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Instruções
Confira o número que você obteve no ato
da inscrição com o que está indicado no
cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta e das folhas-resposta.
Para fazer a prova você usará este caderno de prova, um
cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição
e espaço para assinatura e 2 folhas-resposta numeradas e
identificadas com código alfanumérico.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
 o código alfanumérico das folhas-resposta confere com
o do cartão resposta.

Comunique imediatamente qualquer irregularidade!

Atenção!

setembro

20

20 de setembro
das 14 às 18 h

40 objetivas
2 dissertativas
4 h de duração*

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas cinco alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 As respostas das questões dissertativas deverão ser transcritas
para as folhas-resposta com caneta esferográfica feita de material transparente, de tinta indelével, de cor azul ou preta, sendo
permitida somente a utilização do anverso da folha-resposta.
 As respostas das questões dissertativas serão corrigidas
unicamente pelo texto transcrito para as folhas-resposta, não
sendo válidas quaisquer anotações eventualmente feitas no
caderno de provas.
 As folhas-resposta não poderão ser assinadas ou conter qualquer desenho, palavra, letra ou sinal que possam identificar
o autor.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo, o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado e as 2 folhas-resposta.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

(15 questões)
1. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) de acordo com o Texto 1.

Texto 1

(

Do papiro ao e-book
(

[1] Houve uma época, antes e depois do
Renascimento e do Iluminismo, que os estados e os
governantes se esmeravam em organizar grandes
bibliotecas, assim entendida a reunião dos livros
(biblos) num espaço próprio para sua estocagem,
theke ou “o depósito”.

(

(

[2] Mesmo durante a treva da Idade Média, os livros
jamais ficaram órfãos. Justiniano ergueu bibliotecas bizantinas no Cairo, em Bagdá, em Bassora. Na
Espanha muçulmana, ficaram famosas as de Córdoba,
Granada e Toledo. Na Renascença, consolidaram-se
as bibliotecas Real, na França, e a Escorial, na Espanha.
Na Itália, ganharam posteridade a Marciana e a
Laurenciana, de Florença – e a Vaticana, às margens
do rio da Cidade Eterna.
[…]
[3] A biblioteca informatizou-se e evoluiu a tal ponto
que, hoje, elas estão eletronicamente ao alcance de
qualquer internauta. A maior biblioteca do mundo
– a do Congresso americano – está disponível ao
comando de uma tecla. E a maior das livrarias online, a
Amazon, mantém em comércio o Kindle, aparelho do
tamanho de um livro de bolso, pesando apenas 300
gramas, capaz de receber o download de qualquer dos
seus 88 mil títulos. […]

(

) Em “…os livros jamais ficaram órfãos.”, o autor
está usando linguagem conotativa.
) Ao dizer que “o livro já existe para todo tipo
de freguês”, o autor utiliza uma linguagem
informal.
) A palavra “bizantinas” modifica o nome
“bibliotecas”, assim como a palavra “muçulmana” qualifica o nome “Espanha”.
) Em “A maior biblioteca do mundo – a do
Congresso americano – está disponível ao
comando de uma tecla.”, os travessões poderiam ser substituídos por vírgulas, sem prejuízo do significado e da norma culta da língua
portuguesa escrita.
) Os verbos ficar, erguer, consolidar(-se) e
ganhar, no 2o parágrafo, estão empregados
no pretérito imperfeito do indicativo porque
descrevem fatos que tiveram início e fim antes
de o autor apresentar sua narração.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V•V•V•V•F
V•V•V•F•F
V•V•F•F•V
F•V•F•F•F
F•F•F•F•V

