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CARGO: 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 e as normas estabelecidas nas unidades 

de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova. 

 

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 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 caneta esferográfica fabricada em 

material transparente 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 
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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 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00min (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; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico Matemático 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 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 

As questões de 01 a 03 dizem respeito ao título da reportagem a seguir. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

(Título da reportagem) 

 

(Fonte adaptada: https://www.correiobraziliense.com.br>Acesso em 21 de setembro de 2021) 

 

01 – Sobre a colocação pronominal, analise: 

“‘Me agrediu várias vezes’, [...]” 

Assinale a alternativa correta: 

a) Há caso de próclise obrigatória. 

b) Há caso de ênclise facultativa. 

c) Há erro de colocação pronominal. 

d) Há caso de mesóclise obrigatória. 

e) Manteria as características gramaticais empregadas caso fosse reescrita como: Agredi-lo-ei 

várias vezes. 

 

Analise o trecho a seguir para responder às questões 02 e 03: 

 

“[...], conta irmã de homem que espancou o pai no DF.” 

 

02 – A partícula “que” exerce função morfológica de: 

a) Conjunção integrante. 

b) Pronome relativo. 

c) Partícula expletiva ou de realce. 

d) Parte integrante de verbos essencialmente pronominais. 

e) Preposição. 
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03 – A partícula “que” poderia ser corretamente substituída por: 

a) “os quais” 

b)  “em que” 

c) “pelo qual” 

d) “o qual” 

e) “a qual” 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

04 – A razão entre “a” e “b” é igual a 2. Portanto, é correto afirmar que a razão entre  e 

, em termos percentuais, é igual a: 

a) 45%. 

b) 55%. 

c) 65%. 

d) 50%. 

e) 60%. 

 

05 – Analise as notas tiradas por Maria em seu primeiro semestre de aula: 

Disciplina Nota 

Matemática 9,8 

Português 6,5 

Inglês 4 

Considerando que para passar ela precisa tirar 6 pontos e o cálculo utilizado pela escola é o da média 

aritmética simples, assinale a alternativa correta: 

a) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 5,98. 

b) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 5,78. 

c) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 4,52. 

d) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 4,95. 

e) Maria passou de semestre. 

 

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 124/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA – SC 

5 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

GEOGRAFIA 

06 – Com a chegada da primavera em 2021 também terá início o fenômeno conhecido como La Niña, 

que causa a diminuição da temperatura da superfície das águas do Oceano Pacífico. Uma das 

consequências do fenômeno no Brasil será: 

a) Pode provocar o aumento do período de estiagem. 

b) Pode provocar o aumento no volume de chuvas em algumas regiões. 

c) Levará ao prolongamento do inverno. 

d) Deverá alterar o ritmo da visa marítima no Atlântico sul e equatorial. 

e) Pode reter calor entre a região sul e centro-oeste, provocando aumento de queimadas. 

 

07 – De acordo com as diretrizes da BNCC pra o ensino de Geografia, leia o trecho e responda: 

“No 7° ano objetiva-se o aprofundamento e a compreensão dos conceitos de Estado-nação e 

formação territorial, e também dos que envolvem a dinâmica físico-natural, sempre articulados às 

ações humanas no uso do território.” 

Para tal, os objetos de conhecimento partem: 

a) Da compreensão de que, na realidade atual, a divisão internacional do trabalho. 

b) De países africanos com países latino-americanos, inserindo, nesse contexto, o processo 

socioeconômico brasileiro. 

c) Da formação territorial do Brasil, sua dinâmica sociocultural, econômica e política. 

d) De conceitos como classe social, modo de vida, paisagem e elementos físicos naturais, que 

contribuem para uma aprendizagem mais significativa. 

e) Da constituição da nova (des)ordem mundial e a emergência da globalização/mundialização, 

assim como suas consequências. 

 

08 – No estado da Califórnia, nos Estados Unidos, encontra-se uma das mais famosas falhas 

geológicas do planeta, que também é responsável pela grande instabilidade sísmica na região, com 

registros frequentes de movimentações tectônicas. Esta falha é conhecida como: 

a) San Andreas. 

b) Dorsal Atlântica. 

c) Grand Canyon. 

d) Big Stick. 

e) Falha del Arizona. 
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09 – A BNCC propõe em sua organização curricular, que no 6° ano a unidade temática “Natureza, 

ambientes e qualidade de vida” aborda como Objetos de Conhecimento: 

I – Diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na América Latina. 

II – Biodiversidade e ciclo hidrológico. 

III – Atividades humanas e dinâmica climática. 

