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CARGO: PROFESSOR DE 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 3 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 8 (oito) horas e 30 (trinta) minutos com termino às 11 (onze) horas 

e 30 (trinta) minutos. A duração mínima para realização da prova é de 1 (uma) hora, com tempo 
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máximo de 3 (três) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada 

questão composta de 5 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 

 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 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 

 

LINGUA PORTUGUESA 

1. Complete as frases com os verbos apresentados preenchendo com os números correspondentes, 

considerando as ideias contidas nos excertos. 

1. sortir 

2. surtir. 

(  ) Em tempos de crise, é necessário que a despensa esteja________________ de alimentos. 

(  ) Em 2009 ocorreu um ____________________de gripe H1N1. 

(  ) O médico alterou a minha medicação porque a anterior não estava __________ efeito. 

(  ) Já comprei um __________________ de mantimentos para vários meses. 

(  ) Minhas palavras parecem não ter ___________________ qualquer tipo de alteração no seu 

comportamento. 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  

a) 1 – 1 – 1 – 2 – 2 

b) 1 – 2 – 1 – 2 – 2 

c) 2 – 1 – 1 – 2 – 2 

d) 1 – 2 – 2 – 1 – 2 

e) 1 – 2 – 2 – 2 – 2 

 

2. A palavra que apresenta o mesmo número de letras e fonemas do vocábulo carretilha está em: 

a) Profilaxia 

b) Referencia  

c) Corroborar  

d) Cavalheiro  

e) Embrulhado 

 

3. Observando o uso dos porquês é possível afirmar que são sentenças corretamente grafadas:  

I. Você brigou comigo. Por quê?  

II. Porquê você brigou comigo?  

III. Por que você brigou comigo? 

IV. Porque você brigou comigo? 

V. Gostaria de saber o porquê você brigou comigo. 
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a) I ; II e III 

b) I ; III e V 

c) I ; II e IV 

d) I ; III e IV 

e) II ; III e V 

 

4. Estão respeitadas as regras de concordância verbal  em:  

I. Entre as duas hipóteses que examinou, considera o autor que o elemento comum é redução da 

capacidade de sonhar. 

II. Seria essencial que nunca faltasse aos adolescentes, mesmo em nossos dias pragmáticos, a 

liberdade inclusa nos sonhos. 

III. Caso deixasse de haver as grandes bibliotecas de hoje, é possível que os homens do futuro não 

pudessem interpretar plenamente a nossa cultura. 

IV. A vida têm uma só entrada: a saída é por cem portas”. 

V. Tudo eram alegrias e cânticos. 

a) Todas as alternativas estão corretas EXCETO a IV; 

b) Apenas as alternativas IV e V estão corretas; 

c) Somente a alternativa I está correta. 

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

e) Somente a alternativa IV está correta. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

5. Um vendedor ambulante compra espigas de milho de um feirante ao preço de R$ 0,82 de cada duas 

unidades. Ele revende essas mesmas espigas de milho por R$ 3,20 para cada embalagem plastificada 

com quatro unidades. O número de espigas de milho que ele precisa vender para obter um lucro de 

R$ 156,00 é: 

a) 270 

b) 300 

c) 400 

d) 350 

e) 280 
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6. Um veículo é ofertado pela montadora em três cores diferentes, podendo o comprador optar entre 

os motores 1.0 cc, 1.4 cc, 1.6 cc, 1.8 cc e 2.0 cc, nas versões “standat” e “luxo”. O número de 

alternativas que o cliente terá é de:  

a) 10 

b) 30 

c) 45 

d) 50 

e) 54 

 

7. Uma laje de concreto é retangular e tem 5 m de comprimento, 3,5 m de largura e 14 cm de 

espessura. O volume de concreto usado nesta laje é: (em ) 

a) 24,5 

b) 4,95 

c) 8,05 

d) 5,10 

e) 2,45 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8. O Governo Federal enviou para o Congresso Nacional, em junho de 2016, uma proposta de 

emenda constitucional para a criação de um teto para os gastos públicos para os próximos 20 

anos, a partir de 2017, que ficou conhecida como a PEC dos gastos públicos. Este tema foi da 

PEC nº ____ . 

