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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO SUL
Instruções



Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta.



Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se
há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade.



O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu
cartão resposta.



A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade
do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova.



Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma
delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.



Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta.


Veja como marcar esta resposta.



Deve-se estar atento para:



não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão



Não escrever no verso do cartão resposta



Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta



Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova:



Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que:



tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da
prova;



for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou
por qualquer outra forma;



for apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa
identificação pessoal;



ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença;



recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio.



Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta
atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.

BOA SORTE
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1.

Levando-se em consideração os conhecimentos sobre as camadas da Terra, apodemos concluir que:

a)
b)
c)
d)
e)

A Terra é formada por camadas sucessivas, de densidades diferentes, que aumentam da superfície para o centro.
O núcleo é a camada da Terra que exerce maior influência sobre a litosfera, através dos fenômenos geológicos.
A crosta terrestre representa 50% da massa total do planeta e é constituída, predominantemente, por rochas cristalinas.
A separação das camadas da Terra é feita através da energia liberada pelo nife.
As diferentes temperaturas das camadas da Terra decorrem do processo de resfriamento iniciado na crosta terrestre.

2.

Sobre os solos e suas formações, observe as afirmativas a seguir:

I- O solo é resultado da ação conjugada de fatores físicos, químicos e biológicos em função dos quais se apresenta sob
diversos aspectos.
II- O solo é constituído por rocha intemperizada, ar e matéria orgânica, formando um manto de intemperismo que recobre as
rochas da crosta terrestre.
III- Os solos podem ser aluviais, quando constituídos por sedimentos oriundos da rocha matriz, e aluviais, quando formados
por agentes de transporte, tais como a água e o vento.
IV- A camada superior do solo, também chamada de horizonte A, é a mais importante para a agricultura, dada sua fertilidade.
a)
b)
c)

Apenas I e II estão Corretas.
Apenas II e III estão Corretas.
Apenas III e IV estão Corretas.

d)
e)

Todas estão Incorretas.
Todas estão Corretas.

3. Sabemos que a cobertura vegetal é um considerável reflexo das condições climáticas ambientais. Analise as figuras
abaixo e identifique a qual tipo climático deve dominar na área representada por elas.

a)
b)
c)

Clima subtropical.
Clima temperado oceânico.
Clima quente e úmido.

d)
e)

Clima temperado.
Clima microtérmico úmido.

4. Podemos identificar em todas as afirmativas, a seguir, conseqüências ambientais do desmatamento de regiões
florestadas, EXCETO em:
a)
b)
c)
d)
e)

Diminuição na reflexão da energia solar nas áreas desmatadas.
Intensificação da erosão pluvial nas encostas.
Maior freqüência e volume das cheias nas planícies aluviais.
Significativa alteração do ciclo hidrológico.
Assoreamento dos canais fluviais.

5.

Observe a figura abaixo e, em seguida, identifique a afirmativa INCORRETA.

a)
b)
c)
d)
e)

Nas baixas altitudes, a vegetação é escassa.
O efeito da altitude modifica o efeito da latitude.
A variação da altitude provoca a mudança da cobertura vegetal.
A alternativa “B” está incorreta.
Nas altas latitudes, a vegetação vai se rarefazendo até o seu desaparecimento.

6.

Entende-se por megacidades, aglomerações urbanas que:

a)
b)
c)
d)
e)

concentram mais de 50% da população total, em países pobres.
pertencem a países de grande importância no comércio mundial.
alojam centros do poder mundial e sedes de empresas transnacionais.
não possui infra-estrutura de comunicação suficiente, apesar de serem grandes.
possuem mais de 10 milhões de habitantes, seja em países ricos ou pobres.

7. Podemos afirmar que a edificação de um conjunto habitacional, em área anteriormente usada como depósito de lixo
industrial, pode:
a)
b)
c)
d)
e)

ocasionar fim do escoamento superficial, pela impermeabilização do solo, provocada pela construção.
ocasionar inversão térmica causada pela liberação de gases, nos meses mais quentes.
ocasionar rachaduras nos edifícios, pela acomodação das camadas de lixo.
ocasionar aumento do processo erosivo, devido à elevação do lençol freático.
ocasionar refluxo do chorume, devido ao rebaixamento do lençol freático.
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8. Na atualidade, nos grandes centros urbanos, podemos elencar como os principais vilões pelos descontrolados índices de
poluição atmosférica:
a)
b)
c)

os resíduos sólidos e o turismo.
nenhuma das alternativas anteriores.
o comércio e os veículos automotores.

d)
e)

a indústria e os veículos automotores.
os transportes metroviários e as fábricas.

