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04. Assinale a alternativa correta sobre a intenção 
predominante no texto: 

 
a) A intenção do texto é expressar um estado de 

espírito do emissor com relação ao que fala. 
b) A intenção do texto é persuadir o destinatário 

influenciando seu comportamento. 
c) O texto tenciona transmitir uma informação sobre 

um elemento designado. 
d) O texto procura simplesmente estabelecer um 

canal de comunicação com o interlocutor. 
e) Ao tratar de um problema social, o texto busca 

discutir o próprio papel da linguagem. 
  
 
TEXTO 3 
 
Por Vários Motivos Principais 
Stanislaw Ponte Preta (Sérgio Porto) 
Durante uma recepção elegante, a flor dos Ponte Pretas 
estava a mastigar o excelente jantar, quando uma senhora 
que me fora apresentada pouco antes disse que adorou 
meus livros e que está ávida de ler o próximo. 
 
— Como vai se chamar? 
 
Fiquei meio chateado de revelar o nome do próximo livro. 
Ela podia me interpretar mal. Como ela insistisse, porém, 
eu disse: 
 
— "Vaca Porém Honesta." (*) 
 
Madame deu um sorriso amarelo mas acabou 
concordando que o nome era muito engraçado, muito 
original. Depois — confessando-se sempre leitora 
implacável, dessas que sabem até de cor o que a gente 
escreve —, madame pediu para que não deixássemos de 
incluir aquela crônica do afogado. 
 
— Qual? — perguntei. 
 
— Aquela do camarada que ia se afogando, aí os carros 
foram parando na praia de Botafogo para ver se salvavam 
o homem. Depois um carro bateu no outro, houve 
confusão e até hoje ninguém sabe se o afogado morreu ou 
salvou-se. Lembra-se? Aquela é uma de suas melhores 
crônicas. 
 
Foi então que eu contei pra ela o caso do colecionador de 
partituras famosas, que um dia foi a um editor de música 
procurando o original de certa sonata que fora composta 
por Haydn e Schumann juntos. O editor ficou olhando para 
ele e o colecionador esclareceu: - Sei que essa partitura é 
raríssima, mas eu pagaria qualquer preço por ela. 
 
— Vai ser um pouco difícil — disse o editor — conseguir 
uma partitura composta por Haydn e Schumann juntos, por 
vários motivos. Primeiro: quando Schumann nasceu, 
Haydn tinha morrido no ano anterior. 
 
A leitora que se lembra de tudo que eu escrevi estranhou e 
perguntou: 
 
— Por que me contou essa história? 
 
— Porque lembra a história que estamos vivendo agora. A 
crônica sobre o afogado que a senhora diz ser uma das 
minhas melhores crônicas... quem escreveu foi Fernando 
Sabino. 
 

Ela achou engraçadíssimo. Papai agrada em festa. 
 
(*) O título, mais tarde, foi trocado, porque a vaca protestou. 
                    Texto extraído do livro "O melhor da crônica 
brasileira", José Olympio Editora - Rio de Janeiro, 1997, pág. 88. 
 
 
05.  Podemos afirmar como característica principal desse 
texto: 

 
a) A busca pelo desenvolvimento de um 

pensamento incutindo um conceito no leitor. 
b) Formação de uma trama central em que 

personagens secundários circundam em torno 
dos principais. 

c) Apresentação de tratamento descritivo dos tipos 
do personagem a fim de desencadear humor. 

d) O tratamento objetivo de um tema corriqueiro que 
busca sensibilizar o leitor para um fato específico.  

e) O tratamento subjetivo de um tema cotidiano 
dando-lhe dimensão literária, a partir de uma 
visão singular.  

 
06. “Aquela crônica não era minha.” Em qual das frases 
abaixo o pronome em destaque  tem a mesma função 
sintática que a do exemplo? 

 
a) Meu pacote foi trocado pelo seu. 
b) Vi vários trabalhos, porém gostei mais do teu. 
c) Os meus são aqueles logo ali. 
d) Demorei a ver que a responsabilidade é nossa e 

não sua. 
e) A razão disso não é mais a necessidade do seu 

comparecimento. 
 
07. Transformando as orações: “Ela achou 
engraçadíssimo. Papai agrada em festa.”  em um único 
período composto, como ficaria sem alterar-lhes o sentido? 
 

a) Ela achou engraçadíssimo, hoje papai agrada 
em festa. 

b) Ela achou engraçadíssimo, pois papai agrada em 
festa. 

c) Ela achou engraçadíssimo que papai agrada em 
festa. 

d) Ela achou engraçadíssimo ou papai agrada em 
festa. 

e) Ela achou engraçadíssimo ora papai agrada em 
festa. 

