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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

190 – GEÓGRAFO 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhecimentos Gerais de Caxias Conhecimentos Específicos 

10 05 05 20 
     
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursocaxias@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL 

O homem vivia tranquilo, 1 
Em paz com a vida e com ele.  2 

Um belo dia, entretanto,  3 

Resolve escrever um artigo  4 

Sobre o Brasil, bem cuidado.  5 
Mas Brasil se escreverá 6 
Com "s" mesmo, ou com “z”? 7 
Ele vai no dicionário: 8 
Dá com "s" e dá com "z".  9 

Telefona à Academia:  10 
"Ninguém sabe não senhor,  11 

Talvez com "s", ou com "z".  12 
Tira dinheiro do bolso,  13 

Numas notas vem escrito  14 
Com "s" a palavra Brasil,  15 

Noutras vem mas é com "z",  16 
O homem vai ao vizinho, 17 
Sujeito modesto e sábio  18 

"Não sei dizer não senhor,  19 
Só sei que meu filho Pedro  20 

Esteve um ano no Hospício  21 
Porque queria saber 22 
Justamente o que você 23 

Quer saber e não consegue."  24 
O homem perde a paciência,  25 

Tira uma faca do bolso, 26 
Boa faca pernambucana. 27 

- Não quero mais me amolar,  28 
Aqui deve estar escrito  29 

"Fabricado no Brasil."  30 
Conforme estiver aqui,  31 
D'agora em diante, afinal,  32 
Mesmo que seja com "s"  33 
(Prefiro que seja com "z")  34 

Escreverei a palavra; 35 
A faca será juiz. - 36 
O homem olha pra faca, 37 
Meu Deus! era made in Germany. 38 

Segura o homem na faca,  39 
A faca enterrou no corpo  40 
E o filólogo morreu.                                               41 

                                                            MURILO MENDES
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação 
no texto. Marque-a.  

 
No texto, o poeta 

(A) totaliza o tempo através do uso do presente                         
-passado-futuro. 

(B) mostra-se desiludido em face de uma realidade 
que se apresenta contrária às suas expectativas. 

(C) Busca o desvendamento de uma verdade de 
interesse pessoal. 

(D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a 
verdade absoluta. 

 

02) O texto revela 
 

(A) A valorização do produto estrangeiro. 

(B) Um “eu” distanciado do mundo enfocado. 

(C) Um nacionalismo exacerbado. 

(D) Uma narrativa que se utiliza do presente 
histórico. 

 

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o 
que conota em: 

 

(A) “tranquilo”  (v.1) -  distante. 

(B) “bem cuidado” (v.5) - perfeccionismo. 

(C) “Hospício” (v.21) - reordenação. 

(D) “faca” (v.36) – solução. 
 

04) Na frase “A faca enterrou no corpo”  (v.40),  a 
expressão “a faca” exerce a mesma função 
sintática  de 

 

(A) “A faca” (v.36). 

(B) “a paciência” (v.25). 

(C) “O homem” (v.39.). 

(D) “Sobre o Brasil” (v.5). 
 

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21) exerce 
a mesma função sintática da oração 

 

(A) “O homem vivia tranquilo.” (v.1). 

(B) O homem vai ao vizinho” (v.17). 

(C)  “Mesmo que seja com “s”’ (v.33). 

(D) “que seja com “z”. (v.34). 
 

06) Desconsiderando a liberdade poética, uma das 
alternativas apresenta erro, levando-se em 
consideração a gramática padrão. Marque-a:  

 

(A) “Telefona à Academia” (v.10). 

(B) “Prefiro que seja com “z” (v.34). 

(C) “A faca será juiz” (v.36). 

(D) “Ele vai no dicionário” (v.8). 
 

07) Com referência aos mecanismos linguísticos 
usados no texto, é correto afirmar: 

 

(A) “tranquilo” (v.1), observando a ordem linear, se 
transposto para antes do verbo “vivia” altera o 
significado da oração. 

(B) O vocábulo “Conforme” (v.31) expressa modo. 

(C) A forma verbal “seja” (v. 34) expressa uma ação 
certa. 

(D) “Noutras vem mas é com “z” (v.16), do ponto de 
vista formal, dispensa a vírgula antes da 
conjunção “mas”. 

