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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 com termino às 12 (doze) horas. A duração mínima 

para realização da prova é de 1(uma) hora, com tempo máximo de 3 (três) horas. A Prova será 
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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 03 (três) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos na Área da Educação 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 010/2016 – MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC 

 

3 
 

CADERNO DE PROVA 

 

LINGUA PORTUGUESA 

1. As expressões sublinhadas correspondem a adjetivos, EXCETO em: 

I. Um branco, velho, pedia esmolas. 

II. Era um dia cinzento. 

III. Os viajantes dormiam tranquilos.  

IV. Fala claro na sua defesa. 

V. O dia está claro. 

VI. Hoje fomos surpreendidos com a chegada dos visitantes. 

VII. Estamos muito contentes com sua aprovação. 

a) Alternativas I e II; 

b) Alternativas III, IV, VI e VII; 

c) Alternativas VI e VII; 

d) Alternativas IV e V; 

e) Alternativas III, VI e VII; 

 

2. Assinale a única alternativa que não apresenta ERRO quanto aos aspectos ortográficos: 

a) viajens, gorgeta, maisena, chícara, centríolo; 

b) emcima,  paralisado, especulação, esdrúxulo, tessitura;   

c) excessões, advinhar, ascenção, álibi, permissivo; 

d) prazeiroso, tigela, padastro, revitalização, licitatório;  

e) azia, sucinto, arruaça, privilégio, fetiche; 

 

3. Poeta, escritor e teatrólogo maranhense morreu na manhã do dia 4  de dezembro de 2016 no 

Rio, aos 86 anos. Foi  um dos maiores autores brasileiros do século 20 e foi eleito "imortal" 

da Academia Brasileira de Letras (ABL) em 2014, tornando-se o sétimo ocupante da cadeira 

nº 37. Entre seus poemas destaca-se:  

Dois e Dois são Quatro  

Como dois e dois são quatro / Sei que a vida vale a pena / Embora o pão seja caro / E a liberdade 

pequena / Como teus olhos são claros / E a tua pele, morena / como é azul o oceano / E a lagoa, 

serena (...) 

Assinale a alternativa que indica o autor em questão:  

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/10/ferreira-gullar-e-eleito-para-academia-brasileira-de-letras.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/10/ferreira-gullar-e-eleito-para-academia-brasileira-de-letras.html


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 010/2016 – MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC 

 

4 
 

a) Ferreira Gullar 

b) Moacyr Scliar 

c) Ariano Suassuna 

d) Miguel Couto 

e) Jorge de Lima 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

4. Considere que: ”Se o dia está ensolarado, então não chove”.  

a) Não chover é condição suficiente para o dia estar ensolarado; 

b) Chover é condição necessária para o dia não estar ensolarado; 

c) O dia estar ensolarado é condição necessária e suficiente para chover; 

d) Não chover é condição necessária para o dia estar ensolarado; 

e) Chover é condição necessária para o dia estar ensolarado. 

 

 

5. Um trem com velocidade média de  faz um percurso em 3 horas.  Se a velocidade 

média fosse de , o tempo necessário para fazer o mesmo percurso seria de: 

a) 2h 24min 

b) 2h 40min 

c) 2h 50min 

d) 3h 01min 

e) 3h 07min. 

 

 

6. Uma blusa que havia sido comprada por R$ 70,00 foi revendida por R$ 98,00. O proprietário do 

estabelecimento comercial quer saber quanto o acréscimo dado no artigo representa em 

porcentagem. A alternativa que contém a resposta certa é:  

a) 20 % 

b) 30 % 

c) 40 % 

d) 45 % 

e) 50 % 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Moacyr_Scliar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ariano_Suassuna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_Couto
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7. O Município de Concórdia foi criado pelo Decreto 635 de 12 de julho de 1934 e instalado 

oficialmente em 29 de julho do mesmo ano. Na ocasião o município tinha área de 2.745 km² 

onde viviam 21.086 moradores. Foi nomeado como primeiro Prefeito o Coronel José Luiz de 

Castro que ocupou o cargo de julho 1934 a janeiro de 1935. O município de Concórdia ainda 

teria mais 6 prefeitos nomeados antes da eleição do Senhor __________________________, 

o primeiro Prefeito eleito de Concórdia. 

