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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE GOV. CELSO RAMOS/SC 
 
 

CADERNO DE PROVA – PROFESSOR - GEOGRAFIA 
 

 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

• Este CADERNO DE PROVAS, sem folhas repetidas ou falhas de impressão. 

• Um CARTÃO RESPOSTA relacionado a avaliação para este cargo, com seu nome e número de inscrição. 
 

2. Em relação ao CADERNO DE PROVAS: 

• Verifique se está em ordem, sem folhas repetidas ou folhas faltantes. 

• Não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer momento, salvo a parte que contenha o rascunho do 
gabarito (espaço final desta folha). 

 

3. Em relação ao CARTÃO RESPOSTA: 

• Verifique se o seu nome e o seu número de inscrição conferem com os dados da sua inscrição. 

• Utilizar somente caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul. 

• Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. 
 

4. SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública, o candidato que: 

• Se utilizar, durante a realização da prova, de relógios e/ou máquinas de calcular, bem como de rádios grava-
dores, headphones, telefones celulares ou fontes de consultas de qualquer espécie. 

• Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA. 

• Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA quando terminar o tempo estabe-
lecido. 

• Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA. 
 

5. O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1 (uma) hora contado a partir do 
efetivo início. 

 

6. O tempo disponível para realização desta Avaliação será apresentado pelo fiscal no quadro principal onde ficará 
visível a todos os candidatos. 

 

7. As questões desta Avaliação estarão disponíveis dentro da Área do Candidato, de acordo com o cronograma esta-
belecido no edital. 
 

8. Caso haja qualquer divergência dos itens acima notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal. 
 Boa Prova! 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rascunho do gabarito: 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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Área para rascunho e anotações:  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
____________________________________________ 
Texto para as questões 1, 2 e 3:  
 

Eu faço não com a cabeça 
 

O homem se aproxima no ponto de ônibus. 
Tem um papel na mão, lista, receita, não sei. Fala coisas 
que não entendo. Evito olhar o papel, evito olhar para 
ele, querendo afastá-lo com meu desinteresse. 
Quando percebo que quer dinheiro, faço que não com 
a cabeça. E continuo fazendo não até que ele se afasta. 

Moça, chama-me o chão. Não é o chão, é uma 
pessoa acocorada junto à parede. Estou com pressa, 
respondo sem falar. 

Não quero que limpem meu vidro. Não preciso 
de canetas esferográficas. Não vou comprar loteria 
hoje, o bilhete caído não é um apelo da sorte, é uma 
malha a mais na vasta rede. 

O umbigo ainda pendente, o bebê mole no ca-
lor, largado no colo da mãe, ao nível dos meus pés. Se 
eu comprar uma lata de leite em pó, ela não terá água 
filtrada, não terá mamadeira, não terá nada para usar 
o leite. Então não compro. 

Traço a cidade na reta dos meus passos, na 
fuga a tantas mãos. Mas é difícil enxergar, porque me 
falta um olho. No Pátio da Cidade só quero descansar 
de tudo o que me falta. 

Então estendo a mão para pedir também. E 
nela cuspo. Tampo o olho que enxerga e vejo com o 
vazado. No Pátio sitiado as moscas fazem ninho, as va-
rejeiras põem seus ovos, o corpo excrementa. 

Vou eu no corredor das ruas. 
Boa noite, sorrio para o porteiro da boate que 

me abre a porta. 
Obrigada, sorrio para o chofer do táxi que me 

leva.  
Até amanhã, despeço-me do maître que me 

serviu o jantar. 
Eu tão gentil. 
– Moça?… a senhora podia… 
– Não posso. 
– … dizer onde fica a “Praça XV”? 
As mulheres, todos sabem, alugam criancinhas 

para pedir esmolas na rua. Então não dou esmola para 
as mulheres, que espancarão os meninos porque nada 
ganharam.  

E as criancinhas, todos dizem, são pivetes em 
potencial. Então não dou esmolas, para que prossigam. 

O cego vende lixas de unha que não compro 
porque corto com tesouras. E lâminas de barbear que 
não compro porque não tenho barba. E agulhas de cos-
tura, que não compro porque não são da marca que me 
agrada. Ou não vende nada, e não dou dinheiro, por-
que todo dia passo por ele e se eu der dinheiro todo 
dia não há dinheiro que chegue. 

