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PORTUGUÊS 

 
Baseiam-se no texto a seguir as questões 01 a 04.  

 

      A racionalidade comunicativa se tornou possível com o advento da 
modernidade, que emancipou o homem do jugo da tradição e da autoridade, 
e permitiu que ele próprio decidisse, sujeito unicamente à força do melhor 
argumento, que proposições são ou não aceitáveis, na tríplice dimensão: da 
verdade (mundo objetivo), da justiça (mundo social) e da veracidade (mundo 
subjetivo). Ocorre que simultaneamente com a racionalização do mundo 
vivido, que permitiu esse aumento de autonomia, a modernidade gerou outro 
processo de racionalização, abrangendo a esfera do Estado e da Economia, 
que acabou se automatizando do mundo vivido e se incorporou numa esfera 
"sistêmica", regida pela razão instrumental. A racionalização sistêmica, 
prescindido da coordenação comunicativa das ações e impondo aos 
indivíduos uma coordenação automática, independente de sua vontade, 
produziu uma crescente perda de liberdade.  
 

01. De acordo com o texto, na modernidade: 
(A) A racionalização comunicativa valorizou o trabalho.  
(B) O homem pôde decidir quais seriam os novos valores aceitáveis.  
(C) O homem, ao perder a tradição, perdeu a autoridade.  
(D) A racionalidade impeliu o homem ao jugo da tradição.  

 

02. A racionalização do mundo vivido permitiu:  
(A) a tríplice dimensão da verdade 
(B) um aumento da autonomia  
(C) a aceitação da autoridade  
(D) a valorização do trabalho  

03. A modernidade gerou dois processos de racionalização: 
(A) a do mundo vivido e a sistêmica  
(B) a subjetiva e a objetiva  
(C) a instrumental e a da Economia  
(D) a da tradição e a da autoridade  

 

04. A racionalização regida pela razão institucional:  
(A) é imprescindível para a comunicação humana  
(B) impõe aos indivíduos a comunicação das ações  
(C) ganhou dimensão maior por causa do Estado  
(D) fez decrescer a liberdade  

05. Considere o seguinte trecho: 
 
 
 
 
 
 
 
 

O termo “ele”, em destaque no texto, refere-se: 
(A) ao médico do Milan.  
(B) a Cafu. 
(C) ao doutor José Luiz Runco. 
(D) ao volante Edu. 

 

06. Considere o seguinte diálogo: 
I. A: Por que você está triste? 
II. B: Porque ela me deixou. 

III. A: E ela fez isso por quê? 
IV. B: Não sei o porquê. Tentei acabar com as causas da crise por que 

passávamos. 
V. A: Ah! Você se perdeu nos porquês. 

 

Do ponto de vista gramatical, os termos sublinhados estão corretamente 
empregados em: 
(A) IV somente. 
(B) I, III e V somente. 
(C) II e IV somente. 
(D) I, II, III, IV e V. 

 
07. Considere as seguintes sentenças: 

I. Ele sempre falou por meias palavras. 
II. É meio-dia e meio. 

III. Estava meia nervosa por causa da mãe. 
IV. Quero meia maçã para a sobremesa. 
V. Ficaram meio revoltados com a situação. 
 

Do ponto de vista da gramática normativa, estão corretas as sentenças: 
(A) III e IV somente. 
(B) II e V somente. 
(C) I, II e III somente. 
(D) I, IV e V somente. 

 

 
08.  _____________ fábricas _________ produtos são _________ feitos. 

Assinale a alternativa cujos termos completam as lacunas de acordo 
com a norma culta. 
(A) Existe, aonde, mal. 
(B) Existem, onde, mau. 
(C) Há, aonde, mau. 
(D) Há, onde, mal. 

 
09. Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com a norma culta. 

(A) Vitamina é bom para o adequado funcionamento do organismo. 
(B) É necessária a contribuição de todas as pessoas. 
(C) É necessário autorização para entrar na festa. 
(D) Embora fossem belos, os moços estavam só. 

 
10. Considere as seguintes previsões astrológicas: 

I. Tanto a Lua como Vênus _______ a semana mais propícia a 
negociações. (deixar) 

II. Calma e tranquilidade _______ em seus relacionamentos. 
(ajudar) 

III. Discussões, contratempos financeiros, problemas sentimentais, 
nada o ________ nesta semana. (atrapalhar) 

 
Assinale a alternativa em que os verbos entre parênteses completam 
o texto do horóscopo acima de acordo com a norma culta. 
(A) deixarão, ajudará, atrapalhará. 
(B) deixará, ajudarão, atrapalharão. 
(C) deixarão, ajudarão, atrapalharão. 
(D) deixarão, ajudarão, atrapalhará. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS – EDUCAÇÃO 

 
11. Qual a normartização responsável pela instituição das Diretrizes 

Nacionais para a educação de alunos que apresentem necessidades 
educacionais especiais, na Educação Básica, em todas as suas etapas 
e modalidades? 
(A) Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. 
(B) Resolução - CNE/CEB Nº 2, de 11 de Fevereiro de 2001. 
(C) Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995 
(D) Resolução CEB nº 2, DE 07 de abril de 1998. 