Assinale a opção que preenche corretamente a lacuna do texto. 

a) Dogello Goss 

b) Fioravante Massolini 

c) Heródoto Pereira Guimarães 

d) Domingos Machado de Lima 

e) Attílio Francisco Xavier Fontana 

 

8. “CÂMARA DEVOLVE R$ 723 MIL AO EXECUTIVO 

Seguindo o exemplo de anos anteriores, a Câmara de Vereadores de Concórdia fez a devolução da 

sobra de recursos financeiros ao Executivo. O ato de devolução e a transferência dos R$ 723.785,50 

ocorreram na tarde desta terça-feira, 27, no gabinete do prefeito João Girardi.” 

Fonte: http://www.cvc.sc.gov.br/internos.php?ids=Md2j72r4p&idn=2810  Acessado 10 01 /2017 

Esse ato envolveu as maiores autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de 

Concórdia, o Prefeito e o Presidente da Câmara de Vereadores.  

Quem foi o Presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia no biênio 2015/2016? 

a) Rogério Luciano Pacheco 

b) Leocir Zanella 

c) Vilmar Comassetto 

d) Arlan Guliani 

e) Mauro Mendes 

 

9. Quais são os princípios constitucionais da administração pública direta ou indireta que todos 

os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem obedecer (Art. 

37 da Constituição Federal)? 

a) ética, acesso à informação, pessoalidade, legalidade e eficácia 

b) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

http://www.cvc.sc.gov.br/internos.php?ids=Md2j72r4p&idn=2810
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c) gestão pública, tecnicidade, ética, eficiência e acesso à informação 

d) auditoria, transparência, impessoalidade, legalidade e controle 

e) transparência, ética pública, acesso à informação, tecnicidade e moralidade 

 

10. Leia as frases abaixo: 

I – Ação instituída na Lei 12.305 de agosto de 2010 – Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. 

II -  Instrumento de desenvolvimento econômico e social em prol da sustentabilidade do planeta. 

III – Apresenta como vantagens a economia nos processos produtivos das empresas, reduzindo o 

consumo de matéria-prima, cria um sistema de responsabilidade compartilhada para o destino correto 

dos resíduos sólidos.  

IV – Processo inverso da logística industrial. 

As frases referem-se à: 

a) Logística de Distribuição 

b) Processo de Saneamento 

c) Logística Reversa 

d) Logística de Reciclagem 

e) Reciclagem Reversa   

 

CONHECIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

11. No Art. 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 e alterações, ao se 

definir a organização da educação nacional, afirma-se que os docentes incumbir-se-ão de, 

EXCETO: 

a) participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

b) elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

c) zelar pela aprendizagem dos alunos; 

d) estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

e) ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar, de modo facultado, dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

 

12. Na Sistematização Curricular do Município de Concórdia (2016) referenda-se que o 

materialismo histórico-dialético é um método de interpretação da realidade com o objetivo 

principal de contribuir para desvelar o real e para uma possível modificação prática dessa 
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realidade. A opção pela concepção materialista histórico-dialética se ancora nas teses 

construídas pela rede municipal de ensino na I Conferência Municipal de Educação realizada 

em: 

a) 2003  

b) 2014 

c) 2010 

d) 2007 

e) 2016 

 

13. É um documento que visa sistematizar o que é ensinado nas escolas do Brasil inteiro, 

englobando todas as fases da educação básica, desde a Educação Infantil até o final do Ensino 

Médio. Trata-se de uma espécie de lista com os objetivos de aprendizagem de cada uma das 

etapas de sua formação nas áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e 

Ciências Humanas. Longe de ser um currículo totalmente fixo, é uma ferramenta que visa 

orientar a elaboração do currículo específico de cada escola, sem desconsiderar as 

particularidades metodológicas, sociais e regionais de cada uma. A esse documento atribui-se 

a nomenclatura de: 

a) Parâmetros Curriculares Nacionais; 

b) Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica; 

c) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

d) Base Nacional Comum Curricular; 

e) Plano Nacional de Educação; 