Alô? Aqui é do Orfanato, será que a senhora 
poderia…  

Alô? Aqui é do Asilo, quem sabe, a senhora po-
deria… 

Não posso. Não estou. Fecha a porta. Não 
atende. Madame está viajando. Aqui não mora nin-
guém com esse nome. Não viu o aviso na porta? Cui-
dado com o cão. Fale com o porteiro. Deixe recado. 
Passe outro dia. 

O homem vem a mim no ponto de ônibus. Des-
vio o olhar fingindo que não estou com medo. Ele me 
olha e pede, sabendo que não vou dar, porque estou 
com cara de quem não vai dar. E eu faço que não com 
a cabeça. E eu o odeio por me levar a fazer não. E não. 
Faço não. Não. Com a cabeça. 
Marina Colasanti 
____________________________________________ 
1. Nessa crônica, quando faz “não com a cabeça”, 

Marina Colasanti pretende  revelar que: 
 
I – não tem interesse pela venda de produtos comerci-
alizados na rua, sem procedência, sem qualidade e 
sem fiscalização.  
II – sente repulsa pelas mentiras declaradas pela ci-
dade afora, já tão contaminada por gente economica-
mente desfavorecida.  
III – despreza os encontros rotineiros com os pedin-
tes, a mendicância e a desonestidade social. 
IV – não quer se envolver com as questões sociais, in-
dignada com a pobreza e a malandragem das ruas dos 
grandes centros.  
 
De acordo com o contexto apresentado, está correto 
o que se afirma em: 
 

A) III, apenas. 
B) I, II e III. 
C) I, II e IV. 
D) I, III e IV. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

2. “Boa noite, sorrio para o porteiro da boate que 

me abre a porta. 
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Obrigada, sorrio para o chofer do táxi que me leva.  
Até amanhã, despeço-me do maître que me serviu o 
jantar. 
Eu tão gentil.” 
 

Considerando o contexto em que se insere o trecho 
acima, é possível confirmar que a linguagem tem, em 
sua expressividade, a presença de:  
 
 

A) humor. 
B) ironia. 
C) intertextualidade. 
D) polissemia. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

3. Os cenários descritos, as personagens citadas e as 

situações vivenciadas nesta crônica culminam para 
que a narrativa apresentada: 
 

I – seja uma reflexão para o leitor sobre sua postura 
diante das dificuldades, mentiras ou verdades, revela-
das pelo cotidiano social de quem vive às margens da 
sociedade.  
II – mostre como é triste e difícil o cotidiano de muitos 
cidadãos brasileiros moradores de rua, desrespeitados 
socialmente. 
III – revele o comportamento preconceituoso e arro-
gante de muitas pessoas economicamente desfavore-
cidas.   
IV – faça uma provocação reflexiva no leitor, que finge 
não se importar com o sofrimento alheio.  
 

De acordo com o contexto, pode-se concluir sobre as 
proposições que: 
 

A) apenas I está correta. 
B) apenas II está correta. 
C) I, II e III estão corretas. 
D) I, II e IV estão corretas. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

4. Em análise o emprego da vírgula no período com-

posto: 
 
I – Os supermercados cresceram muito na última dé-
cada e tornaram-se um dos melhores negócios do 
país. 
II – Os supermercados cresceram muito na última dé-
cada, e tornaram-se um dos melhores negócios do 

país. 
III – Os supermercados, na última década, cresceram 
muito e tornaram-se um dos melhores negócios do 
país. 
IV – Na última década, os supermercados cresceram 
muito, e tornaram-se um dos melhores negócios do 
país. 
  
Sobre os casos apresentados, está correto o que se 
verifica APENAS em: 
 

A) I e III. 
B) I e IV. 
C) I, II e III. 
D) II, III e IV. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores.   
____________________________________________ 

5. Ainda sobre a pontuação, considere os períodos: 

 
I – Uma alternativa que tem mobilizado muitas pes-
soas é o serviço voluntário nos fins de semana. 
II – Os jardins que estavam muito floridos serviram de 
cenário para o nosso piquenique.  
III – Os moradores de rua que são analfabetos recebe-
rão aulas noturnas na universidade.  
IV – Os alunos que ainda não estão cadastrados no 
site dos vestibulares  precisam fazer nova inscrição 
para acesso ao edital.  
 

Nos períodos acima, a presença da vírgula antes e de-
pois das orações sublinhadas mudaria o sentido pro-
posto em: 
 

A) I, II, III e IV. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

6. Quanto à concordância verbal, seguem alguns pe-

ríodos para análise: 
 

I – Não deixam de ser impressionantes, neste mo-
mento, as discussões acerca da política de ajuda hu-
manitária.   
II – Para a nova obra, foi feito, ainda durante a gestão 
passada, os levantamentos de preços.  
III – Está comprovado, diante da coleta de dados e de-
poimentos, as fraudes na construção do novo viaduto. 
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IV – Ontem, surgiram, após os debates dos novos can-
didatos, muitos boatos relacionados às irregularidades 
da prefeitura.   
 