 
08. “quando uma senhora que me fora apresentada 
pouco antes” 
 

a) A oração em destaque é composta de um verbo 
cuja regência está incorreta, pois pedia 
preposição. 

b) O erro de concordância presente no texto é 
aceitável, pois comum na oralidade brasileira. 

c) O pronome relativo é o motivo do emprego do 
pronome oblíquo proclítico. 

d) O adjunto adverbial está desenvolvido numa 
oração coordenada, ou seja, sintaticamente 
independente. 

e)  O emprego do pretérito mais que perfeito, revela 
o caráter formal que o autor claramente 
pretendeu dar ao texto.  
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TEXTO 4 
 
Vaidade 
Florbela Espanca 
Sonho que sou a Poetisa eleita, 
Aquela que diz tudo e tudo sabe, 
Que tem a inspiração pura e perfeita, 
Que reúne num verso a imensidade! 
 
Sonho que um verso meu tem claridade 
Para encher todo o mundo! E que deleita 
Mesmo aqueles que morrem de saudade! 
Mesmo os de alma profunda e insatisfeita! 
 
Sonho que sou Alguém cá neste mundo... 
Aquela de saber vasto e profundo, 
Aos pés de quem a terra anda curvada! 
 
E quando mais no céu eu vou sonhando, 
E quando mais no alto ando voando, 
Acordo do meu sonho... 
 
                                E não sou nada!... 
 
09. “Sonho que sou Alguém cá neste mundo...” 
Assinale a alternativa que corresponde a uma análise 
correta do período. 
 

a) ‘que sou alguém cá neste mundo’ estabelece uma 
relação de dependência sintática com a oração 
anterior, pois é seu objeto. 

b) ‘sonho que sou’ estabelece a dominação sintática 
do período que é composto por duas orações. 

c) ‘neste mundo’ funciona como adjunto adverbial 
que, se desenvolvido, acrescentaria uma oração 
com valor de advérbio ao período. 

d) ‘sou’ indica uma oração reduzida de infinitivo. 
e) ‘que’ é uma conjunção subordinativa que introduz 

a oração subordinada adjetiva restritiva. 
 
10. “Sonho que sou a Poetisa eleita”, em qual das frases 
abaixo o ‘que’ tem a mesma função sintática que a 
sentença do exemplo. 
 

a) Estude, menino, um pouco que seja! 
b) A minha sensação de prazer foi tal que venceu a 

de espanto. 
c) Todos lhe fizeram sinal que se calasse. 
d)  E ao lerem os meus versos pensem que eu sou 

qualquer coisa natural. 
e) Não esperaria mais, que elas podiam voar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conhecimentos Pedagógicos   
 
 
11. As ações educativas de combate ao racismo e às 
discriminações favorecem mudanças na maneira de agir e 
pensar dos indivíduos e das instituições. 
A partir deste pressuposto, as afirmativas abaixo 
expressam determinações para o ensino da História e da 
Cultura Afro-Brasileira, EXCETO: 
 

a) O ensino da História e Cultura Afro-Brasileira 
envolverá a articulação entre passado, presente e 
futuro no âmbito das experiências e pensamentos 
produzidos em diferentes circunstâncias e 
realidades do povo negro. 

b) O ensino da História e Cultura Afro-Brasileira se 
fará em atividades estritamente curriculares para 
que se explicitem sem preconceito, as diferentes 
formas de expressão e pensamentos de raiz da 
cultura africana. 

c) A educação das relações étnico-raciais se 
desenvolverá no cotidiano das escolas, nos 
diferentes níveis e modalidades de ensino, como 
conteúdo de disciplinas, especialmente em 
Educação Artística, Literatura e História do Brasil. 

d) O ensino da História e Cultura Afro-Brasileira 
abrangerá, entre outros conteúdos, iniciativas e 
organizações negras, incluindo a história dos 
quilombos e de remanescentes de quilombos. 

e) O ensino da História e Cultura Afro-Brasileira se 
fará por diferentes meios, no decorrer do ano 
letivo, com vistas à divulgação e estudo da 
participação dos africanos e seus descendentes 
na diáspora e em episódios da história do Brasil e 
mundial. 

 
12. O movimento em direção à educação inclusiva tem 
ganhado cada vez mais força e tem sido considerado por 
muitos estudiosos, como um dos principais movimentos 
reformistas na escola do século XX . 
 

