuem as etapas 

Ensino Fundamental II e/ou Ensino Médio. 
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c) A proposta é implantar 216 Escolas Cívico-Militares em todo o país, até 2023, sendo 54 por 

ano. 

d) O militar atuará, em colaboração, nas áreas de gestão escolar e gestão educacional, a fim de 

contribuir com a melhoria do ambiente escolar. 

e) A maior parte do Brasil deseja a gestão de excelência das escolas cívico-militares. Quinze 

estados e o Distrito Federal aderiram ao programa lançado pelo governo federal em setembro. 

Em três das cinco regiões do país — Centro-Oeste, Norte e Sul —, todas as unidades 

manifestaram o interesse. 

Fonte: http://escolacivicomilitar.mec.gov.br/ Acesso em 22 out. 2019 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

7 - Leia as alternativas que se referem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

9394/96. Assinale (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as alternativas falsas. 

( ) Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer 

nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante 

prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, 

segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades 

( ) Os municípios terão a incumbência de estabelecer diretrizes e procedimentos para 

identificação, cadastramento e atendimento, na educação básica e na educação superior, de alunos 

com altas habilidades ou superdotação. 

( ) Os professores incumbir-se-ão de zelar pela aprendizagem dos alunos. 

( ) As escolas não poderão reclassificar os alunos quando se tratar de transferências entre 

estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. 

A alternativa que contém a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a) V – V – F – F. 

b) V – V – V – F. 

c) F – F – F – V. 

d) F – F – V – V. 

e) V – F – V – F. 

 

 

http://escolacivicomilitar.mec.gov.br/
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8 - Todas As alternativas abaixo se referem à Base Nacional Comum Curricular- BNCC, EXCETO: 

a) A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo 

das etapas e modalidades da Educação Básica. 

b) A BNCC encontra-se alicerçada legalmente na Constituição Federal, artigo 205 e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional artigo 9º e 26º. Em 2017, com a alteração da LDB 

o artigo 35º e 36º também passa a definir direcionamento ao respectivo documento. 

c) A BNCC é um documento jurídico o qual determina que Estados e Municípios alterem seus 

currículos até 2030 a fim de se adequarem ao disposto no documento. Excetuam-se destes 

ajustes a Rede Federal e Privada as quais possuem legislação própria. 

d) Os fundamentos pedagógicos descritos na BNCC apontam que o foco da mesma encontra-se 

no desenvolvimento de competências. 

e) Dentre as competências gerais descritas na BNCC está a necessidade de valorizar e utilizar 

os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital 

para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de 

uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  

9 - As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica são normas obrigatórias para a 

Educação Básica, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação, as quais orientam o 

planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Com relação ao exposto, assinale a 

alternativa que corrobora com sua resposta considerando as informações apresentadas.: 

I- As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica tem por objetivo estimular a 

reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, execução e avaliação do projeto 

político-pedagógico da escola de Educação Básica. 

II- As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica visam estabelecer bases 

comuns nacionais para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio e demais 

modalidades que os Sistemas de Ensino possam formular orientações assegurando a integração 

curricular das três etapas sequentes desse nível da escolarização. 

III- As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica a compreendem e 

discutem o atendimento a etapas fundamentais: a Creche, englobando crianças de 2 (dois) anos e 

11 (onze) meses até 3 (três) anos e 11 (onze) meses; a Pré-Escola, com duração de 3 (três) anos. O 

Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, com duração de 9 (nove) anos, Anos Iniciais e Anos 

Finais. 
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IV- As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica compreendem 

orientações para a elaboração das diretrizes específicas para cada etapa e modalidade da Educação 

Básica, tendo como centro e motivação os que justificam a existência da instituição escolar: os 

estudantes em desenvolvimento. 

Assinale somente a alternativa que apresenta todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente a alternativa I. 

b) Somente a alternativa III. 

c) Somente a alternativa IV. 

d) Somente as alternativas I e II. 

e) Somente as alternativas I, II e IV. 