De acordo com as regras gramaticais, podemos dizer 
que: 
 
A) apenas III está incorreto. 
B) apenas II e IV estão corretos. 
C) I, II, III e IV estão corretos. 
D) apenas I e IV estão corretos. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

7. Em se tratando da concordância verbal com o 

pronome “se”: 
 
I – Nessas ocasiões, não se convidam os figurões da 
política nacional.  
II – Copia-se redações da internet, como se a tarefa 
não feita resolvesse a formação pessoal.  
III – Durante a apresentação da peça teatral, obser-
vou-se pequenos desvios no texto.   
IV – Nessa nova crise, com certeza, demitem-se os 
empregados do setor de marketing. 
 

De acordo com as regras gramaticais, está correto o 
que se apresenta em: 
 

A) I e IV, apenas. 
B) III e IV, apenas. 
C) I, II e IV. 
D) II, III e IV. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

8. Avalie se as formas verbais sublinhadas, conjuga-

das no modo Imperativo, estão devidamente empre-
gadas nos períodos abaixo. 
 

I – Fica, porque você não conseguirá subir a serra com 
esse tempo chuvoso. 
II – Por favor, filha, dorme mais cedo hoje, porque 
tens prova o dia todo amanhã.   
III – Agora, põe todos os materiais na mochila, pois, 
do contrário, você perderá metade deles pelo cami-
nho até a escola.  
IV – Suba rápido! Você não tem o dia inteiro para pro-
curar jabuticabas maduras. 
 
Conforme as regras da Língua Portuguesa, temos 
como correta(s): 

 
A) II e IV. 
B) III e IV. 
C) I, II e III. 
D) apenas III. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

9. Quanto ao emprego dos pronomes, considere os 

exemplos: 
 

I – Ontem à tarde, interditaram os restaurantes cujas 
as condições de higiene eram muito precárias. 
II – Depois da tensão devido ao desaparecimento das 
crianças, encontraram-na desacordada nos fundos da 
casa. 
III – Não seria mesmo possível que entre você e eu 
houvesse tantas intrigas e desafetos. 
IV – Assim que a festa acabou, pediram para eu reco-
lher e lavar as louças.  
 
Observadas as regras gramaticais, é correto o que se 
apresenta em: 
 
A) I e II, apenas. 
B) III e IV. 
C) II e IV. 
D) I, II e III. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

10. Confira o emprego dos verbos EXISTIR e HA-

VER: 
 

I – Quantas soluções haveriam, se todos se compro-
metessem a ajudar. 
II – Imagino que devem existir poucos atletas em con-
dições de vencer a maratona. 
III – Ainda devem haver muitas famílias vivendo em 
extrema pobreza no Brasil.  
IV – Enquanto existirem pessoas destinadas a mudar o 
mundo, haverá esperanças. 
 

O emprego dos verbos citados está correto em: 
 

A) II e IV, apenas. 
B) II e III. 
C) I e IV, apenas. 
D) I, II e IV. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
____________________________________________ 

11. Na mitologia grega, Hidra de Lerna era uma 

criatura assustadora que vivia no lago de Lerna, 
possuía sete cabeças e foi derrotada por Herácles. 
Imagine que, cada vez que Herácles cortasse uma 
cabeça da Hidra, quatro novas surgiam no lugar. Se 
fossem cortadas, uma a uma, nove cabeças, com 
quantas cabeças ficaria a assutadora criatura?   

 
 

A) 35 

B) 36 

C) 33 

D) 34 

E) 32 

____________________________________________ 

12. Considere as proposições  p  e  q  mostradas 

nos itens abaixo: 
 

p: Bruno é cantor 

q: Caio é maestro 
 

Como podemos representar por meio de conectivos 
lógicos a proposição composta dada: 
 

“Se Bruno é cantor ou Caio é maestro, então Bruno 
não é cantor e Caio não é maestro.” 
 