 

14. Considerando o ano de homologação de cada documento oficial, a CORRETA ordem 

cronológica (crescente) está em:  

a) Constituição da República Federativa do Brasil / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

lei n. 9394 / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 / Parâmetros Curriculares Nacionais / 

Plano Nacional de Educação lei n. 13.005  

b) Constituição da República Federativa do Brasil / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 

8.069 / Parâmetros Curriculares Nacionais / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  lei n. 

9394 / Plano Nacional de Educação lei n. 13.005 
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c) Constituição da República Federativa do Brasil / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 

8.069 / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional lei n. 9394 / Parâmetros Curriculares 

Nacionais / Plano Nacional de Educação lei n. 13.005 

d) Constituição da República Federativa do Brasil / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

lei n. 9394 / Parâmetros Curriculares Nacionais / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 / 

Plano Nacional de Educação lei n. 13.005  

e) Plano Nacional de Educação lei n. 13.005 / Constituição da República Federativa do Brasil / 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

lei n. 9394 / Parâmetros Curriculares Nacionais  

 

15. Além do Plano Nacional de Educação,  outros subsídios têm orientado as políticas públicas 

para a educação no Brasil, entre eles alguns programas de avaliação externa,  definidos como 

constitutivos do Sistema de Avaliação da Qualidade da Oferta de Cursos no País. São eles: 

a) Avaliação Inicial e Continuada; Proletramento e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

b) Mais Educação; ProInfância e Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 

c) TV Escola; ProInfância e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

d) Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB); Prova Brasil e do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) 

e) Avaliação Inicial e Continuada; Proletramento e Bolsa Família 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

16. O relevo africano predominante é o Planáltico. Apresenta considerável altitude média de 

750m.  Podemos destacar ainda dois grandes conjuntos de terras altas: um no Norte, outro no 

Sul do continente. Essa cadeia montanhosa ocupa a região setentrional do Marrocos, da 

Argélia e da Tunísia. Chegando a atingir mais de 4.000 metros de altura. Assinale a 

alternativa correta. 

Disponível em:  <http://unidadesderelevo.blogspot.com.br/2010/11/relevo-africano.html>. Acesso em: 09 jan. 2017.  

a) Quilimanjaro  

b) Cordilheira dos Andes 

c) Cadeia do Atlas 

d) Cadeia do Cabo 

e) Pico da Neblina 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA-tC2n67RAhXGWpAKHZE8B0UQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fpacto.mec.gov.br%2F&usg=AFQjCNEjbTao8AdZuFRESr-R0GKElzQXDA&bvm=bv.143423383,bs.2,d.Y2I
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16690&Itemid=1113
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-apresentacao
http://tvescola.mec.gov.br/
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-apresentacao
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA-tC2n67RAhXGWpAKHZE8B0UQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fpacto.mec.gov.br%2F&usg=AFQjCNEjbTao8AdZuFRESr-R0GKElzQXDA&bvm=bv.143423383,bs.2,d.Y2I
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17. O mundo presenciou na noite de 13 de janeiro de 2010 uma das mais impressionantes forças 

da natureza, materializada na forma de um terremoto de 7.0 graus de magnitude ocorrido no 

sul da Ilha de Hispaniola, próximo a Porto Príncipe, no Haiti. Esse terremoto foi ocasionado 

por qual movimento das placas tectônicas. Assinale a alternativa correta. 

 

Disponível em:  <http://www.apolo11.com/terremotos_globais.php?posic=dat_20100113-092817.inc>. Acesso em: 09 

jan. 2017. 

