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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 

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

guardados os Cartões-Resposta; 
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 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, 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 05 (cinco) 

Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

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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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

01 – Com base nas regras de colocação pronominal, assinale a alternativa incorreta: 

a) Se me pagar, farei o trabalho assim que me sobrar um tempinho. 

b) Tenho dedicado-me muito ao estudo da Língua Portuguesa. 

c) Tudo aquilo lhe passou despercebido. 

d) Ninguém nos falou sobre o problema da empresa. 

e) Não, converta-se ao cristianismo urgentemente. 

 

02 – Sobre a regência do verbo “perdoar”, analise: 

I – É verbo pronominal em: “Não se perdoou sofrimento e muita lida para dar aos filhos uma vida 

digna.”. 

II – É verbo transitivo direto em: “A virtude, a beleza, o talento, a mocidade, a força, a saúde, e 

principalmente a fortuna, eis o que ele não perdoava a ninguém, amaldiçoando todo aquele que 

conseguia o que ele não obtivera […]”. 

III – É verbo transitivo indireto em: “Ele perdoou a todos da família, inclusive aos que o 

caluniaram.”. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e III estão corretos. 

b) Apenas o item I está correto. 

c) Apenas o item II está correto. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

Sobre a análise sintática da oração e do período, analise o período a seguir para responder às 

questões 03 a 05: 

“Anunciou-se que o novo pacote do governo entrará em vigor amanhã.” 

03 – É correto afirmar que a partícula “que” introduz uma: 
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a) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 

b) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

c) Oração subordinada substantiva subjetiva. 

d) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

e) Oração subordinada adverbial causal. 

 

04 – O trecho “[...] que o novo pacote do governo entrará em vigor amanhã.” exerce função 

sintática de: 

a) Complemento nominal. 

b) Objeto direto. 

c) Adjunto adverbial. 

d) Adjunto adnominal. 

e) Sujeito. 

 

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

a) Pronome relativo. 

b) Partícula apassivadora. 

c) Preposição. 

d) Conjunção integrante. 

e) Advérbio. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

06 – Sobre as características de equações do primeiro grau, analise: 

I – É possível reduzir as equações de 1º grau à forma: . 

II – Com os coeficientes  e  e  ainda pode-se chegar à forma: . 

III – E assim, obter o valor de x, de modo que: . 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 
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c) Todos os itens estão corretos. 

d) Apenas os itens I e II estão corretos. 

e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

07 – Ana comprou certa quantia de maquiagem para revender. Considerando que  desta quantia Ana 

lucrou 20% e que o restante ela teve um prejuízo de 10%, é correto afirmar que ao final, revendendo 

toda a mercadoria, Ana: 

a) Teve um lucro menor que 3%. 

b) Teve um lucro de 5%. 

c) Teve um prejuízo de 2,5%. 

d) Teve um lucro de 10%. 

e) Teve um prejuízo de 5%. 

 

08 – Uma indústria de cosméticos produz 150 cremes a cada 2 horas com o auxílio de 3 

colaboradores. Considerando a mesma proporção, é correto afirmar que em 6 horas, 5 colaboradores 

produzirão:  

a) 750 cremes 

b) 500 cremes 

c) 800 cremes 

d) 600 cremes 

e) 700 cremes 

 

09 – Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a 

tabela abaixo: 

Disciplina Peso Nota 

Português 3 7,0 

Matemática 2 5,0 

Inglês 1 8,0 
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Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o peso 

das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0. 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso 

é o maior de todos. 

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais 

importante. 

 

10 – Com base em um empréstimo a juros simples, analise: 

Capital R$ 5.200,00 

Tempo  3 anos 

Juros 1,2% a.m. 