 

08) “Mesmo que” (v.33) inicia uma declaração: 
 

(A) “explicativa”. 

(B) “concessiva”. 

(C) “conclusiva”. 

(D) “comparativa”. 
 

09) A alternativa em que o emprego do recurso 
linguístico que aparece nesse texto está 
devidamente explicado é: 

 

(A) “vivia”, em “O homem vivia tranquilo” (v.1), 
expressa uma ação concluída no passado. 

(B) “Pedro”, em “...meu filho Pedro” (v.20), exerce a 
função de vocativo. 

(C) “Só”, em “Só sei que meu filho Pedro” (v.20), 
pertence à mesma classe morfológica de “belo”, 
(v.3). 

(D) “afinal”, em “D'agora em diante, afinal,” (v.32)  
expressa ideia de conclusão. 

 

10) Marque a alternativa cuja oração tem predicado 
verbo-nominal. 

 

(A) “O homem vivia tranquilo,” (v.1). 

(B) “meu filho Pedro / Esteve um ano no Hospício” 
(v.20/21). 

(C) “...mas é com “z” (v.16). 

(D) “Numas notas vem escrito / Com “s” a palavra 
Brasil” (v.14/15). 
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11) Considere o seguinte trecho de uma planilha 

editada no Microsoft Excel 2013 em português:  

 
Nas células B4 e B6 dessa planilha inseriram-se, 

respectivamente, as fórmulas  

= MAIOR(A1:A8;4) e =MOD(A2+A3;4).  

Os resultados obtidos nas células B4 e B6 

decorrentes da inserção dessas duas fórmulas são, 

respectivamente, 

(A) 6 e 4. 

(B) 3 e 1. 

(C) 1 e 3. 

(D) 4 e 9. 

 

12) Analise as seguintes afirmativas sobre funções 

na ferramenta Microsoft Office Excel 

2013 (configuração padrão). 

 

I. A função HOJE é útil quando você precisa exibir 

a data e a hora atuais em uma planilha . 

II. A função ARRED arredonda um número para um 

número especificado de dígitos. 

III. A função CONT.VALORES conta o número de 

células que não estão vazias em um intervalo. 

 

(A) Todos os itens estão corretos.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

(C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

(D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Considere as afirmações abaixo sobre 

navegação na Internet e correio eletrônico: 

 

I. No navegador Google Chrome, um atalho de 

teclado que permite reabrir a última guia fechada 

e acessá-la é CTRL + T.  

II. Um proxy é um servidor que age como um 

intermediário para requisições de clientes 

solicitando recursos de outros servidores. No 

Firefox as configurações de conexão para usar 

um servidor proxy podem ser definidas no botão 

 . 

III. Webmail é um serviço de e-mail que permite ao 

usuário enviar e receber mensagens usando um 

navegador de internet.  

 

(A) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas o item I está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

14) Sobre conceitos de proteção e segurança da 

informação, malwares e pragas virtuais, julgue os 

itens abaixo: 

 

I. Screenlogger é um tipo de spyware usado por 

atacantes para capturar as teclas digitadas pelos 

usuários em teclados virtuais. 

II. Worm é um programa ou parte de um programa 

de computador, que se propaga inserindo cópias 

de si mesmo e se tornando parte de outros 

programas e arquivos. 

III. Um firewall é um dispositivo de segurança da 

rede que monitora o tráfego de rede de entrada e 

saída e decide permitir ou bloquear tráfegos 

específicos de acordo com um conjunto definido 

de regras de segurança. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(C) Apenas o item I está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                     QUESTÕES DE 11 A 15 
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15) Analise as seguintes afirmativas a respeito dos 

conceitos de Internet e intranet. 

 

I. É possível acessar a intranet apenas de 

computadores que estejam com o mesmo 

sistema operacional do servidor. 

II. A intranet é uma rede interna, com acesso 

somente para os funcionários de uma 

determinada empresa e, muitas vezes, liberado 

somente no ambiente de trabalho e em 

computadores registrados na rede. 

III. Na internet são utilizados protocolos específicos 

como DNS e HTTPS, que não usados na 

intranet. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(C) Apenas o item II está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

16) No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas 

estrofes dois versos de um poeta e professor 

nascido em Caxias no Maranhão. Que versos 

são esses? 