A) (p  q) → (~p  ~q) 
B) (p  q)  (~p  ~q) 
C) (p  q)  (p  q) 
D) (p  q)  (~p  ~q) 
E) (p  q) → (~p  ~q) 
____________________________________________ 

13. Roberto e Sabrina moram em um prédio bem 

alto. Sabe-se que Sabrina mora 20 andares acima do 

andar em que mora Roberto. Como o elevador estava 
em manutenção, Roberto decide ir pelas escadas fazer 
uma visita a Sabrina, parando no décimo quarto an-
dar, exatamente no meio da subida, para descansar. 
Qual é o andar em que mora Sabrina? 
 

A) 22 

B) 24 

C) 18 

D) 20 

E) 26 

____________________________________________ 

14. Considere que em determinado departamento 

da Prefeitura de Governador Celso Ramos trabalham 
8 funcionários, incluindo o André. Deseja-se formar 
uma comissão interna nesse departamento contendo 
4 funcionários. De quantos modos podemos formar 
essa comissão interna considerando que André pre-
cisa obrigatoriamente estar nela? 
 
A) 120 

B) 210 

C) 24 

D) 35 

E) 21 

____________________________________________ 

15. Considere a proposição composta  

 

“Se nasci em Governador Celso Ramos então sou Gan-
cheiro.” 
 
A negação dessa proposição será: 
 

A) se nasci em Governador Celso Ramos então não 
sou Gancheiro. 
B) nasci em Governador Celso Ramos e não sou Gan-
cheiro. 
C) não nasci em Governador Celso Ramos e sou Gan-
cheiro. 
D) se não nasci em Governador Celso Ramos então 
sou Gancheiro. 
E) nasci em Governador Celso Ramos ou não sou Gan-
cheiro. 
____________________________________________ 

16. Pode-se dizer que anagrama é uma espécie de 

rearranjo das letras de uma palavra para produzir ou-
tras palavras com ou sem sentido. Paulo escreveu a 
palavra CELSO em uma folha de cartolina branca. O 
número total de anagramas que podemos formar com 
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essa palavra em que as consoantes aparecem sempre 
juntas e em qualquer ordem, é de: 
 

A) 36 

B) 24 

C) 06 

D) 48 

E) 72 

____________________________________________ 

17. Omar escreveu em árabe o número da casa 

dele, que possui três algarismos, em uma placa deco-
rativa. Sabe-se que, ao se remover o algarismo das 
centenas do número da casa de Omar, obtemos o nú-
mero da casa de Hana, e ao se remover o algarismo 
das dezenas do número da casa de Hana, obtemos o 
número da casa de Laila. Sabe-se ainda que, ao se so-
mar os números das casas dos três, obtém-se um total 
de 672. Com base nessas informações, pode-se con-

cluir que o algarismo  do número da casa de Omar é 
o 
 

 
 

A) 7 

B) 3 

C) 5 

D) 8 

E) 4 

____________________________________________ 

18. Sentenças que são sempre verdadeiras, inde-

pendente do valor lógico das proposições que a cons-
tituem, são chamadas tautologias. Entre as opções 
abaixo, é uma tautologia: 
 
A) Lais é atriz se e somente se Lais é atriz e Manoel é 
cantor. 
B) se Lais é atriz ou Manoel é cantor, então Manoel é 
cantor. 
C) se Lais é atriz ou não é atriz, então Manoel é can-
tor. 
D) se Lais é atriz, então Lais é atriz ou Manoel é can-
tor. 
E) se Lais é atriz, então Lais é atriz e Manoel é cantor. 
____________________________________________ 

19. Para o concurso Mister Brasil 2017 inscreve-

ram-se 66 belos homens. Na primeira fase eliminató-
ria foram desclassificados 21 deles por não cumprirem 
uma das tarefas previstas no regulamento. Dos ho-
mens que permaneceram no concurso, 27 usavam al-
guma espécie de piercing e 32 tinham alguma tatua-
gem pelo corpo. Sabe-se que todos os concorrentes 
que usavam piercing e que possuíam alguma tatua-
gem pelo corpo foram para a final do concurso, pode-
mos concluir que o número mínimo de homens finalis-
tas foi: 
 

A) 13 

B) 5 

C) 14 

D) 7 

E) 27 

____________________________________________ 

20. Para organizar seu treino para uma maratona 

de corrida da qual participará, Samuel, um corredor 
profissional, resolve fazer corridas diárias, durante 5 
dias seguidos. No primeiro dia ele faz uma corrida de 
12 km e, em cada dia seguinte, ele corre metade da 
distância que correu no dia anterior, formando assim 
uma progressão geométrica. Quantos km Samuel terá 
percorrido ao final dos cinco dias de treinamento para 
essa maratona? 
 