I. A educação inclusiva evoluiu como um 
movimento de apoio às políticas e práticas 
segregacionistas de educação. 

II. A educação inclusiva não tem sido discutida em 
termos de justiça social, mas como uma ação 
pedagógica que visa a reforma escolar e 
melhorias nos programas. 

III. A inclusão pressupõe que a escola se ajuste a 
todas as crianças que nela desejam matricular-se, 
em vez de esperar que uma determinada criança 
com necessidades especiais se ajuste à escola. 

IV. O portador de necessidades educacionais 
especiais deve ter acesso à escola normal, a qual 
deve utilizar uma pedagogia centrada no 
educando a fim de atender às suas necessidades. 

 
Sobre este tema, está correto o que se afirma em: 
 

a) I, II e III apenas. 
b) II, III e IV apenas. 
c) I e II apenas.  
d) II e IV apenas. 
e) III e IV apenas. 
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13. A adaptação curricular refere-se ao ajuste dos 
objetivos de estudos, dos materiais e métodos de ensino, 
bem como do ambiente escolar, de modo que se possa 
atender às necessidades dos alunos. 
Analisando as afirmativas abaixo que versam sobre 
currículo e adaptação curricular para uma escola inclusiva, 
é incorreto o que se afirma em: 
 

a) Os currículos das escolas inclusivas são 
caracterizados por sua habilidade de incorporar 
conteúdos que promovem o desenvolvimento de 
habilidades sociais além do conteúdo acadêmico. 

b) Para atender às diferentes necessidades, o 
currículo e as atividades de sala de aula devem 
ser dirigidos a todos os alunos na sala de aula 
comum. 

c) As adaptações curriculares que são feitas através 
de planos individuais precisam ser direcionadas 
para garantir o grau mais alto possível de 
participação em sala de aula. 

d) Nas escolas inclusivas da atualidade, a 
adaptação curricular fica a cargo dos 
especialistas, que são os responsáveis pela 
criação dos planos individuais visando um melhor 
atendimento ao aluno. 

e) Nos planos individuais de atendimento aos 
portadores de necessidades especiais, é 
necessário distinguir a redação de sua 
implementação; cabendo ao professor o real 
cuidado para que tais planos não se tornem 
instrumentos de segregação. 

 
14. A ação educativa processa-se de acordo o com a 
compreensão que se tem da realidade social em que está 
inserida. Desta forma, as incursões pelo campo da História 
da Educação Brasileira permitem verificar que: 
 

I. O legado educacional deixado pelos jesuítas, bem 
como toda a ideologia que alimentava o sistema 
educacional e sua própria estrutura, em períodos 
recentes, começou a se harmonizar com contexto 
sócio-cultural brasileiro. 

II. A forma como evolui a economia não interferiu na 
evolução da organização do ensino, já que o 
sistema econômico pode ou não criar uma 
demanda de recursos humanos que devem ser 
preparados pela escola. 

III. A herança cultural influi sobre os valores e as 
escolhas da população que procura a escola 

IV. A forma como se organiza o poder não se 
relaciona com a organização do ensino porque o 
legislador é sempre o representante não dos 
interesses políticos, mas da vontade popular. 

 
Das afirmativas apresentadas acima, estão incorretas: 
 

a) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.  
c) Apenas III e IV. 
d) Apenas I, II e IV. 
e) Apenas II, III e IV.  

 
15. Foi analisando a educação, do ponto de vista filosófico, 
sociológico e psicológico que os Pioneiros da Educação 
Nova fundamentaram as reivindicações de mudanças em 
prol da educação brasileira. 
 
Sobre os pensamentos expressos no Manifesto, está 
incorreto o que se afirma em: 
 

a) A primeira grande reivindicação do manifesto é 
feita em favor da escola pública, para que ela não 
se constitua privilégio de alguns em detrimento de 
outros. 

b) O Manifesto apresenta a reivindicação de uma 
ação firme e objetiva do Estado, no sentido de 
assegurar escola para todos, recusando a 
contribuição da iniciativa privada em educação 
por seu caráter elitista.  

c) Presente entre as reivindicações do Manifesto, 
encontra-se a laicidade do ensino público, a 
gratuidade, a obrigatoriedade e a co-educação. 

d) Impõe-se que seja leigo o ensino na escola 
pública e que o ambiente escolar seja colocado 
acima das seitas, disputas religiosas e 
dogmatismos. 

e) O Manifesto solicita autonomia para a função 
educativa e a descentralização do ensino. 