9. O tão falado Desenvolvimento Sustentável é responsável pelo início de uma modificação do processo de desenvolvimento
industrial devastador do meio ambiente. A finalidade maior desta mobilização tem como base:
a)
b)
c)
d)
e)

divulgar a insustentável situação do meio ambiente.
sustentar a inevitável necessidade do desenvolvimento.
sustentar o maio ambiente em detrimento do desenvolvimento.
garantir que o desenvolvimento contemporâneo não se sustenta.
propor a conciliação do desenvolvimento com o meio ambiente.

10. O freqüente lançamento de dejetos urbano/industriais em lagos, fatalmente levará a um significativo aumento de nitrogênio
e fósforo na água, causando a descontrolada multiplicação da flora aquática, com a conseqüente degradação do lago. Tal
processo denomina-se:
a)
b)

eutrofização artificial.
poluição hidrotermal.

c)
d)

maré vermelha.
hipotrofismo.

e)

salinização.

11. Levando-se em consideração a agricultura mundial, observe as afirmativas abaixo, identificando a CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

As soluções estatais para conservação do solo têm garantido aos agricultores alta produtividade.
As empresas agrícolas apresentam, atualmente, um domínio absoluto do solo rural na América Latina.
Atualmente, em muitas áreas ocorre uma subordinação do campo à cidade.
A agricultura itinerante permite um aproveitamento racional do solo.
Na atualidade, ainda temos o comando da economia dos países exercido pelo meio rural.

12. A atuação das empresas transnacionais, no Brasil, no setor agroindustrial apresenta:
IIIIIIIV-

Participação na produção vinícola que integra a base alimentar da população brasileira.
Investimentos no beneficiamento de produtos agrícolas.
Associação e fusão com empresas de capital nacional do setor.
Investimentos no plantio e na aquisição de terras.

Sendo assim, podemos afirmar que:
a)
b)
c)

Apenas I, II e III estão corretas.
Apenas II, III e IV estão corretas.
Apenas I, III e IV estão corretas.

d)
e)

Todas estão corretas.
Todas estão incorretas.

13. A respeito da modernização da agricultura brasileira, podemos afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

o desenvolvimento dos transportes, condições de estocagem e de comercialização justificam seu caráter extensivo.
houve uma desvalorização das agriculturas alimentares básicas, como o arroz, o feijão e a mandioca.
há perda de produtividade espacial para certos produtos, como, por exemplo, o café.
as novas áreas agrícolas estão voltadas para o mercado interno.
acontece de maneira diferenciada.

14. No que se refere à atividade agrária brasileira, identifique a afirmativa INCORRETA.
a) As culturas de exportação, como, por exemplo, a soja, recebem maiores incentivos que as culturas de subsistência.
b) No campo brasileiro, as relações assalariadas de trabalho predominam e são marcadas pelos baixos salários e pela
sazonalidade.
c) As modernas técnicas incorporadas implicam no aumento da capitalização e repercutem sobre a mão-de-obra empregada.
d) No Brasil, o aumento da produção agrícola depende do acréscimo de novas terras ao sistema produtivo, já que o espaço
atualmente cultivado atingiu a produção máxima.
e) As alternativas B e D estão corretas.
15. No que se refere aos Recursos Minerais do Brasil, assinale a alternativa CORRETA.
a) A Companhia Vale do Rio Doce atua, exclusivamente, na exploração do ferro do estado de Minas Gerais.
b) A Serra dos Carajás constitui a maior anomalia geológica do mundo, porem, só o minério de ferro pode ser
economicamente explorado.
c) O ferro é o recurso mineral mais importante do Brasil e sua exportação é realizada, sobretudo, pelos portos de Santos e
Paranaguá.
d) O Quadrilátero Ferrífero responde por quase todo o minério de ferro destinado às siderúrgicas nacionais situadas na
região Sudeste.
e) A região da Serra dos Carajás detém maior produção de minérios de ferro do país e acha-se, hoje, em mãos da United
States Steel, que controla também a sua exportação.
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16. Analise as afirmativas, a seguir, sobre os pólos tecnológicos no Brasil, identificando-as como VERDADEIRAS ou FALSAS.
I- Os pólos tecnológicos concentram atividades industriais que independem de outros setores da economia.
II- O principal pólo tecnológico do país é a Zona Franca de Manaus, devido à presença de varias incubadoras tecnológicas.
III- Os principais pólos tecnológicos do estado de São Paulo se localizam na Capital, em São José dos Campos, Campinas e
São Carlos.
IV- Os pólos tecnológicos, como o Porto Digital, no Recife, concentram as atividades de pesquisa e desenvolvimento de
tecnologias de ponta.
Sendo assim, podemos afirmar que:
a)
b)

Apenas I e II estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.

c)
d)

Apenas III e IV estão corretas.
Todas estão corretas.

e)

Todas estão incorretas.

