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Cargo: PROFESSOR DE GEOGRAFIA  
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

• Nesta prova, você encontrará: 
10 (dez) questões de Língua Portuguesa,  
05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais e 
25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos. 

 

• Você está recebendo um Caderno com um total de 40 (quarenta) questões do tipo múl-
tipla escolha, uma Folha Intermediária de Respostas e um Cartão-Resposta. 

 

• Leia atentamente todas as questões e assinale a alternativa que julgar correta ou mais 
adequada. Lembre-se de que, para cada questão, existe apenas uma alternativa correta. 

 

• Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. 
Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado. 

 

• Depois de preencher a Folha Intermediária de Res-
postas, transcreva as alternativas escolhidas para o 
Cartão-Resposta, preenchendo, forte e completa-
mente, a bolha com caneta esferográfica azul-escura 
ou preta. Não faça outro tipo de marca na bolha nem 
utilize outro tipo de caneta. 

 

• No Caderno de Questões, você poderá fazer as anotações de que necessitar. 
 

• O Cartão-Resposta e o Caderno de Questões serão devolvidos ao fiscal. 
 

• Assine no local indicado no Cartão-Resposta. 
 

• Você não poderá sair da sala de prova antes de transcorrida 1 (uma) hora.  
 

• Os três últimos candidatos permanecerão na sala até o término das provas.  
 

• Duração da Prova: 3h.  
 
 
 

 

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 
 

 
 
 
 

   

Nome Legível do Candidato  Assinatura do Candidato  
 

 
Timbó, 24 de fevereiro de 2019.  
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 
 

 

Leia o texto e resolva as questões de 1 a 7. 
O primeiro projeto apresentado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 2019 promete repercutir. De au-
toria do deputado Valdir Cobalchini, a proposta quer proibir o uso de radares móveis, estáticos e fixos nas rodovias 
estaduais. 
— Tem condão puramente arrecadatório, já que não se presta a promover a educação preventiva dos motoristas, 
conforme preconiza o Código de Trânsito Brasileiro — disse o deputado sobre o uso dos equipamentos. [...] 

Disponível em https://www.nsctotal.com.br. Acesso em 11/02/2019. [adaptado] 

 
1- Assinale a única alternativa que contenha um sinônimo do verbo “repercutir”, utilizado no texto: 

(A) falhar 
(B) impressionar 
(C) endurecer 
(D) intrigar 
(E) prejudicar 

 
2- No período “já que não se presta a promover a educação preventiva dos motoristas”, o “já que” introduz a ideia 

de: 
(A) oposição 
(B) adição 
(C) exclusão 
(D) alternância 
(E) explicação 

 
3- A expressão “já que”, destacada no texto, pode ser substituída, corretamente e sem alteração de sentido, por: 

(A) quando 
(B) logo 
(C) na medida em que 
(D) portanto 
(E) embora 

 
4- Assinale a alternativa correta:  

(A) móveis – todas as paroxítonas são acentuadas. 
(B) Estáticos – as paroxítonas terminadas em O são acentuadas. 
(C) Trânsito – todas as proparoxítonas são acentuadas. 
(D) Arrecadatório – todas as oxítonas são acentuadas. 
(E) Código – as oxítonas terminadas em O são acentuadas. 

 
5- Assinale a alternativa correta quanto à classificação da classe gramatical das palavras do texto: 

(A) primeiro – preposição 
(B) Tem – advérbio 
(C) puramente – adjetivo 
(D) condão – substantivo 
(E) se – numeral  

 
6- No trecho “...a proposta quer proibir o uso de radares móveis, estáticos e fixos nas rodovias estaduais.”, a vírgula 

está correta, pois é utilizada para: 
(A) omitir um termo. 
(B) separar um aposto. 
(C) enumerar palavras de mesma função sintática. 
(D) separar um vocativo. 
(E) intercalar uma explicação. 

 
7- Assinale a única alternativa correta quanto ao tempo e modo verbal dos verbos retirados da notícia: 

(A) quer – presente do subjuntivo. 
(B) Tem – imperativo afirmativo. 
(C) preconiza – pretérito imperfeito do indicativo. 
(D) disse – pretérito perfeito do indicativo. 
(E) promete – presente do indicativo. 