  
16. A partir dos condicionantes sócio-políticos, as 
tendências da prática pedagógica foram classificadas em 
dois grandes grupos, liberais e progressistas, nos quais 
destacamos: 
 

I.  Tendência tradicional 
II.  Tendência tecnicista 
III.  Tendência libertadora 
IV.   Tendência crítico-social dos conteúdos 

 
Estabeleça a relação com as afirmativas a seguir. 
 

(   )  Os conteúdos de ensino são informações, leis e 
princípios científicos, estabelecidos e ordenados 
numa seqüência lógica conforme determinadas 
instruções.  

(   )  Os conteúdos culturais universais que foram 
incorporados pela humanidade, tornam-se 
conteúdos de ensino, sendo permanentemente 
reavaliados face às realidades sociais. 

(   )  O relacionamento professor – aluno baseia-se em 
relações estruturadas e objetivas com papéis 
definidos conforme um sistema instrucional eficiente 
e efetivo em termos de resultados de 
aprendizagem.  

(   )  Os conteúdos ensinados são conhecimentos e 
valores sociais acumulados pelas gerações adultas 
e repassados ao aluno como verdades absolutas. 

(   )  Os conteúdos de ensino, denominados temas 
geradores, são retirados da problematização da 
prática de vida dos estudantes. 

 
Das alternativas abaixo, preenche corretamente a coluna: 
 

a) I – II – IV – II – III     
b) III – I – II – IV – II   
c) II – III – III – IV – I   
d) IV – II – III – I – II  
e) II – IV – II – I – III  

 
17. O Título V da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
refere-se ao Conselho Tutelar, órgão esse, encarregado de 
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente. 
  
São atribuições do Conselho Tutelar: 
 

I. Atender e aconselhar os pais ou responsável, 
podendo encaminhá-los para tratamento 
psicológico ou psiquiátrico. 
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II. Promover a execução de suas decisões. 
III. Expedir notificações. 
IV. Representar ao Ministério Público, para efeito das 

ações de perda ou suspensão do pátrio poder. 
 
Estão corretas: 
 

a) Todas as alternativas. 
b) Nenhuma das alternativas. 
c) Apenas as alternativas I, II e III. 
d) Apenas as alternativas I, II e IV. 
e) Apenas as alternativas II e III. 

 
18. Dentre as alternativas apresentadas a seguir, apenas 
uma contem incumbência dos Municípios segundo a 
LDBEN. Assinale-a. 
 

a) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede 
estadual. 

b) Oferecer a educação infantil em creches e pré-
escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental. 

c) Assegurar o ensino fundamental e oferecer, com 
prioridade, o ensino médio. 

d) Coletar, analisar e disseminar informações sobre 
a educação. 

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

 
19. O artigo 214 da Constituição da República Federativa 
do Brasil diz: 
 
A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de 
duração plurianual, visando à articulação e ao 
desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à 
integração das ações do Poder Público que conduzam à:  
 

I.  Erradicação do analfabetismo; 
II.  Universalização do atendimento escolar; 
III.  Melhoria da qualidade do ensino; 
IV.  Formação para a universidade; 
V.  Promoção humanística, científica e 

tecnológica do País. 
  

Dos incisos apresentados, qual não corresponde à 
realidade? 
 

a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
e) V 

 
20. De acordo com a Lei nº 9.394/96 – LDBEN, a prática 
de Educação Física será facultativa ao aluno: 
 

I.  Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior 
a seis horas. 

II.  Maior de trinta anos de idade. 
III.  Que estiver prestando serviço militar inicial ou que, 

em situação similar, estiver obrigado à prática da 
educação física. 

IV.  Que tenha prole igual ou superior a dois filhos. 
 
Está(ão) correto(s): 
 

a) Apenas I. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas II e III. 
d) Apenas II, III e IV. 
e) Apenas I, II e III. 

 
 

Conhecimentos Específicos  
 

 
21. Nos últimos anos, a derrocada do socialismo em um 
país europeu acarretou também a sua desintegração 
territorial, uma vez que as idéias que haviam norteado o 
ressurgimento dessa nação no fim da Segunda Guerra 
Mundial tinham sido as da construção de uma sociedade 
socialista e de fraternidade entre os povos que a 
constituíam.  
 
A descrição acima se refere a um território anteriormente 
denominado de: 
 

a) Iugoslávia 
b) República Tcheca 
c) Sérvia e Montenegro 
d) Austria-Hungria 
e) Alemanha 

 
22. Depois de uma aula de Geografia sobre Atividade 
Comercial, a professora aplica com uma turma do Ensino 
Médio, a questão transcrita a seguir. Analise-a e indique a 
resposta correta. 
 