 

(A) “Gigante pela própria natureza / És belo, és forte 

/  impávido colosso” 

(B) Se em teu formoso céu, risonho e límpido / A 

imagem do Cruzeiro resplandece” 

(C) “Nossos bosques têm mais vida / Nossa vida em 

teu seio mais amores.” 

(D) “Deitado eternamente em berço esplêndido / Ao 

som do mar e à luz do céu profundo” 

 

17)  Sobre a cidade de Caxias no Maranhão, não é 

correto afirmar que: 

(A) Foi, primitivamente, um agregado de grandes 

aldeias dos índios Timbiras e Gamelas. 

(B) Está situada na mesorregião do leste 

maranhense e na microrregião de Porto Franco. 

 

 

 

(C) Através da Lei Provincial, número 24, datada de 

05 de julho de 1836, fora elevada à categoria de 

cidade com a denominação de Caxias. 

(D) Geograficamente, em relação ao território 

nacional, o município de Caxias está localizado 

na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte 

Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão. 

 

18) Dom Manoel Joaquim da Silveira denominou 

Caxias com qual título? 

 

(A) Freguesia das Aldeias Altas. 

(B) Arraial das Aldeias Altas. 

(C) Vila de Caxias. 

(D) A Princesa do Sertão Maranhense. 

 

19) O poder político executivo em Caxias é 

representado por qual(is) órgão(s)? 

 

(A) Câmara Municipal. 

(B) Tribunal de Justiça. 

(C) Controlador e Procuradoria Geral. 

(D) Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. 

 

20)  No centro da Bandeira Nacional Brasileira, há a 

insígnia extraída do Lema Positivista escrito pelo 

seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e 

Progresso”. Qual o nome desse idealizador e 

filósofo? 

 

(A) Raimundo Teixeira Mendes. 

(B) Joaquim Vespasiano Ramos. 

(C) Antônio Gonçalves Dias. 

(D) Henrique Maximiano Coelho Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS                                   

QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Os mapas são confeccionados em um certo tipo 

de projeção. Podemos afirmar que o mapa a 

seguir está desenhado em uma projeção: 

 

 
 

(A) Cônica. 

(B) Cilíndrica. 

(C) Esférica. 

(D) Plana ou Azimutal. 

 

22) “O espaço geográfico corresponde ao espaço 

construído e alterado pelo homem... em sua 

etapa inicial, esse espaço apresentava somente 

os aspectos físicos ou naturais...”  

Por Eduardo de Freitas 

                        

No que tange ao espaço geográfico, o qual o homem 

tem papel preponderante nas transformações 

ocorridas, tanto no século XX quanto no início do 

século XXI, é incorreto afirmar: 

(A) Em um primeiro momento, as transformações 

eram quase insignificantes, haja vista que tudo o 

que se retirava da natureza, servia única e 

exclusivamente para sanar necessidades 

básicas de sobrevivência.  

(B) O conjunto de atividades desempenhadas pelas 

sociedades continuamente, não mais  promovem 

a modificação do espaço geográfico, haja vista 

que no início do século XXI, vê-se a grande 

preocupação, pelos governos, da interferência 

do homem junto aos recursos naturais. 

(C) Com o avanço tecnológico, o homem criou uma 

série de mecanismos para facilitar a manipulação 

dos elementos da natureza, com a inserção de 

tecnologias, como tratores, plantadeiras, 

colheitadeiras e muitos outros. 

 

 

 

(D) Constata-se que o espaço geográfico não é 

estático. O espaço geográfico é produto do 

trabalho humano sobre a natureza e todas as 

relações sociais ao longo da história. 
 

23) Sobre coordenadas geográficas, podemos 

afirmar, exceto: 
 

(A) As coordenadas geográficas são um sistema de 

linhas imaginárias traçadas sobre o globo 

terrestre ou um mapa. 

(B) Os paralelos são linhas paralelas ao Equador, 

sendo a própria linha imaginária do Equador um 

paralelo. O 0º corresponde ao Equador, o 90º ao 

Polo norte e o -90º ao Polo sul. 

(C) Os meridianos são linhas perpendiculares ao 

Equador que vão do Pólo Norte ao Pólo Sul e 

cruzam com os paralelos. 