 

a) Limite divergente nos oceanos 

b) Limite convergente de choque de placa oceânica com placa oceânica 

c) Limite convergente de choque de placa oceânica com placa continental 

d) Limite divergente nos continentes 

e) Limite transformante 

 

18. Esse Bioma estende-se por todo o sertão brasileiro, ocupando cerca de 11% do território 

nacional. Trata-se da região mais seca do país, localizando-se na zona de clima tropical 

semiárido. A vegetação dessa região é composta, principalmente, por plantas xerófilas 

(acostumadas com a aridez, como as cactáceas) e caducifólias (que perdem a folha durante o 

período mais seco), além de algumas árvores com raízes grandes que conseguem captar a 

água do lençol freático em grandes profundidades e que, por isso, não perdem as suas folhas, 

como o juazeiro.  
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Disponível em:  < http://brasilescola.uol.com.br/brasil/os-tipos-vegetacao.htm>. Acesso em: 09 jan. 2017. 

Com base no texto e na ilustração é possível afirmar que esse bioma é: 

a) Floresta Amazônica 

b) Mata Atlântica 

c) Caatinga 

d) Cerrado 

e) Pantanal 

 

19. O território brasileiro em virtude da sua localização e grande extensão territorial, apresenta 

diferentes tipos climáticos. Assinale a alternativa correta.  

a) O clima tropical e predominante na região Amazônica, que abrange a Região Norte e porções dos 

estados de Mato Grosso e Maranhão. A temperatura média anual é elevada, variando entre 25 °C e 27 

°C, com chuvas durante todo o ano e alta umidade do ar. 

b) O clima tropical abrange estados das Regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste. Apresenta 

duas estações relativamente bem definidas: inverno (seco) e verão (chuvoso). A temperatura média 

varia entre 18 °C e 28 °C. 

c) O clima subtropical predomina no interior nordestino. A temperatura é elevada, com média de 27 

°C, e as chuvas são escassas e irregulares.  

d) O clima equatorial é predominante nas porções do território brasileiro situadas ao sul do Trópico 

de Capricórnio, na Zona Climática Temperada do Sul. A temperatura média é de 18 °C, considerada 

a mais baixa do país.  

http://escolakids.uol.com.br/inverno.htm
http://escolakids.uol.com.br/verao.htm
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e) O clima semi-árido é típico das áreas mais elevadas dos estados do Sudeste (Espírito Santo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo). A temperatura, com média anual entre 18 °C e 22 °C, é mais 

baixa nas áreas mais altas do relevo. Uma característica desse clima são as geadas durante o inverno. 

 

20. IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) serve de comparação entre os países, com 

objetivo de medir o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida oferecida à 

população. O relatório anual de IDH é elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), órgão da ONU. 

Este índice é calculado com base em dados econômicos e sociais. O IDH vai de 0 (nenhum 

desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total). Quanto mais próximo de 1, 

mais desenvolvido é o país. Este índice também é usado para apurar o desenvolvimento de 

cidades, estados e regiões. 

No cálculo do IDH são computados os seguintes fatores: educação (anos médios de estudos), 

longevidade (expectativa de vida da população) e Produto Interno Bruto per capita. 

Com relação a esse indicador o município de Concórdia (SC). Qual a posição em 2010 com 

relação aos municípios de Santa Catarina: 

Disponível em:  < http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/ranking>. Acesso em: 09 jan. 2017. 

a) 08º Posição 

b) 09º Posição 

c) 10º Posição 

d) 11º Posição  

e) 12º Posição 

 

21. De acordo com a Lei n. 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional), no seu Artigo 11 

os Municípios incumbir-se-ão de: Assinale a alternativa correta. 

a) Assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio; 

b) Assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação 

dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino; 

c) Elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios; 

d) Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e 

superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a 

melhoria da qualidade do ensino. 
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e) Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, 

permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as 

necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados 

pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 

22. A lei nº 3.976, de 8 de agosto de 2008, estabelece o Plano Municipal de Educação cujo 

período de vigência é de: Assinale a alternativa correta. 

a) 2008 a 2028 

b) 2008 a 2018 

c) 2009 a 2019 

d) 2008 a 2016  

e) 2008 a 2019 

 