A) 11,625 km 

B) 23,25 km 

C) 23,50 km 

D) 23,625 km 

E) 22,50 km 

____________________________________________ 
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ESPECÍFICAS 
____________________________________________ 

21. Para estabelecer um compromisso de ajuda 

mútua, os países socialistas do Leste Europeu e a 
União Soviética firmaram uma aliança militar em 14 
de maio de 1955, formando o que ficou conhecido 
como “bloco do Leste” durante a Guerra Fria. Essa ali-
ança ganhou o nome de: 
 
A) Tratado de Varsóvia. 
B) Tratado de Versalhes. 
C) Tratado de Moscou. 
D) Tratado de Viena. 
E) Tratado da OTAN. 
____________________________________________ 

22. A Copa do Mundo de Futebol organizada pela 

FIFA em 2018 tem sua sede na Rússia, colocando em 
foco diversidades sobre esse país asiático que se des-
membrou da União Soviética no final da década de 
1980. Assinale a alternativa que não contém o nome 
de uma cidade russa. 
 
A) Samara. 
B) Kazan. 
C) Moscou. 
D) São Petesburgo. 
E) Hamburgo. 
____________________________________________ 

23. Importante parceiro comercial do Brasil, a Rús-

sia integra o bloco de países emergentes chamado 
BRICS, que além de Brasil e Rússia é composto por: 
 

A) Indonésia, China e Suécia. 
B) Inglaterra, China e Senegal. 
C) Índia, Cuba e Senegal. 
D) África do Sul, Índia, China. 
E) Indonésia, Cuba e Singapura. 
____________________________________________ 

24. Sobre a Guerra do Kosovo, considere as alter-

nativas: 
 
I - Kosovo era uma província que tinha uma composi-
ção étnica e religiosa diferente da maioria da Iugoslá-
via, que era sérvia. Os kosovares são de origem alba-
nesa e muçulmana, enquanto os sérvios são cristãos 
ortodoxos. 
II - Slobodan Milosevic, presidente da Sérvia, enviou 

tropas para a região com a ordem de aniquilar por 
completo a rebelião dos kosovares. 
III - Os ataques aéreos mataram um grande número 
de civis inocentes. Diante dos ferozes ataques coman-
dados pelo presidente da Iugoslávia, a ONU enviou 
suas tropas para os Balcãs a fim de colocar um ponto 
final nas ações militares. 
IV - Com a chegada das tropas da OTAN em Kosovo, 
foi instaurado um governo provisório, sob responsabi-
lidade da ONU. Ao fim do conflito, Milosevic foi preso 
sob a acusação de cometer crimes contra a humani-
dade. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 

A) São verdadeiras as alternativas I, II, III e IV. 
B) São verdadeiras somente as alternativas I e III. 
C) São verdadeiras somente as alternativas II e III. 
D) São verdadeiras somente as alternativas III e IV. 
E) São verdadeiras somente as alternativas I, III e IV. 
____________________________________________ 

25. Sobre os diversos conceitos de espaço Rural e 

Urbano, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) A única forma de conceituar os espaços como Rural 
e Urbano é utilizando a ocupação dos indivíduos como 
critério, por exemplo, se ocupam na atividade agrí-
cola, cultivando plantas e lidando com animais, no es-
paço Rural. 
B) Devido à profundidade das transformações sofridas 
pela sociedade, de acordo com Milton Santos, não se 
trata mais de distinguir espaços rurais e urbanos, e 
tampouco pequenas e grandes cidades.  
C) De acordo com Milton Santos, o campo comanda a 
vida econômica e social do sistema urbano, nas regi-
ões agrícolas. Nas regiões urbanas, essa função é de-
sempenhada pelas atividades secundárias e terciárias. 
D) Segundo José Graziano, a ideia de dois mundos que 
se opõem vai cedendo lugar à ideia de um “conti-
nuum” espacial, seja do ponto de vista de sua dimen-
são geográfica e territorial, seja na sua dimensão eco-
nômica e social. Atualmente, discute-se o conceito ru-
ral/urbano como sendo articulado e não oposto. 
E) Anos a fio, discutiu-se a polaridade campo/cidade 
como sendo controversa e não compatível entre si por 
mostrar-se contrastante. Este debate já é fato supe-
rado e atualmente os autores abordam o assunto de 
modo a não mais antagonizar esse binômio, mas tra-
tam-no de forma articulada. 
____________________________________________ 
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26. A variedade de biomas reflete a enorme ri-

queza da flora e da fauna brasileiras: o Brasil abriga a 
maior biodiversidade do planeta.  
Além disso, muitas das espécies brasileiras são endê-
micas, e diversas espécies de plantas de importância 
econômica mundial. Assinale a alternativa que não 
corresponde a um produto endêmico do Brasil: 
 

A) Castanha do Pará. 
B) Amendoim. 
C) Abacaxi. 
D) Cana-de-açúcar. 
E) Carnaúba. 
____________________________________________ 

27. Sobre a biodiversidade brasileira, assinale V 

para as alternativas Verdadeiras e F para as Falsas. 
 

