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Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite
a presença do fiscal.
Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço
indicado na frente do cartão.
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O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
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fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de
concluído.
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c) O professor apagou o quadro com o apagador. (de
instrumento)
d) Compraram o material para a reforma da escola. (de
finalidade)

Língua Portuguesa
1) Ele obteve o (127°) lugar, refere-se:
a) Centésimo vigésimo sétimo.
b) Centéssimo vigésimo sétimo.
c) Cento e vinte e sete.
d) Cento e vigésimo sete.

7) Na frase: “Hoje eles talvez anunciem o resultado do
sorteio mais cedo.”, os advérbios em destaque estão
indicando, respectivamente:

2) O emprego dos tempos e modos verbais
classificados nas frases abaixo está correto apenas na
opção:

a) de tempo, de dúvida, de intensidade e de tempo.
b) de modo, de dúvida, de lugar e de tempo.
c) de tempo, de dúvida, de afirmação e de tempo.
d) de lugar, de afirmação, de intensidade e de negação.

a) É possível que se faça justiça. (presente – indicativo)
b) Haverá uma agência bancária no prédio ao lado.
(futuro do presente – indicativo)
c) Festejaríamos teu sucesso, caso estivesse conosco.
(futuro do pretérito – subjuntivo)
d) O almoço será servido, quando todos chegarem.
(futuro – indicativo)

8) Há erro de pontuação na alternativa:
a) Conteúdos para prova: a) verbos; b) substantivos; c)
pronomes; d) advérbios.
b) Os estudantes, naquele dia, receberam o resultado
do vestibular.
c) Muitos se esforçam; poucos conseguem.
d) Havia, porém; um inconveniente sério.

3) Aponte a opção em que haja ERRO no emprego do
artigo:

9) Assinale a alternativa INCORRETA quanto à Nova
Reforma Ortográfica:

a) Este é o autor cuja obra conheço.
b) Ela leu todo o livro.
c) A notícia foi publicada em O Diário de Maringá.
d) A Europa é um continente lindo.

a) Piauí - magoo - boia
b) papéis - bocaiuva - pôde
c) têm - pêlo - para
d) jiboia - bocaiuva - creem

4) Observe o termo destacado e identifique a opção
em que a regência nominal está certa:

10) Na frase: “Bahia. A terra da hospitalidade”, assinale
a alternativa CORRETA.

a) A mãe tem amor por seu filho.
b) O professor fez alusão a prova final.
c) Seu comportamento tornou-se um empecilho de sua
reeleição.
d) Sempre teve gosto para participar.

a) A expressão da hospitalidade está qualificando o
substantivo terra.
b) Hospitalidade tem valor de um adjetivo.
c) Da hospitalidade é formada por preposição e
substantivo, recebe o nome de locução adjetiva.
d) Todas as alternativas estão corretas.

5) Assinale a afirmação INCORRETA quanto ao uso da
crase:
a) Nunca ocorre crase diante de pronomes que
repelem o artigo.
b) Há crase sempre que o termo anterior exigir a
preposição “a” e o termo posterior admitir o artigo “a”
ou “as”.
c) É facultativo o uso de crase diante de palavras
masculinas.
d) A crase é facultativa depois da preposição “até”.
6) As preposições apresentam sentido próprio dentro
da frase. Indique a opção que apresenta sentido
incorreto:

Legislação
11)Os alunos com deficiências ,transtornos globais do
desenvolvimento ,altas habilidades/superdotação
podem ser matriculados em classes comuns?
a) Os alunos com deficiências, transtornos globais do
desenvolvimento
e
altas
habilidades/superdotação
não
poderem
ser
matriculados em classes comuns.
b) Não possui nenhuma lei que obrigue as instituições
publicas matricularem os alunos com deficiências,
transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação.

a) O aparelho é de Londres. (de lugar)
b) São poucos quilômetros daqui a sua casa. (de
direção)
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c) Pelo decreto nº 6.571/2008 os sistema de ensino
devem matricular os alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação nas classes comuns do
ensino regular.
d) Nenhum aluno com deficiência , transtorno globais
do desenvolvimento e altas habilidade/superdotação
devem frequentar nenhum tipo de escola.

a) Cinco anos.
b) Dez anos.
c) Nove anos.
d) Dois anos.
Conhecimentos Pedagógicos
16)Quais as regiões geoeconômicas brasileiras :

12)Como se define um aluno com transtorno globais
do desenvolvimento :

a)Norte, sul e centro oeste
b)Sudeste e nordeste
c)Amazonas, nordeste e o centro-sul
d)Nordeste

a) Aqueles que apresentam um quadro de alterações
no
desenvolvimento
neuropsicomotor,
comprometimento
nas
relações
sociais,
na
comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se
nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome
de Asperger, síndrome de Rett, transtorno
desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos
invasivos sem outra especificação.
b) São alunos com baixo desenvolvimento escolar.
c) Alunos que possuem alguma dificuldade de audição.
d) São aqueles que se negam frequentar as escolas.