23. A partir de 1970, mais da metade dos brasileiros já se encontrava em áreas urbanas, cuja 

oferta de emprego e de serviços, como saúde, educação e transporte, eram maiores. Em 60 

anos, a população rural aumentou cerca de 12%, enquanto que a população urbana passou de 

13 milhões de habitantes para 138 milhões, um aumento de mais de 1.000%. Com relação ao 

processo de urbanização ocorrido no Brasil assinale a alternativa correta. 

a) A região Sul, por concentrar a maior parte das indústrias do país, foi a que recebeu grandes fluxos 

migratórios vindos da área rural, principalmente da região nordeste.  

b) A urbanização na região centro-oeste foi lenta até a década de 1970, em razão de suas 

características econômicas de predomínio da propriedade familiar e da policultura, pois um número 

reduzido de trabalhadores rurais acabava migrando para as áreas urbanas. 

c) Na região Centro-Oeste o processo de urbanização teve como principal fator a construção de 

Brasília em 1960. Este processo atraiu milhares de trabalhadores, a maior parte deles vindos das 

regiões Norte e Nordeste. 

d) A região Norte é a que apresenta hoje a menor taxa de urbanização no Brasil. Essa fraca 

urbanização está apoiada no fato de que dessa região partiram várias correntes migratórias para o 

restante do país e, além disso, o pequeno desenvolvimento econômico das cidades nordestinas não 

era capaz de atrair a sua própria população rural. 

e) Até a década de 60 a Região Nordeste era a segunda mais urbanizada do país, porém a 

concentração da economia do país no Sudeste e o fluxo de migrantes dessa para outras regiões, fez 

com que o crescimento relativo da população urbana regional diminuísse. 
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24. É um fenômeno natural de conservação do calor na Terra. Quando os raios solares atingem a 

superfície terrestre, em parte são absorvidos e, parte refletidos para a atmosfera que reflete 

novamente para a superfície. O principal problema é que a ação humana sobre o espaço 

natural e geográfico contribui para a intensificação desse fenômeno. A emissão de gás 

carbônico (CO2) na atmosfera contribui para que os raios solares não se dispersem para fora 

da atmosfera, retendo toda a sua energia em nosso ambiente, fato que se agrava com o 

processo de desmatamento, uma vez que a vegetação tem a função de absorver parte desse 

calor. Sobre o impacto ambiental descrito no texto assinale a alternativa correta: 

a) Efeito Estufa 

b) El niño 

c) Buraco na Camada de Ozônio 

d) Chuva Ácida  

e) Desmatamento 

  

25. Na Base Nacional Curricular Comum (BNCC), possui temáticas afins às modalidades da 

Educação Básica. A existência de uma base comum para os currículos demandará a produção 

de documentos que tratem de como essa base se coloca em relação às especificidades das 

modalidades da Educação Básica, considerando que essas modalidades têm diretrizes próprias 

que as regulamentam. Assim, a legislação brasileira e as diretrizes instituídas pelo Conselho 

Nacional de Educação para as etapas e modalidades da Educação Básica prevêem as seguintes 

orientações, no que tange às modalidades: Assinale a alternativa correta: 

a) Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação Escolar Quilombola, Educação para 

as Relações Étnico-Raciais, Educação Ambiental e Educação em Direitos Humanos. 

b) Educação da Cidade, Educação Escolar Guarani, Educação Escolar Quilombola, Educação para 

as Relações Étnico-Raciais, Educação Ambiental e Educação em Direitos Humanos. 

c) Educação da Cidade, Educação Escolar Guarani, Educação Escolar Quilombola, Educação para 

as Relações Étnico-Raciais, Educação Financeira e Educação em Direitos da mulher. 

d) Educação da Cidade, Educação Escolar Infantil, Educação Escolar Quilombola, Educação para 

as Relações Étnico-Raciais, Educação Financeira e Educação em Direitos da mulher.  

e) Educação do Campo, Educação Escolar Infantil, Educação Escolar Quilombola, Educação para 

as Relações Étnico-Raciais, Educação Ambiental e Educação em Direitos Humanos. 

 

 