[4] O aparelhinho pode receber livros, jornais e até a
Wikipedia, a enciclopédia da web. Todo o universo da
cultura está na palma da mão, em segundos.
[…]
[5] Quer dizer: o livro já existe para todo tipo de freguês, do papiro ao e-book.
RAMOS, Sérgio da Costa. Do papiro ao e-book. Diário Catarinense.
Florianópolis, 17 ago. 2012. p. 49.
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2. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) de acordo com o Texto 1.
( ) As bibliotecas surgiram no período que compreende o Renascimento e o Iluminismo.
( ) As bibliotecas sobreviveram à treva da Idade
Média.
( ) Atualmente, as bibliotecas estão vazias por
causa da facilidade de se fazer em casa o
download de qualquer tipo de material para
leitura.
( ) Atualmente, as livrarias estão fechando suas
portas por falta de fregueses, que preferem
comprar livros online.
( ) Atualmente, só não lê quem não quer ou não
gosta, pois a leitura de qualquer material está
ao alcance de todos.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V•V•V•V•F
V•V•F•F•V
F•V•F•F•V
F•F•V•V•F
F•F•F•F•V

Texto 2
“O livro eletrônico tem várias vantagens: por exemplo, você sair de férias e poder levar trezentos livros.
Conheço gente que está saindo de férias levando
quinhentos livros. Não vai ler nenhum.”
João Ubaldo Ribeiro, 2011.

4. Analise o parágrafo abaixo:
Na oração sublinhada no Texto 2, o sujeito é (1) ;
o predicado é (2) ; o objeto é (3) ; “o”, “eletrônicos” e “várias” são (4) .
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas numeradas.
a. (
b.
c.
d.
e.

3. Segundo referências feitas às bibliotecas no Texto 1,
relacione o número do parágrafo (destacado em
negrito no texto) com seus conteúdos abaixo.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Apresenta dados históricos.
Explica a formação da palavra.
Apresenta a evolução.
Justifica o título.
Explica a facilidade de acesso aos livros.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1•2•3•5•4
2•1•3•5•4
3•2•4•1•5
4•3•5•1•2
5•1•4•3•2
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) (1) oculto • (2) verbal • (3) indireto •
(4) adjuntos adverbiais
( ) (1) composto • (2) nominal • (3) indireto •
(4) adjuntos adnominais
( ) (1) indeterminado • (2) verbo-nominal •
(3) direto • (4) complementos nominais
( ) (1) simples • (2) verbo-nominal •
(3) direto • (4) adjuntos adnominais
( X ) (1) simples • (2) verbal • (3) direto •
(4) adjuntos adnominais

5. Com base na leitura do Texto 1 e do Texto 2, é
incorreto afirmar que:
a. (

b.

c.
d.
e.

) O autor do Texto 1 demonstra ter mais entusiasmo pelos livros eletrônicos do que o autor
do Texto 2.
( ) O autor do Texto 1 enfatiza a maior acessibilidade aos livros proporcionada pela
informática.
( ) O autor do Texto 2 se restringe a citar a vantagem da portabilidade do e-book.
( X ) Os dois autores compram livros pela Amazon.
( ) Nenhum dos autores diz gostar ou não gostar
de ler livros eletrônicos.
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Temas Relacionados à Educação

10 questões

6. Analise o texto abaixo:
Consta em documentos oficiais da Secretaria
Municipal de Educação de São José que o
conjunto de textos que constituem a Proposta
Curricular da Rede Municipal de Ensino de São José
– Uma Primeira Síntese, foi pautado no referencial
teórico-metodológico, de um paradigma conhecido
como                 , que
toma o mundo natural, a história, a sociedade,
o homem e a cultura como totalidade, em sua
concreticidade – materialidade e em sua
historicidade e              .
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Ambientalismo • dialeticidade
Filosofia da Práxis • dialeticidade
Estruturalismo • homogeneidade
Tecnicismo • em sua fenomenologia
Filosofia da Práxis • homogeneidade

7. Dentre as várias teorias pedagógicas existentes
no âmbito educacional qual delas está presente na
Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino de
São José?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Pedagogia Tecnicista
Pedagogia Essencialista
Pedagogia Escolanovista
Pedagogia Existencialista
Pedagogia Histórico-Crítica

8. A Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino
de São José defende a teoria de aprendizagem conhecida como Psicologia:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

9. A respeito da concepção de avaliação do processo
ensino-aprendizagem, quais são as categorias presentes na Proposta Curricular da Rede Municipal de
Ensino de São José?
1.
2.
3.
4.
5.

Processual.
Diagnóstico.
Somativo.
Dinâmico.
Participativo.