17. Analise as afirmativas, a seguir, a respeito das fontes energéticas carvão e petróleo, identificando-as como CORRETAS ou
INCORRETAS.
I- O vento é uma forma indireta de energia solar.
II- O relevo brasileiro, por não apresentar grandes níveis altimétricos, impede que o país tenha um grande potencial
hidrelétrico.
III- O Brasil apresenta um bom potencial de fontes alternativas de energia, como a biomassa e a solar, em função da
tropicalidade do país.
Sendo assim, podemos afirmar que:
a)
b)

Apenas I e II estão incorretas.
Apenas II e III estão incorretas.

c)
d)

Apenas I e III estão incorretas.
Todas estão incorretas.

e)

Todas estão corretas.

18. Analise as afirmativas, a seguir, a respeito do petróleo, identificando-as como VERDADEIRAS ou FALSAS.
I- O crescimento acelerado da produção nacional de petróleo, nas ultimas décadas, permitiu que o Brasil se tornasse autosuficiente nesse setor.
II- O programa nacional de privatizações preservou, integralmente, a Petrobras, que ainda detém o monopólio da exploração
desse recurso natural de importância estratégica.
III- O petróleo é um combustível fóssil que, tal como o carvão, constitui um recurso energético vital para as modernas
sociedades urbano/industriais.
Sendo assim, podemos afirmar que:
a)
b)

Apenas I e II estão incorretas.
Apenas II e III estão incorretas.

c)
d)

Apenas I e III estão incorretas.
Todas estão incorretas.

e)

Todas estão corretas.

19. Sobre o modelo industrial brasileiro, pode-se afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

há predominância na produção da industria de base, em detrimento dos bens de consumo.
utiliza intensamente mão-de-obra de alta remuneração em suas linhas de produção.
tem como base empresas de capital estrangeiro, as chamadas transnacionais.
utiliza, principalmente, tecnologia nacional nos processos produtivos.
nenhuma das alternativas acima estão corretas.

20. No que se refere a questão energética brasileira, assinale a afirmativa INCORRETA.
a) A crise energética brasileira está relacionada com fatores climáticos e disponibilidade dos recursos hídricos.
b) A redução dos investimentos no setor contribuiu para o acirramento da crise atual do fornecimento de energia.
c) O consumo de energia nos centros urbano-industriais cresceu mais do que a capacidade de geração, na década de 90.
d) A alternativa “B” está correta.
e) O governo investiu na diversificação da produção de energia e destinou recursos para construção de usinas
termoelétricas.
21. Em relação ao FUNDEB, é correto afirmar:
a) A complementação da União observará o cronograma da programação financeira do Tesouro Nacional e contemplará
pagamentos mensais de, no mínimo, 5% (cinco por cento) da complementação anual, a serem realizados até o último dia útil
de cada mês, assegurados os repasses de, no mínimo, 45% (quarenta e cinco por cento) até 31 de julho, de 85% (oitenta e
cinco por cento) até 31 de dezembro de cada ano, e de 100% (cem por cento) até 31 de janeiro do exercício imediatamente
subseqüente.
b) A complementação da União a maior ou a menor em função da diferença entre a receita utilizada para o cálculo e a receita
o
realizada do exercício de referência será ajustada no 3 (primeiro) quadrimestre do exercício imediatamente subseqüente e
debitada ou creditada à conta específica dos Fundos, conforme o caso.
c) O valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente não se constitui em valor de referência relativo aos anos iniciais do
ensino fundamental urbano e será determinado contabilmente em função da complementação da União.
d) Eventuais diferenças do valor anual por aluno entre as instituições públicas da etapa e da modalidade referidas no artigo
o
8º e as instituições a que se refere o § 1 deste artigo serão aplicadas no pagamento de docentes da rede escolar pública.
e) Para os fins da distribuição dos recursos de que trata esta Lei, serão consideradas as matrículas presenciais efetivas ou
não no início do ano letivo, conforme os dados apurados no censo escolar mais atualizado, realizado anualmente pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, considerando as ponderações aplicáveis.
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22. Sobre a Educação em Direitos Humanos, é incorreto afirmar:
a) A educação em direitos humanos, ao longo de todo o processo de redemocratização e de fortalecimento do regime
democrático, tem buscado contribuir para dar sustentação às ações de promoção, proteção e defesa dos direitos humanos, e
de reparação das violações.
b) A consciência sobre os direitos individuais, coletivos e difusos tem sido possível devido ao conjunto de ações de educação
desenvolvidas, nessa perspectiva, pelos atores sociais e pelos(as) agentes institucionais que incorporaram a promoção dos
direitos humanos como princípio e diretriz.
c) A implementação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos visa, sobretudo, munir os cidadãos de seus direitos
a fim de promover um maior volume de processos públicos em favor dos menos favorecidos.
d) O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos tem como meta a difusão da cultura de direitos humanos no país.
e) A implementação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos prevê a disseminação de valores solidários,
cooperativos e de justiça social,
23. Sobre a Lei 10.639/2003, suas implicações pedagógicas e sua implementação, é incorreto afirmar:
a) Há importância de suscitar na escola discussões, reflexões e debates referentes à predominância da história e do
pensamento dominantes no sistema educacional.
b) Há necessidade de reconhecer e enaltecer a imprescindível sabedoria cultural africana, e o seu legado histórico para a
humanidade.
c) Há necessidade de desconstrução dos sistemas e dos mecanismos de produção do racismo existente na sociedade e no
espaço educacional.
d) A desconstrução da visão ideológica negativa com que são vistos os africanos e seus descendentes e que foi construída ao
longo desses cinco séculos no Brasil justifica a implementação da Lei.
e) É preciso ressaltar positivamente a efetiva participação do povo negro no processo histórico brasileiro.
24. Em relação às tendências pedagógicas, analise os itens a seguir:
I – A Escola Nova Desloca o eixo do conteúdo para os processos de aprendizagem.
II – A Escola Tradicional Repassa conteúdos em quantidade, estanques, e sem articulação conceitual que permita a crítica.
III – A Escola Tecnicista enfoca a capacitação instrumental de pensamento e de ação corporal.
Está (ão) correta (s):
a)

