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CARGO: PROFESSOR 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 e 

rubricarão no verso os mesmos, 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 08h30min com termino às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03 (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; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Matemática 03 (três) 

Conhecimentos Gerais e 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 - A alternativa que apresenta correta e respectivamente o plural das palavras: CHÃO – CIDADÃO 

– FÓSSIL - QUALQUER - IRMÃO está em: 

a) chões – cidadões – fósseis – quaisquer - irmões  

b) chãos – cidadões – fósseis – quaisquer - irmãos  

c) chãos – cidadãos – fósseis – quaisquer - irmãos  

d) chãos – cidadãos – fósseis – quaisqueres - irmãos  

e) chãos – cidadãos – fósseis – quaisquer - irmões  

2 - Assinale a alternativa que apresenta um vocábulo INCORRETAMENTE grafado: 

a) espetáculo – vicissitude – estrangeiro – expectativa 

b) salsicha – cóccix – ignorante – sublinhar    

c) experiente – cólera – espetáculo - chuchu 

d) feminino – têxtil – esporádico - esperteza 

e) eletrecidade – fechadura – horrível – armazém  

3 - Observe a palavra em destaque do fragmento do poema de Chico Buarque e em seguida assinale a 

alternativa que possuir um vocábulo que possuir significado equivalente: 

“EU TE AMO 

Ah, se já perdemos a noção da hora 

Se juntos já jogamos tudo fora  

Me conta agora como hei de partir 

 

Se, ao te conhecer, dei pra sonhar, fiz desvarios  

Rompi com o mundo, queimei meus navios  

Me diz pra onde é que inda posso ir (...)” 
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a) desmaios 

b) loucuras 

c) pesquisas 

d) viagens 

e) compras 

4 - As palavras que completam correta e respectivamente as frases encontram na alternativa: 

I - Preciso ________________________ meu automóvel com urgência. 

II - O _____________________ de 2010 indicou maior qualidade de vida. 

III - Paulo Ricardo foi ___________________de ladrão. 

IV - A __________________ foi maravilhosa. 

V - Ninguém sabia explicar o ___________________daquela euforia. 

a) Consertar – Censo – Tachado – Viagem – Porquê 

b) Concertar – Senso – Tachado – Viajem -  Porque 

c) Consertar – Censo – Taxado – Viajem- Por que 

d) Consertar – Censo - Tachado – Viagem - Por que 

e) Concertar - Senso - Tachado – Viajem - Por quê 

MATEMÁTICA 

5 - O conjunto B tem 30 elementos, o conjunto  tem 18 elementos e  tem 54 elementos. 

O número de elementos do conjunto A é: 

a) 48 

b) 46 

c) 42 

d) 30 

e) 160 
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6 - Seja a expressão: , onde ,   e . O valor de A é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e) 200 

7 - Seja a expressão . O valor de E é: 

a) 9 

b) 7 

c) 5 

d) 3 

e)  

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

8 - A Câmara de Vereadores de Piratuba é formada por nove vereadores eleitos pelo voto direto do 

povo piratubense. Qual é o critério constitucional que estabelece o número máximo de Vereadores 

para cada município brasileiro? 

a) Número de habitantes 

b) PIB percapita 

c) Número de habitantes acima de 16 anos 

d) Número de eleitores 

e) Extensão territorial 

9 - Gentílicos são adjetivos pátrios que designam um indivíduo de acordo com seu local de 

nascimento ou residência. Não seguem um padrão, podendo ter relação com o nome do local 

(etimologia toponímica) ou do nome do local em outra língua, com justificações históricas ou 

etimológicas. Abaixo temos uma relação de gentílicos. Identifique-os e após marque a sequência 

correta. 
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I – Salvador (capital) (    ) Paulista  