 
12. Os professores especializados em educação especial deverão comprovar: 

(A) Formação obrigatória em cursos de licenciatura em educação 
especial, preferencialmente de modo concomitante e associado 
à licenciatura para educação infantil ou para os anos iniciais da 
educação infantil. 

(B) Complementação de estudos ou pós-graduação em áreas 
específicas da educação especial, posterior à licenciatura nas 
diferentes áreas de conhecimento, para atuação nos anos finais 
da educação infantil e ensino fundamental. 

(C) Complementação de estudos ou pós-graduação em áreas 
específicas da educação especial, posterior à licenciatura nas 
diferentes áreas de conhecimento, para atuação nos anos finais 
do ensino fundamental e no ensino médio. 

(D) Formação obrigatória em cursos de bacharelado ou em uma de 
suas áreas, preferencialmente de modo concomitante e 
associado à licenciatura para educação infantil ou para os anos 
iniciais do ensino fundamental. 

 
13. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, em se tratando 

de “AUTONOMIA”, assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) A autonomia refere-se à capacidade de posicionar-se, elaborar 

projetos pessoais e participar enunciativa e cooperativamente 
de projetos coletivos, ter discernimento, organizar-se em função 
de metas eleitas, governar-se, participar da gestão de ações 
coletivas, estabelecer critérios e eleger princípios éticos, etc. 

(B) O desenvolvimento da autonomia depende de suportes 
materiais, intelectuais e emocionais. 

(C) Nos Parâmetros Curriculares Nacionais a autonomia é tomada 
ao mesmo tempo como capacidade a ser desenvolvida pelos 
alunos e como princípio didático geral, orientador das práticas 
pedagógicas. 

(D) É importante salientar que a autonomia é um estado psicológico 
geral que, uma vez atingido, torna-se garantido para qualquer 
situação. Por um lado, por envolver a necessidade de 
conhecimentos e condições específicas, uma pessoa pode ter 
autonomia para atuar em determinados campos e não em 
outros; por outro, por implicar o estabelecimento de relações 
democráticas de poder e autoridade é possível que alguém 
exerça a capacidade de agir com autonomia em algumas 
situações e não noutras, nas quais não pode interferir. 

Em vez do médico do Milan, o doutor José Luiz Runco, da 
Seleção, é quem deverá ser o responsável pela cirurgia de 
Cafu. Foi ele quem operou o volante Edu e o atacante Ricardo 
Oliveira, dois jogadores que tiveram problemas semelhantes 
no ano passado. 

 
 

 






CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

  2 
 

 
14. Em se tratando de “INTERAÇÃO E COOPERAÇÃO”, no âmbito dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) A criação de um clima favorável a esse aprendizado depende do 

compromisso do professor em aceitar contribuições dos alunos 
(mesmo quando apresentadas de forma confusa ou incorreta) e em 
favorecer o respeito, por parte do grupo, assegurando a 
participação de todos os alunos. 

(B) Trabalhar em grupo de maneira cooperativa é sempre uma tarefa 
difícil, mesmo para adultos convencidos de sua necessidade. 

(C) Um dos objetivos da educação escolar é que os alunos aprendam 
a assumir a palavra enunciada e a conviver em grupo de maneira 
produtiva e cooperada. 

(D) A organização dos alunos em grupos de trabalho influencia o 
processo de ensino e aprendizagem, e pode ser otimizada quando 
o professor não interfere na organização dos grupos. 

 
15. Conforme dispõe o Plano de Desenvolvimento Educacional (PDE), 

acerca da “Formação de Professores e Piso Salarial Nacional”, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
(A) A Emenda Constitucional nº 53 estabeleceu a obrigação de que lei 

federal fixe o piso salarial nacional do magistério, resgatando com-
promisso histórico firmado no Palácio do Planalto, em 1994, entre o 
Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Secretários de 
Educação (CONSED), a União Nacional de Dirigentes Municipais 
de Educação (UNDIME), a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação (CNTE) e outros atores sociais. 

(B) Um dos principais pontos do PDE é a formação de professores e a 
valorização dos profissionais da educação. A questão é urgente, 
estratégica e reclama resposta nacional. Nesse sentido, o PDE 
promove o desdobramento de iniciativas fulcrais, quais sejam: a 
distinção dada aos profissionais da educação, única categoria 
profissional com piso salarial nacional constitucionalmente 
assegurado, e o comprometimento definitivo e determinante da 
União com a formação de professores para os sistemas públicos 
de educação básica (a Universidade Aberta do Brasil – UAB– e o 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID). 