“O comércio internacional, em virtude das restrições feitas 
nas fronteiras que separam os países, apresenta maior 
complexidade. Cada país, a fim de controlar seu balanço 
de pagamento, estabelece tarifas aduaneiras que podem 
estimular o comércio de determinados produtos ou 
restringir outros. Alguns países, às vezes, adotam um 
sistema que estabelece elevadas taxas aduaneiras para os 
produtos importados que tenham condições de competição 
no mercado nacional”.  
 
Tal sistema é denominado de: 
 

a) Fordismo-Toyotismo 
b) Neoliberalismo Comercial 
c) Keynesianismo 
d) Protecionismo 
e) Livre-Cambismo Econômico 

 
23. No decorrer de uma aula de Geografia, no Ensino 
Médio, sobre o tema “os meios de transportes”, um 
determinado aluno faz o seguinte questionamento ao 
professor: 
 

 
Das respostas abaixo, qual deveria ser dada a turma pelo 
professor? 
 

a) O rodoviário, pela velocidade e custos acessíveis 
quando comparados com meios de transporte 
como o ferroviário. 

b) O intermodal, aproveitando a potencialidade dos 
diversos meios de transporte em cada trecho 
específico do território nacional. 

“O Brasil é um país de dimensões continentais 
que contempla um território com mais de 8,5 
milhões de quilômetros quadrados e mais de 22 
mil quilômetros de fronteiras, dos quais pelos 
menos 15 mil por terra. Qual seria o sistema de 
transporte que promoveria da melhor forma a 
integração das diversas áreas do país?” 
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c) O ferroviário, pelas facilidades do quadro natural 
de todas as regiões do país e pelo maior volume 
transportável pelos vagões. 

d) Os fluviais e marinhos, pela extensão dos rios e 
do litoral e da facilidade de se implantar a infra-
estrutura em todo o território nacional. 

e) O aéreo, pela velocidade e capacidade de 
interligar pontos distantes em um país com 
dimensões continentais como o Brasil. 

 
24. Analise os trechos a seguir. 
 

 
Com base na análise dos trechos do poema de João 
Cabral de Melo Neto e em conhecimentos sobre o 
Nordeste brasileiro, analise os itens formulados. 
 

I.  No trecho (I) aparece uma característica bem 
marcante da região, rios intermitentes com grande 
volume de água. 

II.  No trecho (II) é evidente o processo de êxodo rural 
que acontece na região. 

III.  No trecho (III) é mostrada a expropriação da terra 
e a expulsão do homem do campo devido o 
avanço da atividade canavieira. 

IV.  Em todos os trechos é possível perceber 
problemas do Sertão, do Meio Norte e da Zona da 
Mata Nordestina. 

 
Estão corretos os itens. 
 

a) II e III apenas. 
b) II e IV apenas. 
c) II, III e IV apenas. 
d) I, II e IV apenas. 
e) I, II, III, IV. 

 
 
 
 
 

25. Observe atentamente o mapa e o texto, apresentado a 
seguir, que mostra a dinâmica das massas de ar no 
território brasileiro. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A massa de ar que causa o fenômeno das friagens 
apresentado no texto está representada, no mapa, pelo 
número: 
 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
 
 
 
 
 
 

O feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira 
(11/06), trará temperaturas mais amenas para 
Rondônia. Segundo a divisão de meteorologia 
do Sistema de proteção da Amazônia (Sipam), 
a massa de ar, já atua hoje sobre o Mato 
Grosso do Sul e chega em terras rondonienses 
a partir da noite de quinta. O fenômeno vem 
acompanhado de nuvens que causarão chuvas 
fracas. 
A tarde de sexta-feira será a de temperatura 
mais agradável, mas os números mais baixos 
serão registrados nas madrugadas do fim de 
semana, tanto na sexta, quanto no sábado. 
A intensidade desta quinta friagem do ano se 
assemelha à última, ocorrida semana passada. 
A previsão indica mínima de 13ºC em Vilhena, 
de 14ºC a 15ºC no vale do Guaporé, 18ºC em 
Porto Velho e entre 16ºC e 17ºC nas demais 
áreas. A partir de domingo as temperaturas 
voltam a subir e a semana começa com o calor 
típico da região. Mais friagens como essa ainda 
estão previstas para o estado até o mês de 
setembro. 

Fonte: SIPAM 

(I) 
Os rios que eu encontro  
vão seguindo comigo. 
Rios de água pouca,  
em que a água sempre  
está por um fio. 
Cortados no verão  
que faz secar todos os rios. [...] 