( ) A biodiversidade ocupa lugar importantís-
simo na economia nacional: o setor de agroindústria, 
sozinho, responde por cerca de 40% do PIB brasileiro 
(calculado em US$ 866 bilhões em 1997). 
( ) Não é necessário que o Brasil intensifique as 
pesquisas em busca de um melhor aproveitamento da 
biodiversidade brasileira mantendo garantido o 
acesso aos recursos genéticos exóticos, também es-
senciais ao melhoramento da agricultura, da pecuária, 
da silvicultura e da piscicultura nacionais. 
( ) Produtos da biodiversidade respondem por 
31% das exportações brasileiras, com destaque para o 
café, a soja e a laranja. As atividades de extrativismo 
florestal e pesqueiro empregam mais de três milhões 
de pessoas. 
( ) A biomassa vegetal, incluindo o etanol da 
cana-de-açúcar, e a lenha e o carvão derivados de flo-
restas nativas e plantadas respondem por 30% da ma-
triz energética nacional – e em determinadas regiões, 
como o Nordeste, atendem a mais da metade da de-
manda energética industrial e residencial.  
( ) O Brasil não sofre com o patenteamento de 
espécies nativas brasileiras por outros países, pois é 
proibido esse tipo de prática pela sua legislação. 
 

A sequência correta de cima para baixo é: 
 

A) V, V, F, F, V. 
B) V, F, V, V, V. 
C) V, F, V, V, F. 
D) F, F, V, V, F. 
E) F, F, V, F, F. 
____________________________________________ 

28. Segundo Köppen, o Estado de Santa Catarina 

possui dois subtipos climáticos, assinale a alternativa 
que apresenta a classificação correta: 
 

A) Cwc: Clima subtropical com chuvas bem distribuí-
das atuando na região do planalto e porção oeste do 
estado e Cwb: Clima tropical úmido com chuvas inten-
sas no verão, invernos brandos e verões torrenciais, 
atuando no litoral. 
B) Cfc: Clima tropical úmido com chuvas intensas no 
inverno e seca no verão, verões quentes e invernos 
brandos. Atua na parte do interior do estado e Cfb: 
Clima tropical de altitude com chuvas bem distribuí-
das, verões brandos e invernos rigorosos. Atua em 
todo o planalto serrano e na porção norte da região 
Oeste do estado. 
C) Cfa: Clima mesotérmico úmido com chuvas bem 
distribuídas, verões brandos e invernos rigorosos. 
Atua em todo o planalto serrano e na porção norte da 
região Oeste do estado e Cfb: Clima mesotérmico 
úmido com chuvas bem distribuídas, verões quentes e 
invernos brandos. Atua em todo o litoral e na Planície 
do Rio Uruguai. 
D) Cwa: Clima desértico com inverno seco e rigoroso, 
atua no interior do estado e Cwc: Clima subtropical 
com chuvas bem distribuídas atuando no restante do 
estado. 
E) Cfa: Clima mesotérmico úmido com chuvas bem 
distribuídas, verões quentes e invernos brandos. Atua 
em todo o litoral e na Planície do Rio Uruguai e Cfb: 
Clima mesotérmico úmido com chuvas bem distribuí-
das, verões brandos e invernos rigorosos. Atua em 
todo o planalto serrano e na porção norte da região 
Oeste do estado. 
____________________________________________ 

Considere as figuras a seguir para as questões 29 e 30: 
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____________________________________________ 

29. As figuras representam um perfil esquemático 

da fisionomia ecológica de: 
 

A) Savana (Cerrado). 
B) Deserto. 
C) Floresta estacional montana. 
D) Floresta Ombrófila Densa. 
E) Pradarias (Savana Estépica). 
____________________________________________ 

30. Os números nas figuras (de 1 a 4) representam 

respectivamente blocos diagramas de quais etapas da 
vegetação do sistema citado na questão anterior 
(questão 9): 
 