  

https://www.nsctotal.com.br/
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Leia o texto e resolva as questões de 8 a 10. 
O Deputado Estadual Laércio Schuster estará nesta quinta-feira, dia 14, na Secretaria de Estado da Defesa Civil. 
Será recebido pelo Secretário em Exercício, Coronel Losso, e toda a Diretoria. O objetivo é conhecer a atual estru-
tura da Defesa Civil e debater a situação das barragens da Celesc em Santa Catarina. 
Para se ter uma ideia da importância desse tema, somente nas regiões do Médio e Alto Vale do Itajaí existem cinco 
barragens: Palmeira, Alto Cedro, Ibirama, Taió e José Boiteux. [...] 
Segundo o deputado, o objetivo é assegurar que todas as barragens do Estado estejam em plena segurança, em 
especial neste momento de consternação e preocupação por parte dos brasileiros, em geral, e dos catarinenses, 
em particular, devido a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. [...] 

Disponível em https://www.timbonet.com.br/laercio-vai-se-reunir-com-diretoria-da-defesa-civil-sobre-barragens.  
Acesso em 13/02/2019. [adaptado] 

 

8- Propositadamente, foi retirado o acento indicativo de crase em um dos trechos do texto. Assinale, pois, a alter-
nativa que contenha o trecho em que deve ser colocado crase: 
(A) ... toda a Diretoria. 
(B) ...devido a tragédia de Brumadinho... 
(C) ... conhecer a atual estrutura... 
(D) ... todas as barragens do Estado... 
(E) ... debater a situação das barragens da Celesc em Santa Catarina. 

 
9- Sobre o texto, é correto afirmar que: 

 
I- Em Santa Catarina, existem somente cinco barragens: Palmeira, Alto Cedro, Ibirama, Taió e José Boiteux.  
II- O Deputado Estadual Laércio Schuster é o Secretário em Exercício da Secretaria de Estado da Defesa Civil 

de Santa Catarina. 
III- O objetivo do Deputado Estadual é conhecer a atual estrutura da Defesa Civil e debater a situação das 

barragens da Celesc em Santa Catarina. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas a afirmativa III está correta.    
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

 
10- A exemplo da palavra ideia, utilizada no texto acima, assinale a alternativa que contenha outra palavra que 

também perdeu o acento com o Novo Acordo Ortográfico: 
(A) Heroi 
(B) Herois 
(C) Aneis 
(D) Heroico 
(E) Papeis 

 
 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  GERAIS 
 

 
11- Muitas capitais brasileiras merecem destaque, seja por sua participação na economia do País, seja por sua 

concentração populacional ou pelo seu contexto histórico. Isso posto, considere as características abaixo:   
 

1- A cidade possui um importante acervo histórico e arquitetônico, além de suas belezas naturais que atraem 
vários turistas. 

2- Foi a primeira capital do Brasil e possui belas construções do período colonial. 
3- É uma cidade histórica com importantes marcos arquitetônicos do período áureo da borracha. 
4- A cidade viveu um breve período holandês, mas com grandes contribuições à arquitetura, ao urbanismo e 

ao paisagismo, principalmente no período da administração do Conde Maurício de Nassau. 
5- É uma das cidades mais quentes do País e está situada exatamente no centro da América do Sul.  
 
Assinale a alternativa que apresenta, na ordem, as capitais brasileiras que correspondem às características 
acima: 
(A) Rio de Janeiro, Salvador, Manaus, Recife e Cuiabá. 
(B) Fortaleza, Recife, Belém, Cuiabá e Manaus. 
(C) Maceió, Rio de Janeiro, Rio Branco, Fortaleza e Goiânia. 
(D) Recife, Rio de Janeiro, Cuiabá, Goiânia e Brasília. 
(E) Salvador, Recife, Manaus, Maceió e Palmas.  
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12- Sobre a história de Timbó, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- Timbó foi fundada pelo imigrante alemão Frederico Donner, em 12 de outubro de 1869. 
II- O ano de 1934 marcou a criação e a instalação do município de Timbó. 
III- Além da influência da cultura germânica, o município de Timbó recebeu forte influência dos imigrantes aus-

tríacos. 
IV- Os primeiros imigrantes italianos chegaram a Timbó no início do século XIX, mas não se adaptaram e se 

instalaram no sul catarinense. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas a afirmativa II está correta.  
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.  
(D) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  

 
13- A contornação do município de Timbó se dá por serras formadas em partes pelos contrafortes da Serra do Mar. 