10 - A Sistematização Curricular do Município de Concórdia de 2016, considerou o materialismo 

histórico dialético como linha pedagógica norteadora da Rede Municipal de Ensino. Sobre este 

assunto, leia o parágrafo abaixo, contido no referido documento e assinale a alternativa que apresenta 

as palavras CORRETAS que completam a afirmação do autor: 

 

 

 

 

 

 

a) Trabalho, reproduz, escola, materialista. 

b) Estudo, modifica, vida, financeira. 

c) Movimento, reforça, realidade, econômica. 

d) Fundamento, mantém, meritocracia, capitalista. 

e) Conhecimento, transforma, realidade, histórica. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ÁREA DE ATUAÇÃO) 

GEOGRAFIA 

11 - É um fenômeno atmosférico-oceânico caracterizado pelo aquecimento anormal das águas 

superficiais no Oceano Pacífico Tropical.  Pode afetar o clima regional e global, mudar os padrões de 

Segundo (SOUZA; MAGALHÃES; SILVEIRA, 2014, p. 252): 

 O materialismo histórico-dialético concebe que “o ___________________produzido 

alcança seu propósito final na medida em que __________________de maneira 

significativa a _____________________ concreta e ________________________”. 
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vento a nível mundial e afetar os regimes de chuva em regiões tropicais e de latitudes médias. 

Assinale a alternativa correta:                                                                        Fonte: http://enos.cptec.inpe.br/ 

a) La Niña. 

b) El Niño. 

c) Efeito Estufa. 

d) Chuva Ácida.  

e) Inversão Térmica. 

12 - O olho do furacão Dorian tocou o solo dos EUA ao atingir uma fileira de ilhas no litoral do 

estado da Carolina do Norte. Chegou à região com ventos e altas ondas, dias após ter devastado parte 

das Bahamas. Apesar de ter oficialmente chegado ao território americano, a previsão é de que não 

cause a destruição ocorrida nas Bahamas porque ele ruma na direção nordeste, ou seja, voltou para o 

oceano, e não adentrou o continente. O Dorian está com ventos sustentados de até 150 km/h, de 

acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês). Há uma razão muito simples 

para confundir furacões com tufões ou ciclones: no fundo, são todos o mesmo fenômeno natural, 

porém, o nome muda de acordo com o local onde os furacões se formam. Assim sendo, os furacões 

se formam em qual área: Assinale a alternativa correta: 

 

 Fonte: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/09/06/furacao-dorian-chega-aos-estados-unidos.ghtml  

a) Tempestades que ocorrem no Pacífico Sul. 

http://enos.cptec.inpe.br/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/estados-unidos/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/carolina-do-norte/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/bahamas/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/09/05/ajuda-apos-furacao-nas-bahamas-ainda-e-insuficiente-diz-voluntaria-que-mora-no-arquipelago.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/09/05/ajuda-apos-furacao-nas-bahamas-ainda-e-insuficiente-diz-voluntaria-que-mora-no-arquipelago.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/09/06/furacao-dorian-chega-aos-estados-unidos.ghtml
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b) Tempestades que ocorrem no oceano Índico. 

c) Tempestades que ocorrem no Pacífico Sul ou no oceano Índico. 

d) Tempestades que ocorrem no noroeste do Pacífico. 

e) Tempestades que ocorrem no oceano Atlântico ou no nordeste do Pacífico. 

13 - Além dos Dobramentos Modernos, existem dois tipos de formação geológica, a saber. Qual é 

caracterizada por ser a mais antiga de todas, formadas em áreas de planaltos. São menores que os 

dobramentos modernos e surgiram sobretudo de erupções vulcânicas. O texto refere-se a qual 

formação geológica. Assinale a alternativa correta:                          Fonte:  https://www.todamateria.com.br// 

a) Dobramentos modernos. 

b) Escudos cristalinos. 

c) Bacias sedimentares. 

d) Planícies. 

e) Falésias. 

14 - Esta é uma placa tectônica oceânica, ou seja, não se estende para áreas continentais, sendo 

considerada como a maior placa tectônica existente no planeta Terra. Ela abrange uma área com 

cerca de 103 milhões de quilômetros quadrados. Assinale a alternativa correta: 

 Fonte: https://www.estudopratico.com.br/placas-tectonicas/ 

a) Placa Africana. 

b) Placa Sul-americana. 

c) Placa da Eurásia. 

d) Placa de Nazca. 

e) Placa Pacífico. 

https://www.todamateria.com.br/
https://www.estudopratico.com.br/placas-tectonicas/
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15 - Por estarem localizados próximos aos rios e lagos, apresentam grande umidade. Sua fertilidade 

depende do índice de umidade: quanto mais úmidos, menos férteis. Sobre qual tipo de solo o texto 

faz referência? Assinale a alternativa correta. 

 Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/classificacao-dos-solos.htm 

a) Solos salinos. 

b) Solos aluviais. 

c) Solos hidromórficos. 

d) Solos Litossolos. 

e) Solos Latossolos. 

16 - Interfere na incidência de raios solares recebidos por determinada região. As áreas próximas ao 

Equador recebem maiores quantidades de raios solares, incidindo sobre uma área maior da superfície 

terrestre. Consequentemente, as temperaturas médias desses lugares próximos ao Equador serão 

maiores; e, quanto mais afastado do Equador for o lugar, menores serão as temperaturas. É o fator 

responsável pela diferenciação das zonas climáticas: tropical, temperada e polar. Sobre qual fator 

climático o texto faz referência. Assinale a alternativa correta. 

Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/fatores-climaticos.htm 

a) Altitude. 

b) Maritimidade. 

c) Continentalidade. 

d) Latitude. 

e) Massas de ar. 

17 - Esse nome é dado àquelas chuvas que têm sua origem a partir do contato de uma massa de ar 

úmida com uma área de relevo mais elevado. Desse modo, quando a massa de ar se depara com um 

obstáculo imposto pelo relevo, ela se eleva e ganha altitude. Com isso, a temperatura do ar tende a 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/classificacao-dos-solos.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/fatores-climaticos.htm
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cair, promovendo a condensação de água (estado gasoso), daí formam-se as nuvens que logo 

promovem a chuva.                                  Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/tipos-chuva.htm 

a) Chuvas Orográficas. 

b) Chuvas Frontais. 

c) Chuvas Convectivas. 

d) Neve. 

e) Cerração. 

18 - A Usina Hidrelétrica (UHE) Jirau está localizada no principal afluente do Rio Amazonas, o 

maior do mundo. Encontra-se a 120 km da capital Porto Velho (Rondônia – Brasil), conta com 50 

turbinas, capacidade instalada de 3.750 MW e energia assegurada de 2.205,1 MW. É uma das 

maiores obras da engenharia mundial e gera energia suficiente para atender mais de 10 milhões de 

residências. Essa usina hidrelétrica está localizada em qual rio: Assinale a alternativa correta: 

 

a) Rio Tapajós. 

b) Rio Xingu. 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/tipos-chuva.htm
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c) Rio Negro. 

d) Rio Madeira. 

e) Rio Purus. 

19 - Um ataque realizado pelo grupo terrorista Al Shabab na cidade portuária de Kismayo, em um 

país africano matou pelo menos 26 pessoas, de acordo com as autoridades em uma entrevista 

coletiva. “Os quatro atacantes morreram baleados”, disse o comandante da Polícia Mohamed Abdi. 

Entre os mortos também estão dois norte-americanos, um britânico, um canadense, três quenianos e 

três tanzanianos, segundo informou o presidente do Estado regional da Jubalândia, Ahmed Madobe. 

Mais de 56 pessoas ficaram feridas, entre elas dois chineses, de acordo com declarações de Madobe a 

uma rádio regional. O ataque começou com a explosão de um carro bomba em frente ao hotel, em 

que se realizava um encontro entre parlamentares e líderes políticos, e depois vários homens armados 

invadiram as instalações. Fontes de segurança citadas pelo portal local de notícias Garowe 

Online afirmaram que entre os mortos estão o ex-ministro regional Farid Yama e o candidato às 

próximas eleições presidenciais na Jubalândia Mohamed Ismael Shakur. Em qual país africano 

ocorreu esse atendado terrorista. Assinale a alternativa correta: 

Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/13/internacional/1563000047_623748.html 

a) África do Sul. 

b) Egito. 

c) Sudão. 

d) Somália. 

e) Uganda. 

20 - Os domínios morfoclimáticos representam a combinação de um conjunto de elementos da 

natureza como o relevo, clima, vegetação e que se inter-relacionam e interagem, formando uma 

unidade paisagística. No Brasil, qual o geógrafo foi o responsável por fazer essa classificação. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Aziz Ab’Saber. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2015/04/08/economia/1428509264_663927.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/18/album/1508355374_835641.html#foto_gal_1
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/13/internacional/1563000047_623748.html
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b) Milton Santos. 

c) Josué de Castro. 

d) Aroldo de Azevedo. 

e) Jurandyr Roos. 