II – Espírito Santo (Estado) (    ) Fluminense 

III – São Paulo (capital) (    ) Soteropolitano  

IV – São Paulo (estado) (    ) Paulistano 

V – Rio de Janeiro (capital) (    ) Potiguar 

VI – Rio de Janeiro (Estado) (    ) Capixaba 

VII - Rio Grande do Norte (Estado) (    ) Carioca 

 

a) IV, V, I, III, VII, II, VI 

b) IV, VI, I, III, II, VII, V 

c) III, VI, I, IV, VII, II, V 

d) IV, VI, I, III, VII, II, V 

e) IV, VI, VII, III, I, II, V 

10 - “Prefeitura de Piratuba confirma participação no projeto Integrar.” www.piratuba.sc.gov.br 

24/2/2017 

A manchete acima anuncia a adesão do Município de Piratuba ao Projeto Integrar, em reunião 

realizada no dia 23 de fevereiro deste ano, aliando-se aos municípios de Ipira, Peritiba e Alto Bela 

Vista. Nas opções abaixo, somente uma não se refere aos objetivos deste projeto. Assinale-a: 

a) Fortalecer o turismo da região 

b) Economia de recursos 

c) Fortalecer a cultura da região 

d) Captação de verbas para investimentos 

e) Fortalecer a infraestrutura de segurança pública 

http://www.piratuba.sc.gov.br/
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROFESSOR GEOGRAFIA 

11 - Geógrafo que lançou as bases da geografia moderna com ênfase na observação direta e nas 

medições acuradas como base para leis gerais - Naturalista alemão, nasceu em 1769, na Prússia e 

faleceu em 1859. Recebeu na juventude sólida formação científica que, de acordo com a época, teve 

um carácter enciclopédico. De ideias liberais e progressistas, com espírito curioso e empreendedor, 

organizou e levou a cabo uma grande expedição científica na América do Sul que durou vários anos. 

Aí recolheu grande volume de informação que, mais tarde, utilizou para escrever várias obras, sendo 

a mais conhecida, Cosmos, em cinco volumes. 

É considerado um dos fundadores da geografia moderna porque o seu trabalho deu à 

geografia descritiva, caráter sistemático e uma metodologia própria. 

O texto faz referência a qual Geógrafo. Assinale a alternativa correta. 

Disponível em:  < http://capitalgeral.blogspot.com.br/2012/03/principais-geografos.html>. Acesso 

em: 20 março de 2017. (Adaptado). 

a) Immanuel Kant 

b) Friedrich Ratzel 

c) Paul Vidal de La Blache 

d) Alexander von Humboldt 

e) James Cook 

 

12 - “É a segunda camada mais próxima da Terra, ocupa uma faixa que vai do fim da troposfera (12 

km de altura) até 50 km acima do solo. As temperaturas variam de -5ºC a -70ºC. Localiza-se a 

camada de ozônio, responsável pela proteção da Terra ao absorver os raios ultravioletas do sol. Os 

aviões supersônicos e balões de medição climática podem atingir esta camada. É nessa camada que 

ocorre o efeito estufa, que é causado pela emissão de gases na atmosfera, que ao serem liberados em 

grande quantidade, contribuem para o aquecimento global”. O texto refere-se a qual camada da 

atmosfera. Assinale a alternativa correta. 
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Disponível em:  < http://www.estudopratico.com.br/camadas-da-atmosfera/>. Acesso em: 20 março 

de 2017. (Adaptado). 

a) Exosfera 

b) Troposfera 

c) Termosfera 

d) Mesosfera 

e) Estratosfera 

13 - “Quase 8 mil pessoas foram atendidas pela defesa civil italiana após o forte terremoto de 

magnitude 6,6 na escala Richter atingiu a região central da Itália neste domingo (30).Segundo o 

Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). Não houve mortos, mas dezenas 

de pessoas ficaram feridas sem gravidade, segundo o chefe da Defesa Civil italiana, Fabrizio Curcio. 

O sismo derrubou construções em diversos lugares na região central do país. A Proteção Civil 

italiana afirmou que o terremoto foi sentido do Norte ao Sul do país de Bolzano, próximo à fronteira 

do país com a Áustria à região de Puglia, no extremo Sul”. Esse terremoto ocorreu devido ao choque 

de quais placas tectônicas. Assinale a alternativa correta. 