Assinale a alternativa correta. 

a) PEC 743 

b) PEC 243 

c) PEC 746 

d) PEC 246 

e) PEC 241 

 

9. “O Prefeito Emerson Ari Reichert, juntamente com o Vice Prefeito, Adilson Alfredo Schwingel e 

os Vereadores, Ari Arno Koch e Joacir José Toledo estiveram em Brasília na última semana, 
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viabilizando recursos para Ipira.” Fonte: www.ipira.sc.gov.br Acessado em 26 de dezembro 

2016 

O texto acima se refere à viagem realizada em novembro de 2016, para viabilizar liberação de mais 

de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) para a execução de obras emergenciais de 

muros de contenção para estabilização de encostas comprometidas com as fortes chuvas ocorridas no 

município ainda em 2014.  Através de qual ministério foi a liberação desse recurso? 

a) Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário 

b) Ministério da Integração Nacional 

c) Ministério da Defesa Civil Brasileira 

d) Ministério do Desenvolvimento Municipal 

e) Ministério da Fazenda 

 

10. Segundo o Art. 169 da Lei Orgânica de Ipira o Conselho Municipal de Educação, incumbido de 

normatizar e fiscalizar o sistema de ensino no município, será composto por indicação de 

representantes __________________. 

I. dos Poderes Executivo e Legislativo 

II. de entidades ligadas ao magistério 

III. do Poder Judiciário 

IV. de organizações científicas e culturais 

V. de organizações sindicais 

a) I e IV são incorretas 

b) II e V são incorretas 

c) IV e V são incorretas 

d) III é incorreta 

e) I, II e IV são incorretas 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

11. Teoria desenvolvida pelo geógrafo alemão Friedrich Ratzel (1844-1904). Todo fenômeno 

estudado deve ser delimitado, localizado na superfície terrestre. Para isso, são necessários 

conhecimentos de cartografia. Qual princípio geográfico o texto faz referência. Assinale a 

alternativa correta: 

a) Atividade 

http://www.ipira.sc.gov.br/
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b) Causalidade 

c) Conexidade 

d) Analogia 

e) Extensão 

 

12. Corrente geográfica que valoriza a experiência do indivíduo ou do grupo, visando compreender o 

comportamento e as maneiras de sentir das pessoas em relação aos seus lugares. Para cada 

indivíduo ou grupo humano, existe uma visão do mundo que se expressa através das suas atitudes 

e valores para com o ambiente. É o contexto pelo qual a pessoa valoriza e organiza o seu espaço e 

nele se relaciona. Assinale a alternativa correta: 

a) Geografia Tradicional 

b) Geografia Crítica 

c) Geografia Humanística 

d) Nova Geografia 

e) Geografia Idealista 

 

13. É a camada da atmosfera em que vivemos e respiramos. Ela vai do nível do mar até 12 km de 

altura. É nesta camada que ocorrem os fenômenos climáticos (chuvas, formação de nuvens, 

relâmpagos, ...). É, também, nesta camada que ocorre a poluição do ar. Os aviões de transporte de 

cargas e passageiros voam nesta camada. 

As temperaturas nesta camada podem variar de 40°C até –60°C. Quanto maior a altitude menor a 

temperatura. Assinale a alternativa correta: 

a) Estratosfera 

b) Troposfera 

c) Termosfera 

d) Exosfera 

e) Camada de Ozônio 

 

14. A industrialização se caracteriza pelo processo de desenvolvimento industrial em uma 

determinada localidade, cujo interesse é a produção de produtos, venda e obtenção de lucros. Esse 

fenômeno ocorre através da mecanização das atividades em substituição de algumas funções 

exercidas pelo homem, proporcionando uma produção em série e em grande escala. O processo 

industrial consiste, também, em um conjunto sistematizado de arte e ofícios de produção dentro 
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de instalações (a fábrica), usando máquinas, energia e trabalho humano, que transforma as 

matérias-primas para produzir mercadorias que serão postas à venda. Sobre esse processo, 

assinale a alternativa correta. 

a) O segmento industrial se expandiu de forma expressiva a partir do XVIII, através da Primeira 