6.
7.
8.
9.

Quantitativo.
Inclusivo.
Emancipatório.
Segregador.

Assinale a alternativa que indica todas as categorias
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Apenas as categorias 1, 3, 5, 6 e 8.
Apenas as categorias 3, 6, 7, 8 e 9.
Apenas as categorias 1, 2, 4, 5, 7 e 8.
Apenas as categorias 2, 3, 6, 7, 8 e 9.
Apenas as categorias 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8.

10. De acordo com a Política Nacional de Educação
Infantil, as práticas nos espaços da Educação Infantil
devem pautar-se pelo(a):
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

e. (

indissociabilidade entre o cuidado e a educação.
princípio do assistencialismo.
princípio da segurança física e emocional.
princípio do cuidado, pois a educação cabe à
família.
) distinção entre as práticas que envolvem o
cuidado e a educação.

11. Para a corrente Histórico-Cultural a aprendizagem
é um processo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

inato no ser humano.
que ocorre linearmente.
que ocorre naturalmente.
que envolve a interação entre os sujeitos.
que envolve estágios fixos de desenvolvimento.

Ambientalista.
Meta-cognitiva.
Da Reflexologia.
Histórico-Cultural.
Comportamental.
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12. Qual teórico defende a premissa de que a construção do conhecimento, ou seja, o desenvolvimento
intelectual envolve os conceitos de assimilação e
acomodação?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Piaget
Vigotski
Wallon
Bakhtin
Luria

13. Consta no Artigo 21 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (1996) que a educação escolar
compõe-se de:
1. educação básica, formada pela educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio.
2. educação profissionalizante.
3. educação superior.
4. ensino técnico.
5. educação básica, formada pela educação
infantil e ensino fundamental.
6. ensino médio e superior.

14. Entende-se por educação especial, para os efeitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(1996), no Artigo 58 (Redação dada pela Lei no 12.796,
de 2013) a modalidade de educação escolar oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino, para
educandos:
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

portadores de necesidades especiais.
portadores de deficiência física e intelectual.
com necesidades educacionais especiais.
com deficiência e necesidades educacionais
especiais.
e. ( X ) com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação.

15. Analise o texto abaixo:
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996),
em seu Artigo 34, dispõe que a jornada escolar no
ensino fundamental incluirá           
horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência
na escola.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 4, 5 e 6.
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( )
( )
(X)
( )
( )

no mínimo 5
pelo menos 3
pelo menos 4
no máximo 4
no máximo 6
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Conhecimentos Específicos
16. Do ponto de vista da matriz energética global, a
mudança mais significativa das últimas décadas foi a
expansão do uso de gás natural, que representa uma
alternativa para a substituição do petróleo na geração
de eletricidade e traz vantagens tanto do ponto de
vista econômico como do ambiental.

18. Acerca do tectonismo, é correto afirmar:
1. A litosfera está dividida em grandes placas
tectônicas e outras menores que sustentam os continentes e as bacias oceânicas da
superfície.
2. A meio caminho entre a África e a Oceania,
sob as águas do Atlântico, ergue-se uma
cadeia montanhosa submarina denominada
dorsal Meso-atlântica.
3. Ilhas oceânicas como Ascensão, Tristão da
Cunha e Martim Vaz são picos emersos da
cadeia montanhosa Meso-atlântica.
4. A placa Sul-americana é empurrada para leste
pelo alargamento da bacia do Atlântico.

Acerca de energia e ambiente, analise as afirmativas
abaixo:
1. Observa-se no mundo todo uma tendência de
ampliação do uso de biocombustíveis, ou seja,
combustíveis produzidos a partir de biomassa,
tal como o etanol.
2. A oferta de energia renovável e não poluente é
ampla, apesar da participação reduzida das fontes alternativas na matriz energética mundial.
3. Apesar do predomínio da queima de combustíveis fósseis no consumo mundial de energia
primária, a matriz energética dos países varia
em função dos recursos disponíveis e das
escolhas políticas de seus governos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
É correta apenas a afirmativa 1.

17. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito
armado que envolveu vários países entre 1939 e 1945
e teve como palco principal o continente europeu e o:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Leste e Norte asiáticos.
Leste e Sudeste asiáticos.
Oeste e Sudeste asiáticos.
Nordeste e Oeste asiáticos.
Sul e Leste asiáticos.

(25 questões)

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

19. O Sistema de fusos horários mostra um globo
terrestre dividido em 24 fusos para facilitar a medição
dos horários em várias partes do mundo.
Assinale a alternativa correta acerca do sistema de
fusos horários.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Cada fuso equivale a 10° de latitude.
Cada fuso equivale a 10° de longitude.
Cada fuso equivale a 15° de latitude.
Cada fuso equivale a 15° de longitude.
Cada fuso equivale a uma medida aleatória de
acordo com o país que será feito a leitura de
horário pré-estabelecido.

Página 7

Prefeitura Municipal de São José
P09 Professor Geografia

20. O relevo não é estático, mas dinâmico. O modelado da crosta terrestre continua em transformação.
Esse fluxo pode ser muito lento e quase sempre nossos sentidos são incapazes de captá-lo.

22. A respeito da Economia Brasileira, nos seis primeiros meses do ano de 2015, é correto afirmar:
1. Houve ocorrência de inflação.
2. Houve valorização do Real frente ao Dólar.
3. As famílias brasileiras tiveram seu consumo
reduzido.
4. O Governo do Brasil anunciou revisão da meta
fiscal e novo corte de gastos.
5. O resultado negativo nos primeiros meses de
2015 foi puxado pela queda no setor de serviços que representa mais da metade do PIB
brasileiro.

Acerca do relevo terrestre e sua dinâmica, analise as
afirmativas abaixo:
1. As transformações morfológicas do relevo terrestre são provocadas por dois tipos de forças:
endógenas e exógenas.
2. Os agentes modeladores internos podem ser
classificados em três grupos distintos: tectonismo, abalos sísmicos e vulcanismo.
3. A orogênese age sobre áreas estáveis da
crosta, especialmente bacias sedimentares
encaixadas no interior dos escudos cristalinos.
4. A partir do foco do terremoto, no interior do
planeta, ondas sísmicas se propagam para a
parte mais interna do globo.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

1. O Mercosul começou sua configuração por
volta de 1985, quando Brasil e Argentina
iniciaram uma aproximação econômica,
demonstrando vontade de estabelecer uma
integração bilateral.
2. A aproximação entre os dois maiores e mais
populosos países sul-americanos – Brasil e
México – desencadeou um processo de integração na região, possibilitando a criação do
Mercosul em março de 1991.
3. O Mercosul é um bloco econômico que conta
atualmente com Brasil, Argentina, Uruguai,
Paraguai, Venezuela, Equador e México como
países membros.

Essas forças internas são os chamados:
( )
(X)
( )
( )
( )

Processos Exógenos.
Processos Endógenos.
Processos de Decomposição.
Processos de Movimento da crosta litosférica.
Processos de Transporte de sedimentos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.
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É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 5.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

23. Sobre o Mercosul (Mercado Comum do Sul), é
correto afirmar:

21. A litosfera é um meio dinâmico no qual forças
provenientes do interior do planeta promovem eventos como o soerguimento de montanhas ou rebaixamento dos terrenos, originando vales e depressões.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

(X)
( )
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
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24. O Sudeste é a região mais industrializada do país
e conta com uma agropecuária moderna.
Analise as afirmativas abaixo acerca da região Sudeste:
1. No Sudeste encontramos os principais tecnopolos ou centros de alta tecnologia do Brasil.
2. Nessa região, especialmente nos grandes
centros urbanos, o comércio e os serviços realizados de maneira informal cresceram muito
com a crise socioeconômica.
3. No Sudeste, as atividades comerciais são
impulsionadas por um grande número de
shopping centers, importantes empresas de
importação e exportação e muitos centros
comerciais, especialmente nos estados de São
Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
4. No Sudeste também estão concentradas
empresas prestadoras de serviços de vários
ramos de atividade, como por exemplo, educação, saúde, telecomunicações, informática,
publicidade, setor financeiro, etc.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