A) Parque, Arborizada, Gramíneo Lenhosa, Florestada. 
B) Florestada, Arborizada, Parque, Gramíneo Lenhosa. 
C) Arborizada, Parque, Florestada, Gramíneo Lenhosa. 
D) Gramíneo Lenhosa, Florestada, Parque, Arborizada. 
E) Florestada, Parque, Arborizada, Gramíneo Lenhosa. 
____________________________________________ 

31. Recentemente, os olhares do mundo se volta-

ram para a Tailândia quando um grupo de meninos e 
seu treinador de futebol ficaram presos em uma ca-
verna na região montanhosa de Chiang Rai, conforme 
aponta o seguinte fragmento extraído do portal de 
notícias G1: 
 
“Começou na madrugada deste domingo (8) - horário 
no Brasil, manhã na Tailândia - a operação de resgate 
dos 12 meninos de 11 a 16 anos e seu treinador de fu-
tebol, presos em uma caverna inundada no distrito de 
Chiang Rai desde o dia 23 de junho. ” 
 

Sobre a Tailândia é correto afirmar: 

 
A) Localizada no continente da Ásia, na região central, 
seus limites territoriais são com China e Butão a norte 
e Myanmar e Laos a sul. 
B) Localizada no continente da Ásia, na região do 
Oeste Asiático seus limites territoriais são com o Ne-
pal e Samoa a norte; Samoa e Indonésia a leste. 
C) Localizada no continente da Oceania, na região do 
círculo de fogo do pacífico seus limites territoriais são 
com Indonésia e Vietnam. 
D) Localizada no continente da África, na região seten-
trional, seus limites territoriais são com Sudão e Sene-
gal a sul, Egito e Etiópia a nordeste. 
E) Localizada no continente da Ásia, na região do Su-
deste Asiático seus limites territoriais são com o Laos 
e Myanmar a norte; Laos e Camboja a leste. 
____________________________________________ 

32. No domingo (3 de junho), o Vulcão de Fogo, 

que fica a 3.763 metros de altura, situado a cerca de 
50 km da capital da Guatemala, teve a sua mais forte 
erupção desde 1974. Mais de 3 mil tiveram que deixar 
suas casas e 1,7 milhão de pessoas foram afetadas. Os 
departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango e Es-
cuintla foram os mais atingidos. Segundo o site de no-
tícias G1, o fluxo piroclástico foi o responsável pelo 
elevado número de mortes, causando uma tragédia 
cujos precedentes se remetem à Pompéia italiana, 
numa das erupções do temido Vesúvio. A Guatemala 
e o vulcão de Fogo estão localizados em qual região 
tectônica do planeta Terra? 
 

A) Na região do Círculo de Fogo do Pacífico. 
B) Repartido entre as placas Norte-Americanas, do Ca-
ribe e de Cocos. 
C) No meio entre a Placa de Nazca e a Placa do Pací-
fico. 
D) Entre a Placa Norte-Americana e a Placa Eurasiana. 
E) No meio da Placa do Caribe, longe da extremidade. 
____________________________________________ 

33. Conforme Aziz Ab’ Saber (2000), esse domínio 

morfoclimático ocupa as áreas das depressões inter-
montanas compreendida entre o maciço da Borbo-
rema e a serra de Ibiapaba. Os solos são rasos e pe-
dregosos, e a vegetação aberta favorece a ação da la-
vagem superficial pelo escoamento em lençol que ela-
bora extensos pedimentos, onde há predominância de 
fragmentos rochosos recobrindo a superfície. Os rios e 
os riachos possuem regimes intermitentes com cheias 
rápidas e ocasionais e os sedimentos transportados 
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são grosseiros representados por areia grossa e casca-
lho. O fragmento acima se refere ao seguinte domínio 
morfoclimático brasileiro: 
 

A) Domínio do Cerrado. 
B) Domínio da Amazônia. 
C) Domínio da Caatinga. 
D) Domínio da Mata Atlântica. 
E) Domínio dos Mares de Morro. 
____________________________________________ 

34. O Estado de Santa Catarina foi formado por di-

versos movimentos de imigrantes. A maior corrente 
imigratória já acolhida pelo Estado, a partir de 1925, 
tendo sitio principalmente no vale do Rio Tubarão, foi: 
 
A) A espanhola. 
B) A alemã. 
C) A polonesa. 
D) A italiana. 
E) A japonesa. 
____________________________________________ 