(C) O Conselho Nacional de Educação foi responsável pela alteração 
do quadro de formação de professores que passou a estabelecer 
relação permanente entre educação superior e educação básica, 
inovação que foi o início de um futuro sistema nacional público de 
formação de professores, no qual a União, por meio da Fundação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), de fato passe a assumir uma responsabilidade que, a 
rigor, sempre foi sua. 

(D) As universidades públicas, da sua parte, oferecem cursos de 
licenciatura e especialização, especialmente onde não exista oferta 
de cursos presenciais. Quando instalados os pólos previstos, todos 
os professores poderão se associar a um centro de formação nas 
proximidades do trabalho. 

 
16. No contexto do Plano de Desenvolvimento Educacional, a educação 

superior baliza-se pelos seguintes princípios complementares, EXCETO: 
(A) Promoção de inclusão social pela educação, trabalho e cidadania, 

minorando nosso histórico de desperdício de talentos, 
considerando que não dispomos comprovadamente de significativo 
contingente de jovens competentes e criativos que têm sido 
sistematicamente excluídos por um filtro de natureza econômica. 

(B) Garantia de qualidade. 
(C) Expansão da oferta de vagas, dado ser inaceitável que somente 

11% de jovens, entre 18 e 24 anos, tenham acesso a esse nível 
educacional. 

(D) Desenvolvimento econômico e social, fazendo da educação 
superior, seja enquanto formadora de recursos humanos altamente 
qualificados, seja como peça imprescindível na produção científico-
tecnológica, elemento-chave da integração e da formação da 
Nação. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
17. As chapadas correspondem a formas de relevo com perfil tabular e 

bordas bem delineadas, sendo também denominadas: 
(A) altiplano. 
(B) cuesta. 
(C) planalto típico. 
(D) rampa de colúvio. 

 
18. Um tipo de rocha ígnea e um tipo de rocha metamórfica, respectivamente, 

são: 
(A) gnaisse e arenito.  
(B) granito e gnaisse. 
(C) granito e argila.  
(D) quartzito e arenito. 

 
19. Em relação às massas de ar que atuam no Brasil, é correto afirmar 

que: 
(A) massa tropical atlântica (mTa) constitui-se de ar frio e úmido, 

forma-se no Atlântico Norte e atua especificamente na faixa 
litorânea do Nordeste, onde provoca chuvas orográficas. 

(B) massa equatorial continental (mEc) caracteriza-se por ser 
quente e úmida, origina-se na porção ocidental da Amazônia e é 
responsável pela alta pluviosidade regional. 

(C) massa polar atlântica (mPa) caracteriza-se por ser fria e úmida, 
origina-se no litoral da Região Sul e é responsável pela elevada 
amplitude térmica da região. 

(D) massa tropical continental (mTc) constitui-se de ar quente e 
úmido, forma-se na Depressão do Chaco e atua na região 
Norte, provocando chuvas torrenciais. 

 
20. Considere os seguintes agentes internos modeladores do relevo e o 

que se afirma sobre cada um deles. Assinale a alternativa correta: 
(A) Tectonismo: refere-se à ação sobre a crosta terrestre exercida 

pela pressão a que estão submetidos os materiais do magma, 
em constante deslocamento. 

(B) Orogênese: corresponde ao movimento de descida ou de 
subida de áreas da crosta terrestre de modo lento e em 
pequena magnitude. 

(C) Epirogênese: diz respeito ao conjunto de fenômenos que, no 
ciclo geológico, acarretam a formação de montanhas, 
produzidas pelo diastrofismo. 

(D) Existem duas alternativas corretas. 
 
21. Sobre a Alemanha reunificada é correto afirmar que: 

(A) o desenvolvimento industrial consolidou-se, em decorrência do 
elevado nível tecnológico presente entre as zonas Oeste e 
Leste. 

(B) as estratégias de convivência entre alemães orientais e 
ocidentais têm sido facilitadas pela identidade de idéias, 
costumes e modo de vida. 

(C) o desemprego é um problema superado, em função da paridade 
econômica entre as zonas Oeste e Leste. 

(D) os maciços investimentos foram insuficientes para se 
suprimirem as desigualdades econômicas entre as porções 
oriental e ocidental. 

 
22. Sobre os tipos de indústrias, é correto afirmar: 

(A) A indústria de bens intermediários atua na transformação de 
matéria-prima bruta em produtos a serem utilizados por outras 
indústrias. 