 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/italia
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Disponível em:  <http://www.apolo11.com/terremotos_globais.php?posic=dat_20160824-

074053.inc>. Acesso em: 20 de março de 2017. 

a) Placa Eurasiática e Placa Indo-Australiana 

b) Placa do Pacífico e Placa Norte-Americana, 

c) Placa Africana e Placa Eurasiática 

d) Placa de Nazca e Placa Sul-Americana 

e) Placa Africana e Placa Antártica 

14 - Alguns temas transversais são parte dos conteúdos da Geografia. Portanto, considera-se que o 

professor possa estabelecer maior interface com os temas transversais definidos pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Evidentemente, a Geografia tem o seu olhar próprio e, por isso, contempla o 

reconhecimento da abordagem geográfica dos temas. Assinale a alternativa que corresponde aos 

temas transversais definidos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para Geografia. 

Disponível em:  < http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/geografia.pdf>. Acesso em: 21 de março 

de 2017. (Adaptado) 

a) Ética, Drogas, Pluralidade Cultural, Saúde, Trabalho e Consumo; 

b) Ética, Drogas, Meio Ambiente, Saúde, Trabalho e Consumo; 

c) Ética, Meio Ambiente, Globalização, Saúde, Trabalho e Consumo; 
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d) Globalização, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde, Trabalho e Consumo; 

e) Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde, Trabalho e Consumo; 

15 - IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é um índice que 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. 

  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 Piratuba (SC) ocupou qual posição em 2010 com 

relação aos municípios de Santa Catarina: 

Disponível em:  < http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/ranking>. Acesso em: 21 de março de 2017. 

a) 74º Posição 

b) 75º Posição 

c) 76º Posição 

d) 77º Posição 

e) 78º Posição 

16 - Com o objetivo de dinamizar a produção e o trabalho na indústria, esse sistema de produção 

industrial teve início no começo do século passado e tinha entre as suas crenças a especialização de 

cada tarefa ou funcionário. Na prática, isso significa que um funcionário ficaria responsável por uma 

tarefa específica sem conhecer ou praticar as outras etapas em uma produção automobilística, por 

exemplo. 

O modelo de produção em questão também tem entre as suas regras um importante 

monitoramento de quanto tempo cada colaborador gasta para realizar as tarefas relacionadas ao seu 

trabalho, oferecendo premiações para os que se destacassem pelo seu rendimento, ou seja, por sua 

alta produção em um menor tempo. Assinale a alternativa correta. 

a) Volvismo 

b) Toyotismo 

https://www.resumoescolar.com.br/sociologia/estratificacao-social-e-trabalho-para-weber-e-durkheim/
https://www.resumoescolar.com.br/quimica/rendimento-nas-reacoes-da-estequiometria/
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c) Fordismo 

d) Taylorismo 

e) Just in time 

17 - Escala, em cartografia, é a relação matemática entre as dimensões reais do objeto e a sua 

representação no mapa. Assim, em um mapa de escala 1:1.000.000, uma cidade que tem 5 km de 

extensão entre seus extremos será representada no mapa com: Assinale a alternativa correta.   

a) 2 cm.    

b) 20 cm.    

c) 200 cm.    

d) 2.000 cm.    

e)20.000cm 

18 - De acordo com o Art. 208 da Constituição Federal. (*) O dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de: Assinale a alternativa correta: 

a) I - ensino médio, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria; 

b) II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino fundamental; 

c) III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 

na rede privada de ensino; 

d) IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a dezessete anos de idade; 

e) VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares 

de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

 

19 - Conforme Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA Lei nº 8.069/90. Em seu Art. 16. O 

direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Assinale a alternativa correta. 

a) I – ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços privados, ressalvadas as restrições 

legais; 
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b) II – opinião e expressão; 

c) III – crença política e culto religioso; 

d) IV – brincar, praticar esportes e divertir-se; 

e) V – participar da vida familiar e religiosa sem discriminação; 

 

20 - A Lei nº 1311/15, estabelece o Plano Municipal de Educação de Piratuba (SC) cujo período de 

vigência é de: Assinale a alternativa correta. 

a) 2015 a 2024 

b) 2016 a 2025 

c) 2017 a 2026 

d) 2014 a 2024  

e) 2013 a 2023 

 