26. Em defesa do direito a uma vida sem violência,
diversas organizações políticas foram criadas no mundo
após a Segunda Guerra Mundial. A globalização diminuiu distâncias e trouxe a necessidade de olharmos
para os direitos humanos de toda uma sociedade.
Acerca dos direitos humanos, é correto afirmar:
1. Os direitos humanos são direitos fundamentais de todo ser humano sem nenhuma
discriminação, seja étnica, social, econômica,
jurídica, política ou ideológica.
2. Os direitos humanos são uma condição
indispensável para se alcançar uma convivência em que todos sejam respeitados
indistintamente.
3. O conjunto de direitos humanos não foi criado
de uma única vez, mas em diferentes momentos, como por exemplo, os direitos civis e
individuais, os direitos políticos, os direitos de
solidariedade, etc.
4. Os direitos humanos representam a oficialização da isonomia de oportunidades entre
todos os seres humanos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.

25. Analise o texto abaixo:
Ao longo do século XVII, os jesuítas instalaram-se principalmente no norte e no oeste do Paraná em uma
área denominada                ,
a oeste do Rio Grande do Sul, com o objetivo de catequizar os povos indígenas que habitavam a região.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Santo Domingos
Sete Povos das Missões
Santo Antônio de Lisboa
São Francisco de Laguna
São Francisco de Assis

27. A atmosfera é uma camada de gases com espessura entre 750 e 1000km que envolve a superfície terrestre. Ela é mantida ao redor do planeta por meio da
força da gravidade que é exercida pela Terra. A concentração dos gases atmosféricos, varia de acordo com a
altitude, originando diferentes camadas na atmosfera.
A camada mais distante do homem é a chamada:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Mesosfera.
Exosfera.
Troposfera.
Termosfera.
Estratosfera.
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28. Sobre a União Europeia (UE), é correto afirmar:
1. A UE começou a surgir logo após a Segunda
Guerra Mundial quando a Europa estava dilacerada e grande parte de seu setor produtivo
estava destruído.
2. Os objetivos iniciais da UE eram recuperar a
economia dos países-membros, enfraquecidos
econômica e politicamente por causa da guerra,
espantar o fantasma do comunismo e, simultaneamente, impedir o crescente avanço da influência dos EUA (Estados Unidos da América).
3. O bloco econômico europeu, por ser o mais
antigo, serviu também de modelo para a
formação dos demais blocos econômicos
que hoje atuam no cenário geopolítico mundial, como por exemplo o Nafta (Tratado
Norte-Americano de Livre Comércio), o
Mercosul (Mercado Comum do Sul) e a Apec
(Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico).
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

29. Sobre as rochas, é correto afirmar:
1. As rochas magmáticas são formadas pela
solidificação do magma.
2. As rochas metamórficas são formadas pela
deposição de detritos ou de precipitados
químicos, os quais se consolidam por meio de
cimentação natural, compactação, pressão ou
reações químicas.
3. As rochas sedimentares são rochas formadas
a partir de transformações sofridas por qualquer outra rocha, quando submetidas a novas
condições de temperatura e pressão que provoquem o realinhamento de seus cristais e a
consequente formação de outros minerais.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

30. Analise as afirmativas abaixo sobre o estado de
Santa Catarina:
1. O estado de Santa Catarina faz divisa a Oeste
com a Argentina.
2. Juntamente com o Brasil, está inserido totalmente no hemisfério Ocidental, isto é, totalmente a Leste do Meridiano de Greenwich.
3. Situa-se totalmente no hemisfério Austral.
4. Santa Catarina está situada totalmente
ao norte do trópico de Capricórnio, o que
influencia na sua caracterização climática.
5. Santa Catarina e o Rio Grande do Sul são os
dois únicos estados inteiramente abaixo do
Trópico de Capricórnio.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