Sobre a Serra do Mar, assinale a alternativa correta:  
(A) A Serra do Mar é conhecida como a “Cordilheira Brasileira” devido a sua formação montanhosa prolongada, 

cerca de 1000 km de extensão e altitudes que variam de 1200 a 2200 metros acima do nível do mar. 
(B) A Serra do Mar é um maciço rochoso que se estende desde Pernambuco até o sul de Santa Catarina. 
(C) Em Santa Catarina, a Serra do Mar recebe o nome Serra dos Órgãos. 
(D) Criado em 2008, pelo governo de Santa Catarina, o Parque Estadual Serra do Mar representa a maior porção 

contínua preservada de Mata Atlântica no Brasil.  
(E) As maiores altitudes da Serra do Mar ficam no Estado de Santa Catarina. 

 
14- Sobre a história do Brasil, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando período e fato his-

tórico: 
 

Primeira coluna: Períodos 
1- Período Colonial 
2- Período Imperial 
3- Período Republicano 

Segunda Coluna: Fatos históricos 
( ) Abertura dos Portos 
( ) Batalha do Guararapes 
( ) Construção de Brasília 
( ) Assinatura da Lei Áurea 
( ) Regência Trina e Una 
( ) Ciclo da exploração do ouro 

 
Assinale a alternativa que indica a associação correta das colunas: 
(A) 1 – 2 – 3 – 3 – 1 – 2. 
(B) 1 – 1 – 3 – 2 – 2 – 1.  
(C) 3 – 3 – 3 – 1 – 1 – 2. 
(D) 2 – 1 – 1 – 2 – 3 – 3. 
(E) 2 – 2 – 3 – 3 – 1 – 1. 

 
15- Os vestígios materiais do passado como objetos pessoais, fósseis, obras artísticas, entre outras coisas, muitas 

vezes são os únicos elementos ou documentos que sobram de quem viveu há séculos ou milênios. O Brasil 
perdeu parte significativa de sua história. Na noite de 2 de setembro de 2018, um incêndio de grandes propor-
ções atingiu: 
(A) O Museu da Língua Portuguesa, na Praça da Luz, no centro de São Paulo. O acidente aconteceu justamente 

no ano em que a instituição comemorava 200 anos de existência. 
(B) A Cinemateca Brasileira, localizada na Zona Sul de São Paulo. Foram destruídos cerca de 731 de seus 44 

mil títulos, entre cinejornais com cenas do noticiário político e curtas-metragens. 
(C) O Museu de Ciências Naturais da PUC, de Minas Gerais. Atualmente ele tinha o maior acervo da história 

natural da América Latina, com 20 milhões de itens. 
(D) O Memorial da América Latina, na Zona Oeste de São Paulo. Foi fundado por Dom João VI, em 1818, e seu 

primeiro acervo surgiu a partir de doações da Família Imperial e de colecionares particulares. 
(E) O Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro. Trata-se da instituição científica mais antiga do País e uma 

das mais importantes do mundo. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 
 

 
16- Pela Lei Complementar nº 01, de 22/10/1993, diárias e transporte constituem indenizações ao servidor. Sobre 

as diárias, analise as situações abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- O servidor que se deslocar em caráter eventual ou transitório do Município, em objeto de serviço, fará jus a 
passagens e diárias, para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana. 

II- Caso o servidor receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las 
integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias. 

III- Se o servidor retornar à sede em prazo menor que o previsto, estará dispensado de restituir as diárias rece-
bidas em excesso. 

 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.   
(B) Apenas a afirmativa II está correta.  
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(E) As afirmativas I, II e III estão corretas.  

 
17- Sobre a jornada de trabalho nas repartições e órgãos públicos do Município de Timbó, analise as afirmativas 

abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- A jornada de trabalho para todos os servidores públicos de Timbó é de oito horas diárias e quarenta horas 
semanais. 

II- A jornada de trabalho para o serviço administrativo e/ou burocracial é de 35 (trinta e cinco) horas semanais. 
III- A jornada de trabalho para o magistério é de 20 horas aula semanais por turno. 
IV- A jornada de trabalho para o serviço operacional é de 44 horas semanais. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.  
(C) Apenas a afirmativa I está correta.  
(D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  

 
18- À luz da Lei Complementar nº 137, de 02/07/1998, assinale a alternativa correta: 

(A) A promoção por antiguidade corresponde ao um adicional de 6% (seis por cento), calculados sobre o venci-
mento do cargo efetivo ocupado pelo servidor, por força do tempo de serviço no cargo. 