(II) 
Ao entrar no Recife 
Não pensem que entro só. 
Entra comigo a gente 
que comigo baixou 
por essa velha estrada 
que vem do interior; [...] 

(III) 
As casas não são muitas 
que por aqui tenho encontrado 
(os povoados são raros que 
a cana não tenha expulsado) [...] 






Prefeitura M
Concurso P

Grupo 03 - Ca

26. Tendo p
consideração
propôs uma 
quanto os 
território bras
anteriores. S
um trabalh
ultramoderna
conheciment
 
Nessa nova
geomorfológi
anteriores: o 
são em núm
relevo mais 
essas macro
e do São Fra
 

a) Cint
b) Peri
c) Mar
d) Res
e) Inte

 
27. A 10ª et
entre as cida
do Rio Gran
essas cidade
Qual a escal
folha A4 (21
linha reta e o
 

a) 1: 2
b) 1: 2
c) 1: 8
d) 1: 1
e) 1: 2

 
28. Observe 
 
Qual o tipo d
representada
 

 
 

a) Azim
b) Cilín
c) Plan
d) Zen
e) Inte

 

Municipal d
Público 200

argo 21 – Prof. 

participado do
o a classificaç

divisão do 
novos conhe

sileiro. Por iss
Sua proposta 
o realizado 

as, que p
to como é form

a classificação
ico que não
das depressõ

mero de onze 
abrangente 

ounidades, de
ancisco, classi

turão orogênic
iférica 
rginal 
sidual de plata
rplanáltica 

tapa do Rally
ades de Caicó
de do Norte. 

es é de 222 km
la apropriada 
0mm X 297m

os pontos de re

2.200 
22.000 
50.000 
0.500.000 
0.000.000 

atentamente a

e projeção ca
a na bandeira?

mutal equivale
ndrica de Merc
na Equatorial 
nital equidistan
rrompida de G

e Primavera
09 – http://ww

de 5ª a 8ª Séri

o Projeto Ra
ção de Ab'Sa
relevo do Br
ecimentos ad
so, ela é mai
é importante

com o 
permitem sa
mado o relevo 

o, foi introdu
o constava 
ões. As unidad

e constitui a 
no território

estaca-se a D
ficada como d

co 

aforma 

y dos Sertões
ó e Natal, loc
Em linha reta

m. 
para represe

mm) todo o tra
eferência entr

a charge repro

artográfica, que
? 

ente 
cator 
conforme 

nte 
Goode 

a – PE     
ww.asperhs

es – Geografia

adam e levad
aber, Jurandyr
rasil tão deta
dquiridos so
s complexa q

e porque resu
uso de té
aber com 
brasileiro. 

uzido um co
das classific

des das depre
segunda form

 brasileiro. D
epressão Ser
do tipo: 

s-2009 foi rea
calizadas no E
a, a distância

entar num map
ajeto percorrid
re as duas cid

oduzida a seg

e está 

s.com.br      

a       
Página 7

do em 
r Ross 
alhada 
bre o 
que as 
ulta de 
cnicas 

mais 

onceito 
cações 
essões 
ma de 
Dentre 
rtaneja 

alizada 
Estado 
a entre 

pa em 
do em 
ades? 

guir. 

                    

de 9 

29. Numa a
do ensino fu
seu profess
 
“Qual a orga
Geral de Ta
 
Qual a resp
aluno? 
 

a) OM
b) GA
c) OT
d) OC
e) UN

 
30. Observe
 
Na imagem
geográfico c

 
 

a) De
b) Ba
c) Tô
d) Fa
e) Fio

 
31. As bac
presentes e
julgue os ite
 

I.  As 
sed
exi
épo
em

II.  As 
for
org

III.  Os
min
ger
exc
sed

IV.  Em
mo
orig

 
 
 
 
 

                   
aula de geogr
undamental, f
or: 

anização que 
arifas e Comér

osta que deve

MC 
ATT 
TAN 
CDE 
NCTAD 

e atentamente

m, a seta está
costeiro? 

elta  
ía 
mbolo 
lésia 

orde 

cias sedimen
em todos os

ens formulados

bacias se
dimentação d
ibindo cama
ocas ou perío

m uma mesma 
bacias sedim

madas por ro
gânicas de for
s combustívei
neral e o petró
ração de 
clusivamente 
dimentar. 

m geral, as bac
ovimentos tec
gem a baixos 

        
rafia, um alun
faz o seguinte

foi criada par
rcio?” 

eria ser dada p

e a imagem a s

á indicando q

ntares são es
s continentes
s. 

dimentares 
e materiais e
das superpo
odos diferente
 área. 
mentares são
ochas sedime
rmação antiga
s fósseis, a 
óleo, largame

energia, 
em es

cias sediment
ctônicos, são
planaltos e pl

o da 7ª série/
e questioname

ra substituir o 

pelo professor

seguir. 

que tipo de a

struturas geo
. Sobre esse

são geradas
m áreas reba

ostas que r
es de sedime

o grandes est
ntares inorgâ
 ou recente. 
exemplo do 

ente utilizados
são encon

strutura ge

tares, quando 
o soerguidas 
latôs. 