(D) Latitude é o ângulo formado entre o Equador e 

um ponto estimado. Todos os pontos do 

Equador possuem latitude geográfica igual a 

180º. Pontos situados ao norte do equador têm 

latitudes maiores que 90º, variando até 180º que 

é a latitude do pólo geográfico norte. 

 

24) Os tipos de propriedades geométricas que 

caracterizam as projeções cartográficas, em 

suas relações entre a esfera (Terra) e um plano, 

que é o mapa, são, exceto: 
 

(A) Conformes. 

(B) Equivalentes. 

(C) Proeminentes. 

(D) Afiláticas. 
 

25) Nesta projeção os paralelos são linhas retas e os 

meridianos, linhas curvas. Sua área é 

proporcional à da esfera terrestre, tendo a forma 

elíptica. As zonas centrais apresentam grande 

exatidão, tanto em área como em configuração, 

mas as extremidades apresentam grandes 

distorções. Essa projeção denomina-se: 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES DE 21 A 40 
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(A) Projeção de Mollweide. 

(B) Projeção Ortográfica. 

(C) Projeção de Peters. 

(D) Projeção de Mercator. 

 

26) Marque a alternativa incorreta: 

 

(A) As convenções cartográficas abrangem símbolos 

que, atendendo às exigências da técnica, do 

desenho e da reprodução fotográfica, 

representam, de modo mais expressivo, os 

diversos acidentes do terreno e objetos 

topográficos em geral. Elas permitem ressaltar 

esses acidentes do terreno, de maneira 

proporcional à sua importância, principalmente 

sob o ponto de vista das aplicações da carta. 

(B) A altimetria é a parte da Topografia que estuda 

os métodos e procedimentos que serão utilizados 

na representação do terreno. Adotando-se uma 

escala adequada, todos os pontos de interesse 

são projetados ortogonalmente sobre um plano 

(plano horizontal de referência), sem a 

preocupação com o relevo. 

(C) A representação planimétrica pode ser dividida 

em duas partes, de acordo com os elementos 

que cobrem a superfície do solo, sejam físicos ou 

naturais, e culturais ou artificiais. 

(D) A representação dos elementos hidrográficos é 

feita, sempre que possível, associando-se esses 

elementos a símbolos que caracterizem a água, 

tendo sido o azul a cor escolhida para 

representar a hidrografia, alagados (mangue, 

brejo e área sujeita a inundação), etc. 

 

27) Marque a alternativa incorreta: 

 

(A) A escala de um mapa é a relação constante que 

existe entre as distâncias lineares medidas sobre 

o mapa e as distâncias lineares correspondentes, 

medidas sobre o terreno. 

(B) Altitude é o resultado da diferença vertical 

relativa (altura) entre vários pontos contidos 

numa área especifica, e não se refere a altitudes 

e cotas. Portanto, zonas com relevo plano ou 

acidentado podem acontecer tanto nas grandes 

altitudes quanto abaixo do nível do mar. 

(C) Relevo e altitude são distintos, porém bem 

interligados e recebem nas cartas topográficas a 

mesma representação, a qual é feita por meio de 

curvas de nível. 

(D) Nas cartas topográficas, as cotas específicas são 

encontradas principalmente nos cumes das 

elevações, em cruzamentos de estradas, ou em 

planícies onde existam poucas curvas de nível. 

Elas podem expressar qualquer altitude em 

metros (ou pés) inteiros. 

 

28) São elementos de identificação externa dos 

mapas temáticos, exceto: 

 

(A) Título. 

(B) Subtítulo. 

(C) Descarte. 

(D) Legenda. 

 

29) Sobre Cartogramas, podemos afirmar, exceto: 

 

(A) Os cartogramas de pontos são documentos 

cartográficos de fácil elaboração. O método pelo 

qual se chega a esse tipo de cartograma consiste 

em atribuir-se um valor quantitativo para cada 

ponto que, lançado sobre um fundo cartográfico, 

ou mapa-base, designará a quantidade do 

elemento mapeado em cada unidade territorial.  

(B) A elaboração de uma boa escala de 

representação dos valores para compor a 

legenda é fundamental, havendo ainda a 

possibilidade de representar com cores ou 

tonalidades diferentes, variações de um mesmo 

fenômeno ou temática, o que será feito 

considerando-se a escala do cartograma.  