21 - É o maior bioma do Brasil: num território de 4,196.943 milhões de km² (IBGE,2004), crescem 

2.500 espécies de árvores (ou um-terço de toda a madeira tropical do mundo) e 30 mil espécies de 

plantas (das 100 mil da América do Sul).  

Considerado como um hotspots mundiais de biodiversidade, apresenta extrema abundância de 

espécies endêmicas e sofre uma excepcional perda de habitat. Do ponto de vista da diversidade 

biológica, é reconhecido como a savana mais rica do mundo, abrigando 11.627 espécies de plantas 

nativas já catalogadas. Quais são os biomas brasileiros que estão descritos no texto: Assinale a 

alternativa correta:                                                                        Fonte: https://www.mma.gov.br/biomas.html 

a) Cerrado e Caatinga. 

b) Amazônia e Pampas. 

c) Mata Atlântica e Amazônia. 

d) Pantanal e Caatinga. 

e) Amazônia e Cerrado. 

22 - As formas de relevo litorâneas são as composições superficiais próprias de regiões do litoral que, 

em razão das ações principalmente das águas oceânicas, apresentam determinadas formas e 

estruturas. Essa formação é representada por grandes paredões localizados muito próximos ao mar, 

normalmente formam belas paisagens. Assinale a alternativa correta: 

a) Foz. 

b) Falésias. 

c) Recife. 

d) Península. 

e) Baía. 

https://www.mma.gov.br/biomas.html
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23 - Os climogramas são gráficos utilizados para representar as variações climáticas de uma 

determinada região ao longo do ano. Além de serem úteis para entendermos as variações de 

elementos atmosféricos no decorrer do ano (tais como chuvas e temperaturas), eles servem para 

comparar as dinâmicas climáticas de diferentes localidades. O climograma abaixo representa qual 

variedade climática que ocorre em território brasileiro. Assinale a alternativa correta: 

Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/climogramas.htm 

  

a) Clima Equatorial. 

b) Clima Subtropical. 

c) Clima Semi-árido. 

d) Clima Tropical. 

e) Clima Tropical de Altitude. 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/climogramas.htm
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24 - O município de Concórdia (SC) é a 17ª economia catarinense, com uma taxa de crescimento 

anual de 1,87% (IBGE 2000). O PIB - Produto Interno Bruto do município de Concórdia é elevado: 

R$ 18.188,00 per capita/ano. Dentre os 5.564 municípios brasileiros, ocupa posição de destaque no 

Índice de Desenvolvimento Humano e a 12ª posição de Desenvolvimento Social - IDS (Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, 2001) entre os 295 municípios de Santa 

Catarina. Segundo IDH PNUD 2003, dos municípios brasileiros qual posição o município de 

Concórdia (SC) ocupa: Assinale a alternativa correta: 

Fonte: https://concordia.atende.net/#!/tipo/pagina/valor/6 

a) 30ª 

b) 31ª 

c) 32ª 

d) 33ª 

e) 34ª 

25 - O município de Concórdia (SC) situa-se na Microrregião do Alto Uruguai, a 493 km de 

Florianópolis. O acesso aéreo ocorre através do aeroporto municipal "Professor Olavo Cecco Rigon" 

ou pelo aeroporto de Chapecó, distante 80 km do centro da Cidade de Concórdia. O seu território 

mede 797,260 Km², limita-se ao norte, pelo município de Lindóia do Sul, Ipumirim, Arabutã e Irani; 

ao sul, pelo Estado do Rio Grande do Sul, o município de Alto Bela Vista e Peritiba; a leste pelos 

municípios de Jaborá, Presidente Castelo Branco, Ipira; e a oeste pelo município de Itá. Segundo as 

mesorregiões de Santa Carina o munícipio de Concórdia localiza-se em qual. Assinale a alternativa 

correta. 

a) Norte Catarinense. 

b) Oeste Catarinense. 

c) Sul Catarinense. 

d) Serrana. 

e) Grande Florianópolis. 

https://concordia.atende.net/#!/tipo/pagina/valor/6