Assinale a alternativa que define corretamente o montante do empréstimo acima: 

a) R$ 2.246,40 

b) R$ 7.560,20 

c) R$ 7.446,40 

d) R$ 7.580,50 

e) R$ 9.250,00 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

GEOGRAFIA 

11 – A formação geológica brasileira contou com a ação de derramamentos vulcânicos no solo, este 

processo deu origem às rochas como basalto e diabásio, cuja decomposição tem como consequência: 

a) A formação de jazidas de carvão mineral ou petróleo. 

b) A fertilização do solo e a formação da chamada “Terra Roxa”. 
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c) Uma intensa deposição de sedimentos, e a formação de bacias sedimentares. 

d) A elevação do terreno e a formação dos escudos cristalinos, que ocupam cerca de 36% do 

território. 

e) O empobrecimento do solo, dada as condições de formação de floresta antigas, como a 

Amazônica. 

 

12 – Considere as informações abaixo que versam sobre o continente Antártico e responda: 

I – O subsolo antártico é rico em minerais, como ferro, cobalto, cobre, ouro, platina, zinco, níquel, 

ferro, titânio, urânio. Além disso, também existe petróleo em seu subsolo. 

 II – O clima antártico acaba influenciando outras regiões do globo, por exemplo, as frentes frias 

que atingem o hemisfério sul saem deste continente. Desse modo, alterações nos ventos também 

podem influenciar a intensidade destas frentes frias. 

III – Devido ao clima, a biodiversidade na região é escassa, reduzida à vida marítima que se 

encontra mais adaptada ao frio e as condições adversas. 

IV – O chamado Tratado da Antártida, refere-se ao resultado de negociações políticas mundiais 

que delegaram o rodizio sob o domínio do território antártico, de modo que anualmente, 5 países 

revezam na ocupação, inclusive o Brasil. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

b) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Apenas os itens I e II estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

13 – O Monte Everest é o pico montanhoso com maior elevação no mundo. Ele se encontra no 

continente asiático, entre o Nepal e o Tibet, na Ásia Central, e é formado pelo encontro de duas 

placas tectônicas, Asiática e Indiana, que juntas formam o/a: 

a) Cordilheira do Himalaia. 

b) Montes Urais. 

c) Pirineus. 

d) Alpes Dináricos. 

e) Montanha dos Apalaches. 
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14 – O Bitcoin foi a primeira criptomoeda do mundo e há oito anos funciona sem qualquer 

interrupção, é baseado numa rede de computadores descentralizada, não necessitando de 

intermediários para funcionar. Dentre os métodos atuais para conseguir bitcoins, podemos citar 

corretamente: 

a) Por meio de compra de ações da Satoshi Nakamoto, que passa a converter dinheiro bancário 

em bitcoins, seguindo para isso, as cotações internacionais. 

b) Pela conversão de cambio em casas de monetização que já passam a trocar dinheiro real por 

créditos em bitcoins. 

c) Pela chamada mineração, que consiste em ceder um computador para a rede de bitcoin, 

confirmando transações, de modo a receber compensações pelo processo. 

d) Pela compra e venda de ações, cujo lucro proporcional é convertido em criptomoedas. 

e) Por meio da exploração de bens e serviços oferecidos na deepweb que funciona como um 

sistema financeiro paralelo, todos pagos, exclusivamente com bitcoins. 

 

15 – Dentro do sistema parlamentarista existe uma convivência entre o chamado Chefe de Estado e o 

Chefe de Governo. São características da função do chefe de governo, também chamado primeiro 

ministro: 

( ) Lidera as ações e decisões do poder executivo. 

( ) Seus poderes políticos são limitados e simbólicos, pois representa a legalidade do governo. 

( ) É devidamente escolhido pelo povo, por meio de eleições diretas. 

( ) Muitas vezes não possui um mandato fixo, pode ser removido a qualquer momento pelo 

parlamento. 