(C) A anamorfose cartográfica é uma figura 

resultante da deformação voluntária dos 

contornos de uma região e da adaptação destes 

às formas geométricas que expressam a 

proporcionalidade dos dados entre as unidades 

da área que representam. 

(D) Para construir um cartograma coroplético, é 

necessário que os dados estejam relacionados a 

pontos localizados espacialmente. Por exemplo, 

ao elaborar um cartograma da distribuição das 

chuvas em uma região, os dados devem estar 

vinculados às estações pluviométricas que 

registraram esses dados. 
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30) Sobre Sensoriamento Remoto, marque V para 

verdadeiro e F para falso: 

 

(  ) O sensoriamento remoto (SR) teve início com 

a invenção da câmera fotográfica que foi o 

primeiro instrumento utilizado e, nos dias 

atuais, não é mais utilizada para tomada de 

fotos aéreas. 

(  ) Os satélites artificiais são plataformas 

estruturadas para suportar o funcionamento 

de instrumentos de diversos tipos e, por isso, 

elas são equipadas com sistemas de 

suprimento de energia (painéis solares que 

convertem a energia radiante do Sol em 

energia elétrica e a armazena em baterias), 

de controle de temperatura, de estabilização, 

de transmissão de dados, etc. 

(  ) Sensoriamento remoto é um termo utilizado 

na área das ciências aplicadas que se refere 

à obtenção de imagens à distância, sobre a 

superfície terrestre. Essas imagens são 

adquiridas através de aparelhos 

denominados sensores remotos. 

(  ) Os dados de sensoriamento remoto tem-se 

mostrado extremamente úteis para estudos 

e levantamentos de recursos naturais, 

principalmente por sua visão sinótica, que 

permite ver grandes extensões de área em 

uma mesma imagem. 

 

Marque a sequência correta: 

(A) F – V – V – V. 

(B) V – V – V – V. 

(C) F – V – F – V. 

(D) V – V – V – F. 
 

31) Marque a alternativa incorreta: 
 

(A) O geoprocessamento engloba o Processamento 

Digital de Imagens, a Cartografia Digital e os 

Sistemas Informativos Geográficos - SIGs. 

(B) Cartografia Digital refere-se à captação, 

organização e desenho de mapas. 

(C) O Mapinfo organiza seus dados em forma de 

tabelas. Cada tabela é um grupo de arquivos 

Mapinfo que constitui um mapa ou banco de 

dados. 

(D) A principal característica do Mapinfo é sua 

capacidade de fazer associação entre dados 

numéricos (tabulares) e sensoriais (desenho), 

não permitindo a espacilização dos dados de um 

projeto, possibilitando, assim, novas análises. 

32) Marque a alternativa incorreta: 

 

(A) A erosão dos solos tem causas relacionadas à 

própria natureza, como a quantidade e 

distribuição das chuvas, a declividade, o 

comprimento, a forma das encostas, o tipo de 

cobertura vegetal e também a ação do homem, 

como o uso e o manejo da terra que, na maioria 

das vezes, tende a acelerar os processos 

erosivos. 

(B) As principais causas para a ocorrência dos 

processos de erosão são o reflorestamento e 

posterior uso do solo para a agricultura e 

pecuária. 

(C) Com a erosão pluvial das encostas devido, 

principalmente, ao processo de desmatamento, 

as áreas rebaixadas ao entorno sofrem as 

consequências. Quando há chuvas intensas, os 

sedimentos erodidos das encostas são levados 

para os rios nas partes mais baixas do relevo, 

assoreando esses rios, que acabam não 

comportando o volume de água adequado em 

seu leito. 

(D) A espessura do solo vai depender das taxas de 

sua remoção e formação, ou seja, nas áreas 

onde a remoção é mínima, solos profundos vão 

se desenvolver; onde a ação erosiva for mais 

ativa, os solos serão menos espessos. 

 

33) Sobre o Sistema de Informação Geográfica, 

podemos afirmar que: 

 

I. Os Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG) são equipamentos e meios tecnológicos 

para se estudar o espaço terrestre. 

II. Um SIG pode ser considerado um instrumento 

para mapear e indicar respostas às várias 

questões sobre planejamento urbano e regional, 

meio rural e levantamento de recursos 

renováveis. 

III. Os SIGs resultam da combinação entre três tipos 

de tecnologias distintos: o sensoriamento 

remoto, o GPS e o geoprocessamento. 