Apenas I

b)

I e II

c)

Todas

d)

I e III

e)

Apenas II

25. É obrigação dos docentes, segundo a LDB todas as alternativas abaixo, exceto:
a) Informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua
proposta pedagógica.
b) Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.
c) Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.
d) Zelar pela aprendizagem dos alunos.
e) Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
Texto I
O FUTURO DA COMUNICAÇÃO
R. A. Amaral Vieira

A nossa civilização é marcada pela linguagem gráfica. A escrita domina nossa vida; é uma instituição social tão forte
quanto a nação e o Estado. Nossa cultura é basicamente uma cultura de livros. Pela escrita acumulamos conhecimentos,
transmitimos idéias, fixamos nossa cultura.
Nossas religiões derivam de livros: o islamismo vem do Corão, escrito por Maomé; os Dez Mandamentos de Moisés
foi um livro escrito em pedra. Nosso cristianismo está contido em um livro, a Bíblia. É a cartilha, é o livro escolar, é a literatura
expressa graficamente, é o jornal. Mesmo a televisão _ e mais do que ela o cinema _ lança mão dos recursos da linguagem
escrita (legenda) para facilitar a comunicação.
Na engrenagem da sociedade moderna, a comunicação escrita senta-se em trono. São as certidões, os atestados,
são os relatórios, são os diplomas. O documento é basicamente um documento gráfico, e a simples expressão gráfica vale
mais que todas as evidências.
Numa quase caricatura podemos dizer que o atestado de óbito é mais importante que o cadáver, o diploma mais que
a habilitação. Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência no seio da civilização.
26. Podemos inferir do texto I:
I – É um texto dissertativo/argumentativo, dadas as suas características estruturais.
II – É um texto descritivo, já que descreve a importância da escrita.
III – É argumentativo, marcado pelas hipóteses e tentativas de fundamentá-las.
Está (ao) correta (s):
a)
b)

Apenas I e II
Apenas I e III

c)
d)

Apenas I, II e III
Apenas II
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27. São ideias primárias do texto, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

A escrita domina nossa vida
A comunicação escrita senta-se em trono
A simples expressão gráfica vale mais que todas as evidências
Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência
Nossas religiões derivam de livros

28. “O documento é basicamente um documento gráfico, e a simples expressão gráfica vale mais que todas as evidências.”
Nesse trecho, a vírgula:
a)
b)
c)
d)
e)

Está correta por se tratar de sujeitos diferentes, embora separados pelo conectivo “e”.
Está incorreta por se tratar de conjunção aditiva que inibe o uso de vírgulas.
Poderia ser colocada depois da palavra “gráfica” sem alteração gramatical.
Deveria ser colocada depois do “a”
Não pode ser julgada correta, pois não há nenhuma regra específica paraesse caso.

29. No primeiro parágrafo, os dois últimos períodos são construídos utilizando como recurso:
a)
b)
c)

orações assindéticas e subordinadas
orações sindéticas e subordinadas
apenas orações subordinadas

d)
e)

apenas orações assindéticas
orações sindéticas apenas

30. A alternativa que não aponta implícita ou explicitamente a opinião do autor é:
a)
b)
c)
d)
e)

Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência no seio da civilização.
Na engrenagem da sociedade moderna, a comunicação escrita senta-se em trono.
Nossa cultura é basicamente uma cultura de livros.
Numa quase caricatura podemos dizer que o atestado de óbito é mais importante que o cadáver.
Nossas religiões derivam de livros.
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