Revolução Industrial, na França. 

b) Os países africanos foram os primeiros a se industrializarem, pois foi nesse continente que 

ocorreram as principais transformações nos modos de produção. Portanto, esse processo se 

caracteriza como industrialização clássica. 

c) Os países emergentes são caracterizados por uma industrialização tardia, periférica, cujo 

desenvolvimento se intensificou após a Segunda Guerra Mundial (1945). Esse é o caso do 

Brasil. 

d) A expansão das indústrias não está relacionada ao processo de urbanização e crescimento 

demográfico nas cidades. 

e) A industrialização não foi fundamental para o desenvolvimento de infraestrutura como 

transporte, comunicação, diversos ramos de serviços, degradação ambiental, entre outros. 

 

15. Nesse tipo de sistema agrícola faz-se uso intensivo de maquinário,  fertilizantes químicos, 

pesticidas, ou mesmo organismos geneticamente modificados (OGM`s).  O emprego da 

tecnologia oferece aos produtores agrícolas eficiência na produção, o que também repercute em 

lucros elevados.  As lavouras também são restritas a um único tipo de cultivo, as chamadas 

“monoculturas de exportação”. Sobre qual sistema agrícola texto refere-se: 

a) Agricultura Familiar;  

b) Agricultura de Subsistência; 

c) Sistema de policultura; 

d) Agricultura  de Jardinagem; 

e) Agricultura comercial ou agronegócio. 

 

16. Essa Projeção é a mais utilizada atualmente para representar o mapa-múndi. Ela altera tanto as 

formas quanto as áreas dos continentes. Entretanto, nem as áreas e nem as formas são tão 

distorcidas quanto nas duas projeções anteriores, ficando em uma espécie de “meio-termo”. Nela, 

os paralelos são retos, mas os meridianos são curvados, como se acompanhassem a esfera 

terrestre. Assinale a alternativa correta: 
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Disponível emhttp://maplib.geography.wisc.edu/ (adaptado). Acesso em: 28/12/2016  

 

a) Projeção de Robinson 

b) Projeção Azimutal Equidistante Polar 

c) Projeção de Hölzel 

d) Projeção de Peters 

e) Projeção de Mercator. 

 

17. Assinale a alternativa correta em relação à Constituição Federal de 1988:  “O ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios:  

a) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola particular;  

b) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;  

c) pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e 

filantrópicas de ensino; 

d) gratuidade do ensino público em estabelecimentos particulares; 

e) valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano de carreira para o 

magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições 

mantidas pelo munícipio. 
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18. Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola 

pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, 

mediante: (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006). A LDB - Lei de Diretrizes e Bases nº 

9.394 foi promulgada em 20 de dezembro de 1996. Com relação ao Art. 32 assinale a alternativa 

correta: 

a) o desenvolvimento da capacidade de ensinar, tendo como meios básicos o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo; 

b) a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos 

valores em que se fundamenta a família; 

c) o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

d) o fortalecimento dos vínculos de sociedade, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância no ambiente político; 

e) § 4º O ensino superior será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como paralelo a 

aprendizagem ou em situações emergenciais. 

 

19. Assinale a alternativa correta com relação ao Art. 2º das diretrizes do Plano Nacional de 

Educação (PNE):  

a) erradicação do analfabetismo e evasão escolar; 

b) universalização do atendimento Pré - escolar;  

c) superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na 

erradicação de todas as formas de discriminação;  

d) melhoria da qualidade da educação superior;  

e) formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se 

fundamenta a família.  

 

20. Com relação ao Plano Municipal de Educação do munícipio de Ipira (SC) – PME, com vigência 

por 10 (dez) anos, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 8º da Lei n. 13.005, de 25 de 

junho de 2014. Com relação a alguns pontos do Art. 2º que define as diretrizes do Plano 

Municipal de Educação, assinale a alternativa correta: 

a) Diminuição da evasão escolar; 

b) Universalização do atendimento à saúde; 
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c) Convívio com as desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na 

erradicação de todas as formas de preconceito;  

d) Melhoria da qualidade da educação;  

e) Formação para o mercado com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a 

família;  

 