(B) A avaliação de desempenho será realizada semestralmente pelo titular da Secretaria de Administração, por 
meio da ficha de avaliação específica para esse fim. 

(C) Enquanto o servidor estiver respondendo a processo administrativo, interromper-se-á o decurso do                  
interstício para promoção por desempenho e por antiguidade e, no caso de absolvição, contar-se-á em seu 
favor os requisitos para tais promoções, se outros impeditivos não ocorrerem. 

(D) A nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação, independentemente do prazo de sua validade 
do concurso. 

(E) Os editais de abertura de concurso público deverão reservar às pessoas portadoras de deficiência até 5% 
(cinco por cento) das vagas nele oferecidas, ou das que vierem a surgir no prazo de validade do concurso. 

 
19- Leia as características abaixo: 
 

I- Entendida como uma prática de avaliação contínua que objetiva desenvolver as aprendizagens. 
II- Proporciona o levantamento de informações úteis à regulação do processo ensino – aprendizagem, contri-

buindo para a efetivação da atividade de ensino. 
III- Trata-se de um processo cíclico e contínuo de análise e ação, que possibilita ao professor ter um aponta-

mento das necessidades e dificuldades dos alunos. 
 
As características elencadas se referem à: 
(A) Avaliação diagnóstica. 
(B) Avaliação formativa. 
(C) Avaliação comparativa. 
(D) Avaliação classificatória. 
(E) Avaliação somativa. 
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20- Considerando os grupos ocupacionais do quadro geral de provimento efetivo do poder executivo, previstos pela 
Lei Complementar nº 137, de 02/07/1998, preencha a segunda coluna de acordo com a primeira: 

 

Primeira coluna: Grupos ocupacionais 
1- Profissional 
2- Semiprofissional 
3- Administrativo 
4- Serviços gerais 

Segunda coluna: Descrições dos grupos ocupacionais 
( ) reúne os cargos cujas tarefas requerem o conhecimento 

prático do trabalho, limitados a uma rotina e predominân-
cia do esforço físico. 

( ) compreende os cargos que exigem conhecimentos de 
nível médio ou curso específico, cujas tarefas se carac-
terizam por certa complexidade e pouco esforço físico. 

( ) abrange os cargos cujas tarefas requerem elevado grau 
de atividade mental, exigidoras de conhecimentos teóri-
cos e práticos de nível acadêmico. 

( ) congrega os cargos ligados à preparação, transferência, 
sistematização e preservação de papéis e outras ativida-
des relacionadas ao âmbito administrativo e                          
organizacional. 

 

Assinale a alternativa que indica a associação correta: 
(A) 1 – 2 – 3 – 4. 
(B) 3 – 2 – 1 – 4. 
(C) 4 – 2 – 1 – 3. 
(D) 3 – 4 – 2 – 1. 
(E) 2 – 3 – 4 – 1. 

 
21- Assinale a alternativa que identifica corretamente o conjunto de cargos reunidos em segmentos distintos, de 

acordo com a área de atuação e habilitação profissional: 
(A) Cargo. 
(B) Categoria Funcional. 
(C) Enquadramento. 
(D) Promoção funcional. 
(E) Remuneração. 

 
22- O Estatuto da Criança e do Adolescente reza que é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 

pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. A criança e o adolescente têm direito 
à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualifi-
cação para o trabalho, devendo-se-lhes garantir: 

 

I- Direito de ser respeitado por seus educadores. 
II- Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
III- Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
IV- Direito de contestar critérios avaliativos, porém, sem recorrer às instâncias escolares superiores. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as garantias I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas as garantias II e IV estão corretas. 
(C) Apenas a garantia II está correta. 
(D) Apenas as garantias I e III estão corretas. 
(E) Apenas a garantia III está correta. 

 
23- Analise as diretrizes abaixo e, diante de cada uma, escreva V (verdadeira), se for diretriz do Plano Municipal de 

Educação (2015-2024), e F (falsa), se não for: 
 

( ) Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioam-
biental. 

( ) Particularização do atendimento escolar. 
( ) Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de 

todas as formas de discriminação. 
( ) Valorização dos profissionais da educação. 
 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta: 
(A) F – V – V – V. 
(B) F – V – F – V.  
(C) V – V – F – F. 
(D) V – F – V – V. 
(E) F – F – F – V. 
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24- Sobre a ética profissional no serviço público, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 
 

I- A ética, ainda que não possa ser equiparada à lei, está relacionada com o sentimento de justiça social.  
II- No campo educacional, todos os profissionais devem agir responsavelmente, sendo éticos em suas ativida-

des, agindo com profissionalismo e sem agredir os princípios básicos da lei, como a integridade e a hones-
tidade. 