/8º ano 
ento ao 

Acordo 

r ao 

cidente 

ológicas 
e tema 

s pela 
aixadas, 
efletem 

entação 

truturas 
nicas e 

carvão 
 para a 
ntrados 

eológica 

sofrem 
dando 






Prefeitura Municipal de Primavera – PE     
Concurso Público 2009 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 03 - Cargo 21 – Prof. de 5ª a 8ª Séries – Geografia       
Página 8 de 9 

Estão corretos: 
 

a) Todos.  
b) Nenhum. 
c) Apenas I, II e III. 
d) Apenas I, III e IV. 
e) Apenas II e III. 

 
32. Esta questão apresenta-se com uma proposição e uma 
razão para a proposição. 
 

Pr
op

os
iç

ão
  A ação física e química dos agentes 

atmosféricos no processo de esculturação das 
formas de relevo é simultânea; entretanto, 
dependendo das características climáticas 
reinantes, pode ter maior ou menor atuação 
uma ou outra 

PORQUE 

R
az

ão
 

de sorte que em uma determinada área com 
características climáticas desérticas ou 
semidesérticas a atuação física da variação 
térmica é mais significativa do que a ação 
química. Por outro lado, nas áreas tropicais 
quentes e úmidas, a ação química da água e 
do calor tem maior importância nos processos 
de desgaste. Já nas áreas frias a ação física da 
água em estado sólido (gelo) desempenha 
papel importante no desgaste da superfície 
terrestre e portanto na esculturação das 
formas. 

 
Responda: 
 

a) Se a proposição e a razão são afirmativas falsas. 
b) Se a proposição é uma afirmativa verdadeira e a 

razão uma afirmativa falsa. 
c) Se a proposição é uma afirmativa falsa e a razão 

uma afirmativa verdadeira. 
d) Se a proposição e a razão são afirmativas 

verdadeiras, e a razão justifica a proposição 
e) Se a proposição e a razão são afirmativas 

verdadeiras, mas a razão não justifica a 
proposição. 

 
33. Podemos considerar agricultor familiar e empreendedor 
familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 
atendendo,  simultaneamente, aos seguintes requisitos:  
 

I.  Não detenha, a qualquer título, área maior do 
que 4 (quatro) módulos fiscais. 

II.  Utilize predominantemente mão-de-obra da 
própria família nas atividades econômicas do 
seu estabelecimento ou empreendimento. 

III.  Tenha renda familiar predominantemente 
originada de atividades econômicas vinculadas 
ao próprio estabelecimento ou empreendimento.  

IV.  Dirija seu estabelecimento ou empreendimento 
com sua família.  

 

Estão corretos: 
 

a) I e II apenas. 
b) III e IV apenas. 
c) I, II e III apenas. 
d) II, III e IV apenas. 
e) I, II, III e IV. 

34. Esta questão apresenta-se com uma proposição e uma 
razão para a proposição. 
 

Pr
op

os
iç

ão
  O grande desenvolvimento tecnológico 

da ex-União Soviética foi um dos 
principais motivos das reformas que 
ocorreram no plano econômico com a 
perestroika 

PORQUE 

R
az

ão
 

a economia de mercado que se instalou 
após a queda do bloco socialista 
provocou rápido desenvolvimento 
industrial, aumento do mercado de 
trabalho e melhoria nas condições de 
vida, principalmente da população 
russa. 

 
Responda: 
 

a) Se a proposição e a razão são afirmativas falsas. 
b) Se a proposição é uma afirmativa verdadeira e a 

razão uma afirmativa falsa. 
c) Se a proposição é uma afirmativa falsa e a razão 

uma afirmativa verdadeira. 
d) Se a proposição e a razão são afirmativas 

verdadeiras, e a razão justifica a proposição 
e) Se a proposição e a razão são afirmativas 

verdadeiras, mas a razão não justifica a 
proposição. 