IV – As variedades do relevo e sua influência na dinâmica ambiental. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

c) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

10 – Assinale a alternativa que descreve corretamente a definição do conceito de Transição 

Demográfica: 

a) Refere-se aos deslocamentos diários dos indivíduos para realizar ações de sua vida 

cotidiana, em função das necessidades alternativas de busca por postos de trabalho, de 

formação e das interfaces regionais decorrentes dos rearranjos inter-regionais consequentes 

da dinâmica econômica e populacional.  

b) São pessoas que estão fora de seu país de origem devido a fundados temores de perseguição 

relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado 

grupo social ou opinião política, como também devido à grave e generalizada violação de 

direitos humanos e conflitos armados. 

c) Procura compreender a relação na oscilação das taxas de crescimento e variações 

populacionais e por definir que não há um crescimento acelerado da população, mas sim 

oscilações periódicas, que alternam crescimentos e desacelerações demográficos, podendo 

envolver, inclusive, estágios de estabilidade. 

d) Trata-se do processo inverso do êxodo rural, isto é, o êxodo urbano acontece quando os 

moradores das cidades deixam o ambiente urbano e vão para o campo, no entanto, neste tipo 

de movimento, a necessidade e a informalidade fazem com que tais indivíduos se fixem em 

assentamentos e ocupações. 

e) Trata-se do deslocamento de trabalhadores que vão atuar como mão de obra em lavouras 

temporárias, como a de cana-de-açúcar, ou em outras atividades sazonais, como a pesca. Ao 
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final do período de trabalho (semanal, mensal ou anual), o indivíduo retorna para o seu local 

de origem. 

 

11 – Analise o trecho a seguir, e responda: 

“Suas principais características são clima subtropical, vegetação composta basicamente por 

gramíneas e herbáceas e com relevo de planalto com presença de leves ondulações.” 

Assinale a alternativa que descreve o nome do domínio morfoclimático e o estado brasileiro onde 

pode ser encontrado: 

a) Caatinga, Mato Grosso. 

b) Floresta Amazônica, Pará. 

c) Mata Atlântica, São Paulo. 

d) Pradarias, Rio Grande do Sul. 

e) Mangue, litoral baiano. 

 

12 – Entre os fatores que causam o fenômeno meteorológico conhecido como Ilha de calor está 

correto: 

a) Elevada capacidade de absorção de calor de superfícies urbanas como o asfalto, paredes de 

tijolo ou concreto, telhas de barro e de amianto. 

b) Impedimento da entrada de correntes de ar e frentes frias, devido ao excesso de construções. 

c) Falta de impermeabilização do solo que eleva o processo de evaporação usando e 

absorvendo o calor. 

d) Poluição atmosférica impede a retenção de calor, causando o aquecimento da atmosfera. 

e) Baixa pluviosidade regional que altera o regime de chuvas e desgasta os solos. 

 

13 – O granito é um tipo de rocha amplamente utilizado como ornamento na construção civil. Ele 

pode aparecer em escadas, bancadas, revestimentos de paredes e no chão, por exemplo. Do ponto de 

vista geológico ele pode ser classificado como: 

a) Rocha sedimentar, composta por lavas transportadas pelo calor, gelo ou vento e acumuladas 

em planaltos da crosta terrestre, sendo estruturada em camadas.  

b) Rocha Ígnea ou Magmática, que tem sua origem no interior da terra, permanecendo no 

interior do planeta ela se transforma e se solidifica na medida em que alcança a superfície. 

c) Rocha sedimentar, que tem sua origem no interior da terra, permanecendo no interior do 

planeta ela se transforma e se solidifica na medida em que alcança a superfície. 
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d) Rocha Ígnea ou Magmática, composta por lavas transportadas pelo calor, gelo ou vento e 

acumuladas em planaltos da crosta terrestre, sendo estruturada em camadas. 

e) Rochas metamórficas são aquelas que originalmente foram transformadas em lava e que 

sofrem variações bruscas de temperatura e pressão, encontradas em zonas de movimentação 

de placas. 

 

14 – Muitas das variações climáticas que ocorrem no continente Asiático são provocadas pelas 

monções. Sobre este fenômeno analise as proposições abaixo e responda: 

I – Ambas as massas de ar, oceânicas e continentais, periodicamente, acarretam no aumento 

considerável no volume de chuvas na região, causando problemas urbanos. 

II – No verão, massas de ar oceânicas favorecem a formação de nuvens, acarretando em fortes 

chuvas, ao passo que no inverno as massas de ar se deslocam para o oceano, criando períodos de 

seca. 

III – As massas que formam as monções são provenientes do continente, de modo que acarretam 

em períodos de seca constante e aprisionamento das chuvas, que se dirigem para o leste onde 

formam nevascas na região siberiana. 

Dos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas o item I está correto. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas o item II está correto. 

e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

15 – Analise o trecho a seguir: 

“Um dos meios alternativos aos combustíveis fósseis é a Biomassa. Para explorar o potencial 

energético desta substância pode-se utilizar o processo conhecido como _______________. Neste 

a biomassa é exposta a altíssimas temperaturas sem a presença de oxigênio, visando a acelerar a 

decomposição da mesma, o resultado é uma mistura de gases, metano, monóxido de 

carbono e dióxido de carbono, líquidos, como óleos vegetais, e sólidos.” 

Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente:  

a) Decomposição. 

b) Pirolise. 

c) Decapagem. 
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d) Oxirredução. 

e) Catalisação. 

 

 

 