III- Os princípios éticos e morais, de democracia e justiça são coerentes com a recusa de atitudes preconceitu-
osas, desonestas, injustas e infiéis. 

IV- A ausência de ética tem sido constante, principalmente, no núcleo da família, da escola e da comunidade, 
necessitando atentar um olhar mais humano, pois a ética é uma forma racional de procurar viver de forma 
humana com outros humanos e em harmonia. 

 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(B) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

 
25- Leia as duas afirmativas abaixo: 

Afirmativa I- Passamos mais tempo em nosso ambiente de trabalho do que em nosso lar, e ainda assim não 
nos damos conta de como é importante estar em um ambiente saudável e o quanto isso depende 
de cada um.  

Afirmativa II- Servidores desvalorizados tendem a perder o foco, desmotivam-se facilmente, diminuem sua pro-
dutividade, o que acaba prejudicando, e muito, o bom andamento do serviço público. 

 

Assinale a alternativa correta: 
(A) As afirmativas I e II são falsas, e nos mostram que atitude positiva e maturidade nem sempre caminham 

juntas. 
(B) A afirmativa I é verdadeira, e a afirmativa II é falsa, reforçando que somos todos diferentes em cada uma de 

nossas relações.  
(C) As afirmativas I e II são verdadeiras, e nos permitem refletir sobre qual o nosso papel e a nossa importância 

na qualidade do ambiente em que trabalhamos. 
(D) A afirmativa I é falsa, e a afirmativa II é verdadeira, sendo que ambas destacam nossa dificuldade em mini-

mizar diferenças com os colegas de trabalho. 
(E) As duas afirmativas são verdadeiras, mas não guardam relação entre si. 

 
26- Leia e preencha a lacuna: 

O presidente americano, Donald Trump, comemorou em outubro de 2018, o nascimento de um novo acordo 
comercial entre Estados Unidos, Canadá e México. O novo Acordo, que, em inglês, recebe a sigla 
____________________, foi alcançado após mais de um ano de negociações para renovar o Acordo de Livre-
Comércio da América do Norte (Nafta, em inglês), em vigor desde 1994. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 
(A) USEMCA. 
(B) BENELUX. 
(C) USMCA. 
(D) USALCA. 
(E) USNAFTA. 

 
27- As indústrias procuram regiões que apresentam uma série de fatores que favoreçam a sua instalação e fun-

cionamento. O desenvolvimento industrial concentra-se em áreas que reúnam os fatores locacionais e, por isso, 
algumas regiões são mais industrializadas que outras. Durante a primeira e a segunda fases da Revolução 
Industrial, alguns fatores locacionais foram levados em consideração, Isso posto, analise os fatores abaixo e 
identifique os que estão corretos em relação ao desenvolvimento industrial: 

 

I- Mão de obra abundante. 
II- Proximidade com o centro consumidor. 
III- Possibilidade de incentivos fiscais. 
IV- Cultura local e regional. 
V- Acesso a fontes de energia. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas os fatores I, II, III e V estão corretos. 
(B) Apenas os fatores I, II e III estão corretos. 
(C) Apenas os fatores III e V estão corretos. 
(D) Apenas os fatores I e IV estão corretos. 
(E) Apenas os fatores II, IV e V estão corretos. 
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28- São aquelas indústrias que se caracterizam por focarem a alta tecnologia. Diferentemente dos demais tipos de 
indústria, preocupam-se com a contratação de uma mão de obra bastante qualificada, com profissionais que 
possuam graduação e pós-graduação (mestrado e doutorado). Como exemplo, podemos citar as empresas de 
comunicação, computadores, telefones, aviação, navegação e outras. 
O parágrafo acima se refere à: 
(A) Indústria de Base. 
(B) Indústria de Bens Duráveis. 
(C) Indústria de Bens Semiduráveis. 
(D) Indústria de Bens de Capital. 
(E) Indústria de Ponta. 