17)Qual as principais características socioeconômica
que diferencia a região geoeconômica da Amazônia
das demais regiões geoeconômicas brasileiras é:
a) a existência de áreas comerciais de integração com
os países ao norte.
b) a maior ocupação militar em razão da necessidade
de preservação ambiental.
c) o intensivo adensamento demográfico na segunda
metade do século.
d) a concentração das atividades no setor primário,
com destaque para o extrativismo.

13) Assinale a alternativa Incorreta :
A prática do racismo constitui crime inafiançável
A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos
direitos e liberdades.
A lei prejudicara o direito adquirido.

18)Sobre o complexo regional Centro-sul, assinale o
que for incorreto :

a) Somente a alternativa 1 esta incorreta
b) A alternativa 1 e 2 estão incorretas
c) A alternativa 3 está incorreta
d) Todas as alternativas estão incorretas

a) a modernização do campo permitiu que essa região
liderasse a produtividade agrícola.
b)O centro sul apresenta uma baixinha quantidades de
habitantes residindo em propriedades rurais
c) a região Centro-Sul apresenta uma maior
concentração populacional em razão de sua avançada
industrialização
d) por ser a região mais industrializada, apresenta
complexos industriais em toda a sua extensão de forma
coordenada.

14) Sobre a lei nº8.069/90,é correto afirmar que as
crianças e os adolescentes:
A criança e o adolescente têm direito a ser respeitados
pelos seus educadores.
Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua
residência.
Atendimento educacional especializado aos portadores
de deficiência, preferencialmente na rede regular de
ensino.
Igualdade de condições para o acesso e permanência
na escola.

19)Quais são as regiões do complexos geoeconômicos
do centro-sul:
a)Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo,
Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul,
Goiás, Distrito Federal, centro-sul de Minas Gerais,
norte do Mato Grosso e extremo sul do Tocantins.
b)Santa Catarina, Paraná e São Paulo.
c) Rondônia, centro-norte do Mato Grosso, Tocantins e
oeste do Maranhão.
d)Minas Gerais, Mato Grosso e Tocantins.

a)Todos as alternativas estão incorretas.
b)Apenas as alternativas 1 e 4 estão corretas
c) Apena a alternativa 1 esta correta.
d) Todas as alternativas se encontram corretas.
15) Sobre o ensino no Brasil, pode se afirmar que o
ensino fundamental é obrigatório e gratuito em escolas
publicas, com a duração de:

20)Quais são as principais atividades geoeconômicas
desenvolvidas no Nordeste :
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b)Apresentou um crescimento percentual menor nas
ultimas décadas

a)Suas atividades são bem diversificadas.
b)Agropecuária, extrativismo vegetal e mineração.
c)Agricultura e pecuária extensiva
d)Todas as alternativas estão corretas.

c)Apresentou apenas uma pequena queda entre
1950 e 1980.
e) Permaneceu praticamente inalterada desde
1950.

21) Thomas R. Malthus (1766-1834) defendia a tese de
que a população crescia em quantidades superiores
aos da produção de alimentos, o que teria graves
convulsões sociais em razão do excesso de pessoas no
mundo . o Malthus propôs o que para esse problema :

26)Quais são os elementos obrigatórios dos mapas :
a)Titulo, legenda, escala e orientação cartográfica.
b)Escala e orientação cartográfica.
c)escala e Titulo
d)orientação cartográfica.

a) a distribuição de renda, de forma que as populações
mais ricas, em minoria, deveriam ceder mais recursos
para a maioria pobre.
c) a revolução na forma de produzir alimentos.
e) a expansão de infraestruturas sociais, com melhorias
também nos campos da saúde, educação e segurança.
d) o controle moral da população de baixa renda, que
só deveria ter filhos caso pudesse sustentá-los.

27) Sobre a localização do Brasil nas representações
gráficas da Terra, podemos dizer que :
a)O Brasil se encontra localizado em quadro
hemisfério.
b)O Brasil não é cortado por nenhum linha imaginaria
da Terra.
c) O Brasil se localiza em apenas dois hemisférios.
d)O Brasil encontra-se localizado em três hemisférios
diferentes.