 

Marque a alternativa correta: 

(A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
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34) Os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) 

resultam da combinação entre: 

 

(A) GPS e geoprocessamento. 

(B) Sensoriamento remoto e geoprocessamento. 

(C) Sensoriamento remoto e GPS. 

(D) Sensoriamento remoto, GPS e 

geoprocessamento. 

 

35) Para o cálculo de escalas e distâncias nos 

mapas, usa-se uma regra de três (pois é uma 

relação de proporção) que pode ser simplificada 

pelo uso da seguinte fórmula:  

(sendo: D - valor na realidade (em cm); d - valor 

medido no desenho (em cm); E – escala) 

 

(A) D = d . E  

(B) D = d - E  

(C) D = d 

            E  

(D) D = d . (d + E)  

 

36) As fontes que geram os produtos cartográficos 

geralmente são: coleta direta de dados e coleta 

indireta de dados. Marque a alternativa que 

representa uma coleta direta de dados. 

 

(A) Fotografias aéreas 

(B) Imagens de satélite 

(C) Arquivos de informações 

(D) Coleta de dados sócio-econômicos e de tipos de 

uso do solo  

 

37) Marque V(verdadeiro) ou F(falso) e assinale a 

alternativa correspondente. 

 

Todo mapa deve ter: 

 ) Fonte (da base cartográfica e dos dados) 

 ) Orientação (NV e nunca somente o NM, pois a 

declinação magnética é variável) 

 ) Referências de localização da área 

(coordenadas geográficas e/ou UTM) 

 ) Escala gráfica e escala numérica ( a gráfica é 

mais significativa que a numérica). 

 

(A) V – F – F – V  

(B) V – F – V – V  

(C) V – V – F – V  

(D) V – V – V – V  

 

38) Com relação ao sistema geodésico, marque a 

alternativa incorreta. 

 

(A) O Sistema Geodésico Brasileiro é definido a 

partir do conjunto de pontos geodésicos, 

implantados na porção da superfície terrestre 

delimitada pelas fronteiras do país. Esses pontos 

são determinados por procedimentos 

operacionais e coordenadas calculadas, 

segundo modelos geodésicos de precisão 

compatíveis com as finalidades a que se 

destinam. 

(B) O estabelecimento do sistema geodésico se 

desenvolve a partir do conjunto de atividades que 

objetivam a definição das coordenadas 

(parâmetros) dos pontos integrantes do sistema. 

Denomina-se “Levantamentos Geodésicos” ao 

conjunto de atividades voltadas para as 

medições e observações de grandezas físicas e 

geométricas que conduzem à obtenção dos 

parâmetros. 

(C) A repetição do processo de medição conduzirá a 

valores para as medidas, sendo injustificável a 

flutuabilidade dos resultados, diante da 

possibilidade de se controlar as influências do 

meio que cerca a realização das medições. 

(D) Para melhor se aquilatar as propriedades 

estatísticas das observações, torna-se 

necessária a repetição do processo de medição, 

com o registro de todas as condições físicas que 

o cercam, de modo a possibilitar, posteriormente, 

um julgamento adequado dos resultados. 

 

39) Marque V(verdadeiro) ou F(falso) e assinale a 

alternativa correspondente. 

 

São serviços de cartografia digital: 

 ) Digitalização (Scanerização) de cartas 

topográficas em scanner colorido 

 ) Georreferenciamento de arquivos raster de 

mapas e cartas topográficas 

 ) Conversão de formatos e de sistemas de 

coordenadas 

 ) Vetorização de dados, Mapeamento e 

Restituição Digital 

 

(A) V – F – F – V  

(B) V – F – V – V  

(C) V – V – F – V  

(D) V – V – V – V  
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40) Marque a alternativa incorreta. 

 

(A) Território é uma construção conceitual a partir da 

noção de espaço. 

(B) Territorialidade é a conduta característica 

adotada por um organismo para tomar posse de 

um território e defendê-lo contra os membros de 

sua própria espécie. 

(C) A territorialidade é simplesmente a relação 

homem-território. 

(D) O território pode ser definido como a porção da 

superfície terrestre, apropriada por um grupo 

social, visando assegurar sua reprodução e a 

satisfação de suas necessidades vitais. 

 

 

 