 
29- Leia e preencha a lacuna: 

O gás natural, que tem no _________________o seu principal componente, pode ser encontrado dissolvido no 
óleo ou formando uma grande cobertura gasosa, como também pode ser encontrado em bolsões gasosos iso-
lados próximo à superfície terrestre. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 
(A) enxofre 
(B) amônia 
(C) dióxido de Carbono 
(D) metano 
(E) cloro 

 
30- A maior parte da energia elétrica produzida no Brasil encontra origem nas usinas hidrelétricas, pois as condições 

do nosso relevo são favoráveis. Os recursos financeiros investidos no setor, sempre foram muito pesados, com 
obras de grande porte, como a Usina Hidrelétrica de Tucuruí e a Hidrelétrica de Itaipu. Sobre isso, assinale a 
alternativa correta: 
(A) Tucuruí é a terceira maior usina hidrelétrica do país localizada no Rio Tocantins, no estado do Amazonas. 
(B) A Usina Hidrelétrica de Tucuruí foi construída no governo de Juscelino Kubitschek. 
(C) A Usina Hidrelétrica de Itaipu é binacional e está localizada no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o 

Paraguai.  
(D) A construção das duas usinas colocou em primeiro plano os interesses coletivos, com respeito absoluto ao 

meio ambiente. 
(E) A denominação oficial de Itaipu é Usina de Sete Quedas em homenagem às mais de 30 pessoas que mor-

reram por ocasião da queda da ponte Presidente Roosevelt que dava acesso a um dos saltos. 
 
31- É uma vegetação típica do Hemisfério Norte do planeta, sobretudo, nas regiões próximas ao Ártico, como no 

Alasca e a Sibéria. Dito de outra forma, estabelece-se nas regiões (zonas) de temperaturas muito baixas. Ca-
racteriza-se pela presença de pequenos vegetais espaçados entre si, com predominância para arbustos, ervas, 
líquens e musgos. 
O parágrafo acima se refere à: 
(A) Tundra. 
(B) Savana. 
(C) Floresta Tropical. 
(D) Taiga. 
(E) Caducifólias. 

 
32- Clima brasileiro típico do interior do Nordeste, das áreas sertanejas. É quente, seco e as temperaturas variam 

pouco durante o ano, apresentando médias térmicas entre 26o C e 28o C, com chuvas irregulares e mal dis-
tribuídas. 
O parágrafo acima se refere ao clima: 
(A) Subtropical. 
(B) Tropical de Altitude. 
(C) Semiárido. 
(D) tropical Atlântico. 
(E) Hemisférico. 

 
33- É um dos mais importantes cursos d'água do Brasil e da América do Sul. Os 2 700 km percorridos pelo rio 

passam pelos estados da Bahia, Pernambuco, Sergipe Alagoas e Minas Gerais. O parágrafo acima se refere ao 
rio: 
(A) Tocantins. 
(B) São Francisco. 
(C) Tucuruí. 
(D) Jequitinhonha. 
(E) Parnaíba. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paraguai


 

Prefeitura Municipal de Timbó – Concurso Público – Edital 002/2018                                                                                               Página 9 de 11 
 

34- A captação da energia depende, sobremaneira, de fenômenos naturais e geográficos, como os movimentos da 
Terra, a intensidade da cobertura das nuvens e os regimes dos ventos. A utilização desse tipo de energia está 
submetida a variações relativas às horas do dia, às estações do ano, à localização geográfica e aos fenômenos 
atmosféricos. 
O parágrafo acima se refere à: 
(A) Energia eólica e a energia do biogás. 
(B) Energia solar e a energia do biogás. 
(C) Energia solar e a energia hidrelétrica. 
(D) Energia eólica e atômica. 
(E) Energia eólica e a energia solar. 

 
35- Foi criada oficialmente no dia 24 de outubro de 1945, data em que a sua Carta foi ratificada pela maioria dos 51 

Estados Membros fundadores e, esse dia, passou a ser anualmente celebrado, em todo o mundo, como Dia das 
Nações Unidas. Seu objetivo, é unir todas as nações do mundo em prol da paz e do desenvolvimento, com base 
nos princípios de justiça, dignidade humana e bem-estar de todos. 
O parágrafo acima se refere: 
(A) Liga das Nações. 
(B) Organização dos Estados Americanos. 
(C) União Europeia. 
(D) Organização do Tratado do Atlântico Norte. 
(E) Organização das Nações Unidas. 