(B) As indústrias de bens de consumo duráveis são aquelas que 
produzem automóveis, eletrodomésticos e móveis. 

(C) As indústrias de base se dividem em: indústrias de bens de 
consumo duráveis e indústrias de bens de consumo não 
duráveis. 

(D) As indústrias de bens intermediários são aquelas responsáveis 
pelas confecções, cosméticos e alimentos. 

 
23. Analise as assertivas. 

 Os meridianos são linhas paralelas que se estendem em intervalos 
de 15º fixos, assegurando a padronização do tempo e o 
conhecimento exato da hora local em cada ponto da Terra. 

 Conectando-se pontos de igual latitude, têm-se os paralelos. 

 No solstício de verão, a duração do dia é de 24 horas a 90º de 
latitude norte. 

Quantas estão corretas? 
(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 3 

 
24. As características atuais do Brasil industrializado incluem: 

 a presença apenas da agroindústria no setor moderno da economia. 

 a exportação de produtos industrializados de baixo conteúdo 
tecnológico. 

 as disparidades sociais e intra-regionais. 

 o processo de urbanização similar ao dos países europeus 
desenvolvidos que passaram pela Revolução Industrial. 

Quantos itens estão corretos? 
(A) 1 
(B) 2 
(C) 3  
(D) 4 
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25. Sobre um mapa, na escala de 1:500000, tenciona-se demarcar um 

povoado de forma quadrada apresentando 7cm de lado. Qual a área do 
povoado? 
(A) 327,5 Km²        
(B) 3275 Km²        
(C) 122,5 Km²       
(D) 1225 Km² 

 
26. Assinale a alternativa correta. 

(A) A tecnologia empregada na industrialização foi um dos fatores que 
permitiu incorporar uma quantidade de força de trabalho suficiente 
para diminuir efetivamente o número de inativos. 

(B) A modernização da economia brasileira significou melhor 
redistribuição da população ativa entre os diferentes setores de 
atividade. 

(C) Conhecer estatisticamente o número de empregados e 
desempregados em uma região não garante compreender a 
complexidade socioeconômica na qual vive a sociedade. 

(D) N.d.a. 
 
27. O exercício de análise geográfica deve: 

(A) sobrepor as características histórico-econômicas aos aspectos 
naturais, em geral determinantes. 

(B) reconhecer que as rugosidades encontradas no espaço são 
fenômenos étnico-culturais. 

(C) incluir eixos explicativos de organização social, dentre eles o 
político, o cultural e o econômico. 

(D) valorizar fontes empíricas em detrimento da cartografia, pois 
fenômenos sociais não são cartografáveis. 

 
28. O conceito de metrópole apresenta dentre outras as seguintes 

características: 
(A) Forte crescimento que expande a cidade, formando um espaço 

conurbado, complexo mas muito integrado. 
(B) A existência de uma rede de infra-estrutura viária que garante 

fluxos de circulação de veículos constantes e rápidos. 
(C) Forte dinamismo das paisagens que traz como consequência 

constante substituição de construções antigas e de centros 
históricos. 

(D) Grande mancha urbana com administração político-administrativa 
centralizada. 

 
29. A territorialidade humana deve ser corretamente definida como: 

(A) aspecto mais visível do espaço geográfico, constituído por 
elementos materiais e simbólicos. 

(B) capacidade e direito de tomar decisões e de mantê-las na área de 
interesse de outros. 

(C) ponto do espaço com significação simbólica para um indivíduo ou 
grupo de indivíduos. 

(D) ações estratégicas visando a influenciar, controlar ou afetar uma 
área geográfica. 

 
30. Assinale a opção que não apresenta característica nitidamente física dos 

minerais. 
(A) Estrutura. 
(B) Isomorfismo. 
(C) Dureza. 
(D) Peso específico. 

 
31. A pirólise é um processo de transformação de resíduos sólidos por meio 

do método de: 
(A) cominuição. 
(B) oxidação térmica. 
(C) destilação destrutiva. 
(D) conversão biológica aeróbia. 

 
32. Assinale a alternativa correta. 

(A) estabilidade morfodinâmica natural estão associadas, em geral, ao 
uso da terra para atividades agrícolas em fronteiras de expansão 
econômica. 

(B) alto grau de instabilidade morfodinâmica dizem respeito a grandes 
extensões de paisagem natural preservadas, como as de cobertura 
vegetal densa. 

(C) alta instabilidade morfodinâmica associa-se notadamente a regiões 
urbanizadas, onde o terreno apresenta-se impermeabilizado por 
edifícios e asfaltos. 

(D) instabilidade morfodinâmica moderada, quando associadas a 
ações antrópicas, dizem respeito à presença de atividades menos 
impactantes, como a horticultura. 

     
 

 

 