Levando-se em consideração que (V) significa verdadeiro e (F) significa falso, a sequência correta 

das proposições acima é: 

a) F – F – F – V  

b) V – V – F – V  

c) F – V – V – F  

d) V – V – V – F  

e) V – F – F – V  

 

16 – A dinâmica populacional do Brasil transformações sociais e históricas que acarretaram 

consequências na demografia. Por exemplo, o fenômeno de transição demográfica pode ser definido 
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como um processo social amplo, que alterou profundamente as dinâmicas de natalidade e 

mortalidade, que pode ser evidenciado: 

a) Baixa taxa de mortalidade e alta taxa de natalidade que acarretou num crescimento 

exponencial da população. 

b) Altas taxas de fecundidade e mortalidade foram sucedidas por um quadro em que 

prevalecem níveis baixos para ambas as taxas. 

c) Baixas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade promoveram um encolhimento 

populacional em termos absolutos. 

d) Altas taxas de fecundidade e mortalidade se mantém estáveis por um longo prazo, 

demonstrando uma estagnação demográfica. 

e) Altas taxas de natalidade e baixas taxas de mortalidade, que mostra uma sociedade em 

melhores condições, porém sem planejamento em seu crescimento. 

 

17 – Com a crise no Afeganistão, milhares de cidadãos se viram forçados a deixar o país. O 

Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores do Brasil, garante alguns mecanismos de ajuda para 

pessoas em situação de carência humanitária, por exemplo, existe o pedido de Refúgio e o pedido de 

Visto Humanitário. Sobre estes tipos de pedido considere: 

I – Para solicitar refúgio o estrangeiro precisa estar na fronteira ou no território nacional, 

direcionando seu pedido às autoridades migratórias ou à Polícia Federal. 

II – Um requerente de refúgio jamais pode ser penalizado, deportado ou devolvido ao país de 

origem, sendo que o ingresso irregular pela fronteira do Brasil não constitui impedimento para que 

o estrangeiro solicite refúgio. 

III – O pedido de visto humanitário é feito somente fora do Brasil, perante autoridade consular 

brasileira. 

IV – Apenas o sujeito com visto humanitário tem seus direitos de liberdade de locomoção, 

educação e saúde garantidos. Os refugiados respeitam a legislação de cada estado brasileiro, e 

responde às autoridades respectivas. 

Dos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos 

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

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

e) Apenas os itens I e IV estão corretos. 
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18 – No 6º ano, a BNCC propõe a retomada do estudo da identidade sociocultural, do 

reconhecimento dos lugares de vivência e da necessidade do estudo sobre os diferentes e desiguais 

usos do espaço, para uma tomada de consciência sobre a escala da interferência humana no planeta. 

Por meio desta afirmação, é possível afirmar corretamente, que trata-se de um dos “Objetos de 

Conhecimento” nesta etapa: 

a) Transformação das paisagens naturais e antrópicas.  

b) Representação das cidades e do espaço urbano. 

c) Diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades sociais. 

d) Unidades político-administrativas do Brasil. 

e) Instâncias do poder público e canais de participação social. 

 

19 – Baseado na leitura da BNCC leia o excerto abaixo: 

“Observamos que o estudo da Geografia se concentra no espaço mundial nos dois últimos anos do 

Ensino Fundamental. Explora-se, no 8º ano, uma análise mais profunda dos conceitos de 

_______________ por meio dos estudos da América e da África. Os estudos realizados nesta 

etapa visam compreender a formação dos Estados Nacionais e as implicações na ocupação e nos 

usos do território americano e africano.” 

a) Cultura e política. 

b) Espaço e etnia. 

c) Território e região. 

d) Paisagem e geopolítica. 

e) Dinâmica econômica e sistemas políticos. 

 

20 – Com cerca de 2.400 km de vias fluviais navegáveis, interligada às regiões Sul, Sudeste e Centro-

Oeste existe uma hidrovia brasileira que é responsável pelo escoamento da produção regional, além 

de interligar outros países do Mercosul economicamente. Esta descrição se refere a: 

a) Hidrovia Taguari –Guaíba. 

b) Hidrovia Tietê-Paraná. 

c) Hidrovia Amazonas-Solimões. 

d) Hidrovia Araguaia-Tocantins. 

e) Hidrovia Santos-Itaipu. 