Prefeitura Municipal de São José
P09 Professor Geografia

31. Sobre o Anel de Fogo do Pacífico, é correto
afirmar:
1. Cerca de 90% dos terremotos registrados no
planeta ocorrem no chamado Anel de Fogo do
Pacífico, que se estende por 40 mil quilômetros e acompanha, em forma de ferradura, o
oeste das Américas e o leste da Ásia e Oceania.
2. O cinturão sísmico é constituído por cordilheiras montanhosas, fossas oceânicas e arcos
insulares de ilhas vulcânicas.
3. O Anel de Fogo do Pacífico recobre áreas
densamente povoadas, como Japão, Filipinas,
Indonésia, Califórnia, México, América Central
e Andes.
4. Metrópoles como Tóquio, São Francisco, Los
Angeles e Cidade do México sofreram destruições traumáticas.
5. A convivência com a instabilidade geológica
motivou adaptações técnicas e o desenvolvimento de novas tecnologias.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

32. Acerca da degradação ambiental e as mudanças
ecológicas globais, é correto afirmar:
1. Os problemas ambientais extrapolam, nas últimas décadas, os limites territoriais dos países,
tornando-os preocupantes somente para as
nações pobres.
2. Toda a degradação ambiental imposta pelas
atividades humanas vem interferindo indiretamente na biodiversidade do planeta, levando
várias espécies de seres vivos ao risco de
extinção.
3. A atual sociedade capitalista de consumo veio
colocar em evidência os limites da natureza
em nosso planeta, mostrando o quanto ela é
sensível às interferências humanas.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

33. A reflexão da energia solar ocorre quando os raios
atingem as nuvens, a superfície dos continentes, as
águas oceânicas, a vegetação e o próprio ar, retornando em parte ao espaço. A maior parte da energia
solar é absorvida por esses elementos, desencadeando
fenômenos como o aquecimento do ar atmosférico, da
água e dos solos, o ciclo da água e a fotossíntese das
plantas, interferindo desse modo, diretamente na interdependência entre as esferas terrestres.
No que se refere à reflexão, foi estabelecido um índice
cujo objetivo é medir quanto da radiação solar incidente sobre a superfície terrestre é refletida de volta
para a atmosfera, denominado:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

albedo.
curva solar.
astronomia.
revolução.
regolito.
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34. Espaço e paisagem são conceitos importantes
dentro do contexto geográfico.
Analise as afirmativas abaixo acerca destes conceitos:
1. Os elementos naturais que formam a paisagem são aqueles construídos pela natureza.
2. Existem ainda algumas paisagens predominantemente naturais. Podemos citar algumas
regiões polares e trechos de florestas de difícil
acesso, o fundo de oceanos e altas montanhas
como exemplos.
3. As paisagens geográficas são aquelas que
resultam da ação antrópica.
4. O lugar é uma porção do espaço ou parte dele
onde vivemos o nosso dia-a-dia, em interação
com uma paisagem.

35. A Terra possui forma esférica, com um leve achatamento nos polos. No sentido da linha do Equador,
seu diâmetro é pouco maior que o verificado entre os
polos Norte e Sul.
Devido a essa esfericidade do planeta, é correto
afirmar:
1. Devido à esfericidade do planeta e à inclinação do eixo de rotação, o planeta é iluminado
de forma desigual, o que resulta na existência
de diferentes zonas térmicas.
2. As zonas temperadas, por exemplo, são
as áreas onde se localizam as mais altas
temperaturas do planeta em que os raios
solares atingem a superfície quase que
perpendicularmente.
3. As zonas polares, são as áreas menos aquecidas da Terra, onde os raios solares atingem a
superfície com grande inclinação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas as afirmativa 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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36. O Brasil é formado por uma imensa miscigenação
que trouxe grande diversidade de traços culturais na
formação de nossa população.

37. Com a intenção de melhorar de vida, brasileiros
migram para outras localidades do Brasil, ou mesmo
para outros países.

Analise as afirmativas abaixo acerca da formação da
população de nosso País:

Acerca das migrações, é correto afirmar:

1. A diversidade populacional aparece nas
características culturais, como por exemplo,
a música e a religião bem como hábitos
alimentares.
2. Um dos elementos mais evidentes da presença
de culturas diversas na formação da população
brasileira está presente na língua falada por
nosso povo. Há diferenças regionais que aparecem, por exemplo, no sotaque das pessoas.
3. Os direitos às terras indígenas e suas comunidades remanescentes de quilombos, não são
reconhecidos pelas leis brasileiras.
4. Os indígenas influenciaram hábitos da população não-indígena, tais como banhar-se
todos os dias e até várias vezes ao dia, usar
redes e consumir mandioca e seus derivados.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.