35. A escala gráfica é definida como a representa-

ção gráfica de várias distâncias do terreno sobre uma 
linha reta graduada. É constituída de um segmento à 
direita da referência zero, conhecida como escala pri-
mária. Consiste também de um segmento à esquerda 
da origem que é dividido em submúltiplos da unidade 
escolhida graduada da direita para a esquerda e tem a 
função de facilitar as medições do mapa. Esse seg-
mento é conhecido como: 
 

A) Segmento fracionado. 
B) Medidor. 
C) Talão ou Escala de fracionamento. 
D) Marcador. 
E) Submarcador. 
____________________________________________ 

36. A distância real entre duas cidades é de 30 Km. 

Numa carta onde a escala é de 1:250000 qual a dis-
tância em mm que haverá na representação entre as 
duas cidades? Considere que Escala= d/D onde d = 
distância gráfica e D = distância real e assinale a res-
posta correta: 
 
A) 120mm. 
B) 120000 mm. 
C) 250 mm. 
D) 3000 mm. 

E) 1250 mm. 
____________________________________________ 

37. Numa escala gráfica onde cada centímetro cor-

responde a 500m (quinhentos metros) a escala numé-
rica será: 
 
A) 1: 500. 
B) 1: 25000. 
C) 1: 50000. 
D) 1: 50. 
E) 1:25. 
____________________________________________ 

38. Leia o fragmento dessa notícia extraída do site 

da revista Super Interessante: 
 
“A primeira imagem que retrata o mundo como o co-
nhecemos hoje é do cartógrafo alemão Martin Wal-
dseemüller (1475-1522). Dividindo a Terra entre Ori-
ente e Ocidente, ela foi feita em abril de 1507, 15 
anos depois da chegada dos europeus ao continente 
americano. O mapa de Waldseemüller foi o primeiro a 
utilizar o termo “América” e estava baseado nos dese-
nhos do cientista considerado o pai da cartografia. Co-
nhecido inicialmente como Cosmografia Universal, ele 
foi reproduzido em mil cópias, das quais apenas uma 
sobrevive até hoje, na Biblioteca do Congresso norte-
americano. Antes do alemão, outros povos tentaram 
registrar suas concepções de mundo, mesmo que de 
forma incompleta, como os chineses, que esboçaram 
mapas datados de 10 mil a.C. Mas tudo mudou du-
rante a Idade Moderna. Com a expansão mercanti-
lista, novos elementos foram incorporados aos ma-
pas-múndi com detalhes, informações e precisão iné-
ditos até então.” Fonte: Super Interessante 

 
O cientista considerado o “Pai da Cartografia” que 
abordou esse e outros temas relevantes em seu com-
pêndio o Almagesto é: 
 

A) Ptolomeu. 
B) Eratóstenes. 
C) Alexander Von Humboldt. 
D) Muhammad Al-idrisi. 
E) Estrabão. 
____________________________________________ 

39. Ele cunhou o termo geografia (geo = terra e 

gráfico = escrita) em seu trabalho como geógrafo ten-
tou calcular a circunferência exata da Terra, com um 
erro inferior a 2% , medindo a inclinação da Terra e a 
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distância para o Sol . Também cultivou um grande tra-
balho cartográfico, desenvolveu um dos primeiros ma-
pas do mundo ( 276-195 a. C ) e definiu os conceitos 
de latitude e longitude . Estamos falando de: 
 

A) Alexander Von Humboldt. 
B) Eratóstenes. 
C) Muhammad Al-idrisi. 
D) Ptolomeu. 
E) Estrabão. 
____________________________________________ 

40. Sobre a leitura de paisagens e seus desdobra-

mentos, assinale a alternativa incorreta: 
 

A) Através da leitura de paisagens pode-se debater o 
dinamismo do espaço comparando modificações da 
paisagem daquele local, por meio, por exemplo, de fo-
tografias. 
B) A leitura da paisagem “é um recurso que permite 
desenvolver uma série de capacidades: a observação, 
o registro, a análise, a comparação e a representação 
que, em geografia, tem um caráter específico”. 
C) A leitura de paisagens permite a reflexão sobre o 
espaço em que vivemos, suscitando discussões vitais 
para o desenvolvimento sustentável das formações 
sócio espaciais. 
D) A leitura de paisagens possibilita perceber profun-
didades e identificar os elementos naturais e sociais 
posicionados mais próximos e mais distantes do ponto 
que é foco da observação. 
E) A leitura de paisagem é uma categoria de análise 
ultrapassada e que não possui mais usabilidade para a 
geografia moderna pois só possibilita análises estáti-
cas e a geografia necessita de análises dinâmicas. 
____________________________________________ 

 