 
35. Numa aula de geografia sobre Fusos Horários, na 
turma do 1º ano do Ensino Médio, a professora faz o 
seguinte questionamento aos alunos: 
 
“Sendo 2 horas em Londres, que horas serão em Manaus, 
capital do Estado do Amazonas, que está localizado no 
fuso de − 4 horas?” 
 
Dentre outras, foram apresentadas algumas respostas 
pelos alunos, que estão reproduzidas a seguir. Assinale a 
correta. 
 

a) 21 horas. 
b) 22 horas. 
c) 23 horas. 
d) 6 horas. 
e) 7 horas. 
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36. Analise atentamente a tabela reproduzida a seguir, que 
mostra diferentes tipos climáticos do Brasil e suas 
características principais. 

 
Na tabela, o clima tropical de altitude está representado 
pelo número: 
 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
37. Analise o texto transcrito a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cidade retratada no texto deve estar situada no(a): 
 

a) Índia  
b) África Subsaariana 
c) China 
d) América Latina 
e) Leste Europeu 

 
38. O processo de desconcentração industrial da Região 
Metropolitana de São Paulo, que se acentuou a partir da 
década de 1990, foi favorecida por fatores como: 
 

I.  Saturação da infra-estrutura da Região 
Metropolitana. 

II.  Elevação dos custos com mão-de-obra. 
III.  Reserva de mercado. 
IV.  Oferta de incentivos fiscais por outros Municípios 

ou Estados. 
 
Está correto apenas o contido em: 
 
 

a) I e II. 
b) II e III. 
c) I, II e III. 
d) I, II e IV. 
e) II, III e IV. 

 
39. Analise atentamente o texto transcrito a seguir. 

 
O texto faz referência a qual formação vegetal? 
 

a) Matas de várzea e de igapó 
b) Cerrado 
c) Complexo do Pantanal 
d) Floresta subcaducifólia amazônica 
e) Campos 

 
40. No caso do Brasil, entre os vários fatores favoráveis à 
imigração, podemos citar os seguintes, EXCETO: 
 

a) Grande extensão do território e escassez de 
população. 

b) Tropicalidade do país, em contraste com os 
países de emigração, que são, em geral, de clima 
temperado. 

c) Dificuldades em obter escravos africanos após a 
extinção do tráfico em 1850. 

d) Crise econômica na Itália, Alemanha e Espanha 
caracterizada pelo desemprego, estimulando o 
fluxo imigratório para o Brasil. 

e) Desenvolvimento da cultura cafeeira no Planalto 
Paulista, que passou a exigir numerosa mão-de-
obra. 

 
 
 

FIM DO CADERNO 
 

Tipo 
de 

clima 

Tempera-
tura 

média 
anual 

Amplitu
-de 

térmica 

Pluviosi-
dade 
anual 

Regime 
pluviomé-

trico 

1 Superior a 
20°C 

Inferior a 
10°C 

Superior a 
1000 mm 

3 a 6 
meses 
secos 

(inverno) 

2 Inferior a 
22°C 

Inferior a 
10°C 

Superior a 
1000 mm 

3 a 6 
meses 
secos 

(inverno) 

3 Superior a 
24°C 

Inferior a   
3°C 

Superior a 
1000 mm 

1 a 3 
meses 
secos 

4 Inferior a 
22°C 

Superior 
a 7°C 

Superior a 
1000 mm 

sem 
estação 

seca 

5 Superior a 
20°C 

Inferior a 
10°C 

Inferior  a 
1000 mm 

7 a 10 
meses 
secos 

“As palhoças miseráveis que se 
amontoam desde o aeroporto até a 
cidade e o mau cheiro dos esgotos a 
céu aberto mostram as condições de 
vida de grande parte da população. 
Excesso de população, insuficiência de 
transportes, carrinhos à tração humana, 
vacas saradas atravessando as ruas 
dos subúrbios, tudo isto mostra uma 
cidade desmesuradamente grande para 
o que tem a oferecer de infra-estrutura à 
população.” 

“A região próxima a áreas inundáveis do rio Paraguai e 
seus afluentes vê surgir à sua volta uma mistura de 
espécies vegetais advindas de diversas formações. 
Assim, próximo às áreas permanentemente alagadas, 
vamos encontrar espécies aquáticas que evoluirão 
para gramíneas nas áreas em que as águas só 
atingem nas cheias, formando excelentes pastagens, 
plenamente utilizadas para a criação de gado. Nas 
áreas menos atingidas, mas igualmente úmidas, 
podem surgir eventuais florestas-galerias.” 