1. A migração pendular é o deslocamento populacional que ocorre em determinados períodos
do ano para locais em que há trabalhos a serem
executados por um determinado período.
2. A migração intra-regional pode ocorrer entre os
estados de uma mesma região, dentro dos estados, em direção a algumas capitais e da capital
em direção ao interior do mesmo estado.
3. A construção de Brasília a partir de 1957, e
sua inauguração em 1960, contribuiu para a
migração de pessoas vindas do Nordeste e
Sudeste rumo ao Centro-Oeste brasileiro.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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38. O terror foi usado em diferentes momentos da
História para conseguir poder ou para manter-se nele.
No mundo atual, o terrorismo adquiriu novas faces.

39. A globalização se manifesta em sentidos múltiplos e contrários, levando riqueza a algumas regiões
do mundo e explorando outras ao extremo.

Acerca do tema terrorismo, é correto afirmar:

Analise as afirmativas abaixo acerca do tema:

1. O terrorismo é uma ação caracterizada pelo
uso da violência – com objetivos políticos –
contra civis, líderes políticos ou militares que
não estejam em operação de guerra.
2. O terrorismo pode ser praticado pelos
Estados, mesmo os democráticos, que abram
mão das vias institucionais para exterminar
minorias étnicas ou adversários de um regime.
3. As ações terroristas atingiram o auge no período da Guerra Fria, após a Segunda Guerra
Mundial. Tanto os Estados quanto a União
Soviética, que evitavam o confronto direto,
estimularam direta ou indiretamente grupos
políticos de diversos países a implementar atos
de terrorismo contra seus opositores.

1. A globalização pode ser entendida como o
conjunto de transformações recentes na economia do planeta, causando uma ampliação
dos fluxos de mercadorias, uma integração
entre os países.
2. A Revolução Industrial iniciada na Alemanha e
espalhada depois para outros países europeus
e pelos Estados Unidos, marcou uma nova
fase da globalização.
3. O geógrafo Milton Santos chama o período da globalização de mundo interligado
(inovações tecnológicas como os celulares
e os microcomputadores, além da vasta
rede de tecnologias integradas a eles) de
técnico-científico-informacional.
4. A globalização partiu de um movimento
que chamávamos na época de Grandes
Navegações, no século XVI, que abriu aos
conquistadores europeus as terras do Novo
Mundo, principalmente na América.
5. A corrida armamentista e a corrida espacial
promovidas durante a I Guerra Mundial resultaram em avanços tecnológicos largamente
aplicados ao mundo moderno.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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40. Relacione as informações abaixo:
Coluna 1 Ventos
1. Ventos predominantes de Oeste.
2. Ventos alísios.
3. Ventos polares de Leste.
Coluna 2 Descrição
(

) Deslocam-se dos polos em direção aos
trópicos.
( ) Deslocam-se dos trópicos em direção aos
polos, soprando no sentido contrário aos ventos alísios.
( ) Deslocam-se dos trópicos em direção à Linha
do Equador.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1•2•3
1•3•2
2•1•3
3•1•2
3•2•1

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Questões Dissertativas

(2 questões)

Lembre se! A resposta deve ter no mínimo 10 e no máximo 15 linhas, transcrita com caneta esferográfica
com tinta de cor azul ou preta, e não pode ser assinada pelo candidato nem conter qualquer sinal, gráfico,
desenho, apelido que possibilite sua identificação.

Tema Relacionado a Educação

1 questão

1. Elabore um texto dissertativo que contemple a
visão de Currículo presente na Proposta Curricular da
Rede Municipal de Ensino de São José.

Tema Específico

1 questão

2. Os mapas são instrumentos de localização e têm
grande importância no domínio e controle de um
território.
Explique a relação entre o poder político e o domínio
da linguagem cartográfica.
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Folha de rascunho

1

QUESTÃO 1
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Folha de rascunho

2

QUESTÃO 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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18
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20
21
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