 
36- Leia e preencha a lacuna: 

A Terra não é propriamente uma esfera, como sugerem as imagens que vemos dela. Sua superfície é irregular 
e levemente achatada nos polos. O modelo físico da forma da Terra é chamado de geoide. Ao orbitar em torno 
do sol, ela faz um trajeto ligeiramente oval, que recebe o nome de elíptica, e o plano dessa trajetória recebe o 
nome de________________________: 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 
(A) eclíptica 
(B) afélio 
(C) periélio 
(D) periéclio 
(E) apclípitca 

 
37- É um tipo de cobertura vegetal situada entre as florestas úmidas da região Norte e as terras semiáridas do 

Nordeste do Brasil, sendo uma zona de transição entre os biomas Caatinga, Floresta Amazônica e Cerrado. 
Abrange predominantemente o Meio-Norte (sub-região formada pelos estados do Maranhão e Piauí), mas tam-
bém se estende pelos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Tocantins.  

Texto adaptado/fonte: https://www.infoescola.com/biomas/mata-dos-cocais/ 

Assinale a alternativa que apresenta a zona de transição citada no parágrafo acima: 
(A) Mata dos Cocais. 
(B) Pantanal. 
(C) Agreste. 
(D) Domínio das Araucárias. 
(E) Pradarias. 

 
38- A Geografia como uma possibilidade de leitura e compreensão do mundo, como eixo temático para o ensino, 

representa uma abertura para que o professor possa se colocar não somente como um profissional no ensino 
de Geografia, mas também como educador. Muitas são as possibilidades de temas e itens de conteúdos que 
poderão se desdobrar a partir desse eixo. Contudo, os Parâmetros Curriculares Nacionais, no que diz respeito 
à geografia, sugere os seguintes itens como parâmetros: 

 
I- O trabalho e a apropriação da natureza na construção do território. 
II- As diferentes técnicas e costumes e a diversidade de paisagens entre o campo e a cidade. 
III- O ritmo de trabalho: aceleração e desaceleração na produção do campo e da cidade. 
IV- As mudanças nas relações sociais do trabalho e a separação entre o campo e a cidade. 
 
Assinale a alternativa corretas: 
(A) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(B) Os itens I, II, III e IV estão corretos. 
(C) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
(D) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
(E) Apenas os itens III e IV estão corretos. 
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39- Desde a antiguidade, o homem vem se preocupando em estudar o espaço em que vive. Entre os povos primi-
tivos, aqueles que viveram na pré-história mesmo sem conhecimentos da escrita já eram ideias geográficas. 
Transmitiam os conhecimentos através da oralidade e dos manuscritos em rochas, demonstrando ter uma con-
cepção de mundo. Andrade (1992) considerava que o homem por meio das suas experiências, desenvolvia 
ideologias de ordem geográfica e lançavam as sementes que no futuro seriam desenvolvidas com caráter 
científico. Os homens vivendo da caça, da pesca e da agricultura primitiva tinham contato com o meio natural e 
dele retiravam o seu sustento. Desde então, o espaço vem sendo alvo de estudo por parte do homem. Pelo fato 
de viver no espaço e se sentir parte dele, indagações, na medida em que a humanidade ia adquirindo experiên-
cias, foram desenvolvidas. Saber os motivos e o porquê dos fenômenos tornou-se necessário. 

Fonte:  http://www2.fct.unesp.br/semanas/geografia/2011/ensinodegeografiaeepistemologia/TCEG11%20-%20Mariane%20de%20Oli-
veira%20Fernandes.pdf 

No que diz respeito à Geografia como ciência, é possível argumentar que o parágrafo acima sugere uma contri-
buição para: 
(A) A confecção dos primeiros registros cartográficos. 
(B) O estudo da geografia física. 
(C) O estudo da geografia humana. 
(D) O estudo das questões climáticas. 
(E) A história do pensamento geográfico. 

 
40- A abreviação se popularizou com as campanhas pró e contra a saída do Reino Unido da União Europeia. A 

escolha pela saída foi determinada por meio de um referendo votado em 23 de junho de 2016, por 17.4 milhões 
de pessoas. Tal resultado acabou custando também a demissão do primeiro-ministro da Inglaterra, David       
Cameron, que advogava a favor da permanência na União Europeia. 
Assinale a alternativa que apresenta a abreviação à qual o parágrafo faz referência: 
(A) Trackt. 
(B) Trexit. 
(C) Krexit. 
(D) Brexit. 
(E) Frexit. 
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01 A B C D E 
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07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 
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11 A B C D E 
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13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 
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19 A B C D E 

20 A B C D E 
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21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 
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