22)Nos
estudos sobre a urbanização no Brasil
podemos afirma que :
a)O crescimento rural e urbano são iguais.
b) São Paulo e Rio de Janeiro funcionam como
metrópoles nacionais, pois tem grande influência sobre
todo o território brasileiro.
b) O crescimento urbano depende do crescimento
rural.
d) Os movimentos pendulares não ocorrem em nossos
centros urbanos.

28)A alternativa que não condiz com um dos fatores
que contribuíram para a intensificação da urbanização
brasileira ao longo do século XX:
a)Expansão do processo de industrialização do país
b)A revolução e o consequente processo de
mecanização do campo
c)Aumento das desigualdades fundiária no meio rural
d)Execução de políticas públicas voltadas apenas para a
população das cidades

23) O que é Migrações pendulares:
a)Deslocamento diário dos trabalhados de suas
residências ao seu local de trabalho.
b)Movimentos dos moradores rurais as cidades
urbanas .
c)Deslocamento em grande quantidade dos moradores
rurais aos centros rurais.
e)Troca de imigrantes entre as grandes regiões.

29)Em que ano foi fundado o curso superior de
geografia :
a)1928
b)1930
c)1929
d)1927

24)Atualmente, há uma dinâmica de desaceleração do
crescimento da população brasileira. Entre as causas
podemos citar:

30)Quais são as importâncias dos novos recursos
didáticos na geografia :

a)Redução dos problemas socioeconômicos.
b)Aceleração da urbanização no país.
c)Retração da urbanização.
d) Inclusão da mulher no mercado de trabalho,
envelhecimento demográfico

a)Os recursos didáticos têm por objetivo principal
facilitar a assimilação dos conteúdos através de aulas,
mas dinâmicas e atraentes, sendo de suma importância
para o ensino.
b)Tem como objetivo dificultar o entendimento dos
alunos .
c)Tem como objetivo facilitar os professores em suas
aulas
d)Todas as alternativas podem estar corretas .

25) É correto afirmar que a população brasileira:
a) Apresentou crescimento percentual maior nas
últimas décadas.
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31)O processo de industrialização do Brasil foi iniciada
de maneira mais consolidada, por:

b) número de crianças nascidas vivas para cada 10 mil
habitantes.
c)Números de crianças nascidas mortas para cada mil
habitantes.
d)Números de crianças nascidas mortas para cada 10
mil habitante.

a)Pela ditatura militar
b)Pelos portugueses
c)Pelo governo de Vargas
d)Pelo governo de FHC
32)Os parâmetros curriculares
publicados ,quando :

nacionais

38)A estrutura por idade mostra o percentual:
a) Idosos jovens e adultos
b)Jovens, adultos e idosos
c)Adultos, idosos e jovens
d) Apenas o percentual dos jovens

foram

a)1994
b)1995
c)1997
d)1998

39)Qual a faixa etária de idade que correspondem ao
jovens ,adultos e aos idosos:

33) Nos parâmetros curriculares nacionais do Ensino
Fundamental estão definidos em termos de
capacidades ,com isso podemos dizer que:

a) De 0-22 anos, de 22-46 anos e superiores aos 46
anos.
b)De 0-19 anos, de 19-40 anos e superiores aos 40
anos
c)De 0-19anos,de 20-54 anos e superiores aos 54 anos
d)De 0-21 anos , de 21-59 anos e superiores aos 59
anos

a) A proposta pedagógica a ser elaborada pela escola.
b) Critérios de avaliação educacional.
c)Os objetivos educacionais.
d)Planos de curso para os professores.

40) Considera-se a categoria da Geografia mais
34)Quais são os conteúdos de geografia citados pelas
parâmetros curriculares nacionais – geografia na
primeira parte :

adequada para os alunos em relação a essa etapa
da escolaridade, sendo objeto central de estudo.
Assinale a alternativa Correta:

a)Geografia e temas transversais.
b)Orientação sexual
c)saúde
d)Geografia, ética ,pluralidade cultural, orientação
sexual, meio ambiente, saúde ,trabalho e consumo.

a) Região
b) Espaço
c) Paisagem
d) Lugar

35)A estrutura do percentual da população é
representada como:
a)Pirâmide
b)Retângulo
c)losango
d)circunferência
36)Para quantificar o crescimento natural ou
vegetativo de uma dado população, para isso
precisamos conhecer:
a)Taxa de natalidade
b)Taxa de mortabilidade
c)Taxa de natalidade e de mortabilidade
d)n.d.a
37)Como se define a Taxa de natalidade:
a) Número de crianças nascidas vivas para cada mil
habitantes.
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