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ESTADO DO MARANHÃO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BENEDITO LEITE - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

 

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.  
 

Português Conhecimentos Pedagógicos Conhecimentos Específicos 

15 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.concursobeneditoleite@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE - 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 15 

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

 
Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 5. 

 

VIOLÊNCIA, TV E CRIANÇA: O COMEÇO DE UMA NOVA ERA. SERÁ? 

   

 Muita gente culpa os meios de comunicação por disseminar e incentivar, através de 

programas e notícias, a violência no mundo. A tevê então é a principal acusada deste malefício 

à sociedade. 

  

 Acontece que os meios de comunicação são considerados, por estas mesmas pessoas, 

como causa de alguma coisa e não reflexo e causa ao mesmo tempo, num processo interativo, 

como pessoalmente creio ocorrer. Quer dizer: a tevê não é a causa das coisas, das 

transformações, dos fatos. Não. Ela é veículo. É meio pelo qual as coisas, as transformações 

e os fatos chegam aos indivíduos. 

  

 Pois bem, é neste ponto que três temas passam a ser profundamente entrelaçados e 

discutidos, adquirindo a maior importância em qualquer sociedade: criança – violência e 

televisão. 

  

 As crianças, estas estão aí. No Brasil, sessenta por cento da população têm menos de vinte 

anos de idade, o que desde logo dá a devida magnitude do problema. 

  

 A violência também está aí mesmo. Com uma diferença: ao longo da história do mundo ela 

sempre esteve presente só que lá longe. Agora, graças aos meios de comunicação são as 

pessoas, em suas casas, as que estão presentes a ela. As gerações anteriores, para saber 

das guerras, ou as viam “idealizadas”, glamourizadas e heroicizadas no cinema, ou liam a 

respeito nos livros de história. Hoje, ninguém idealiza nada. Vê. Vê, via satélite. Não ouve falar 

dos horrores. Participa deles. Por outro lado, a violência aumenta em proporções 

assustadoras, tanto no resto do mundo como aqui bem perto, em cada esquina. 

  

 Pergunto eu: será só o incentivo à violência o resultado único desse processo de 

informação em escala mundial? 

  

 É preciso lembrar, por exemplo, que muito da campanha de opinião pública contra a guerra 

do Vietnã nos Estados Unidos deveu-se à cobertura instantânea da televisão. Nada é estático. 

O que divulga provoca também resistências. Hoje as pessoas deixaram de ter a violência 

como algo sempre distante, algo que “só acontece com os outros”. Todos estão ameaçados 

nesta bolota azul em que vivemos. Logo, repudiar a violência é tarefa comum. 
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 Não é verdade, igualmente, que os meios de comunicação só disseminem a violência. 

Quem acompanha de boa-fé, assiste ao alerta diário destes meios contra todas as formas de 

violência e as ameaças de destruição tanto da terra quanto da espécie, no caso de persistirem 

as ameaças nucleares e as afrontas ecológicas. 

  

 Ninguém aguenta tensões prolongadas. A humanidade está podendo se ver a cada dia. 

Está podendo julgar e avaliar a que leva os seus desvarios. Está se conhecendo em seus 

máximos e em seus mínimos, em suas grandezas e em suas patologias, como nunca antes 

da televisão fora possível. Está secretando os anticorpos à violência e as atitudes necessárias 

à sua sobrevivência. Está consciente de que a ameaça é conjuntural. De que ou o homem se 

entende e redescobre o Direito estabelecendo seu primado, ou se aniquila: no macro do 

mundo ou no micro de cada comunidade. 

  

 E as crianças? Elas estão assistindo a tudo isso. Elas, por definição, são mais saudáveis, 

mais instintivas, mais purificadas. Ninguém vai lhes contar histórias sobre as guerras: elas as 

acompanham. Sobre os atentados brutais: elas os veem. E no segredo de sua psique, ainda 

plena dos instintos vitais, seguramente elaboram os mecanismos de defesa necessários à 

preservação da vida. 

  

 É analisando estes assuntos que me recordo de uma tese, estranha, mas séria e digna de 

reflexão, de um amigo meu, médico, homem de idade, sabedoria e ciência. Diz ele que nunca 

como hoje a humanidade pôde conviver tão perto da loucura. Ela entra diariamente através 

dos noticiários, dos fatos e das imagens, enfim, da comunicação moderna. E acrescenta: só 

quando o ser humano aceitar conviver com seu lado louco ele começa a se aproximar da cura. 

Negar a loucura é tão louco quanto ela. Aceitá-la como dado desse eterno conflito em 

superação no caminho absoluto que é o homem significa poder entrar em relação com a 

doença e só assim tratá-la, superá-la, dimensioná-la, aproveitar o fluxo de sua energia 

desordenada para a tarefa de reconstrução humana. 

  

 Desnecessário dizer que ele é psiquiatra. Como necessário é concluir o artigo dizendo: 

concordando ou não, sua tese merece reflexão. E perguntando com pavor: será mesmo 

necessário pagar um preço existencial tão alto para se ter esperança? Que ela venha com as 

crianças deste país que sei (por intuição) serão os pontais de uma civilização espiritualizada 

que há de emergir (já está começando) das cinzas da violência, se possível antes da 

generalização desta como única forma de resolver os conflitos e as diferenças entre os 

homens. Eros e Tanatos, sempre. Mas o amor é maior que o ódio. 

 Artur da Távola - 1979 
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01) O título do texto revela: 

 

(A) Censura. 

(B) Inconformação. 

(C) Descrença. 

(D) Ironia. 

 

02) Tendo em vista as ideias expostas no 

texto, é correto afirmar: 

 

(A) Para o autor, a televisão incentiva a 

violência. 

(B) O autor tem uma visão favorável da 

televisão como veículo de comunicação. 

(C) Távola questiona a autenticidade das 

notícias da televisão. 

(D) O texto revela um posicionamento de 

objeção do autor quanto aos meios de 

comunicação . 

 

03) O termo destacado tem o mesmo 

significado da palavra entre parêntese, 

exceto em: 

 

(A) “(...) para saber das guerras, ou as viam 

- idealizadas, glamourizadas e 

heroicizadas no cinema,” 5º parágrafo   

(sublime) 

(B) “Está podendo julgar e avaliar a que leva 

os seus desvarios.” 9º parágrafo   

(contrassenso) 

(C) “(...) ou se aniquila: no macro do mundo 

ou no micro de cada comunidade.” 9º 

parágrafo   (pulverizar) 

(D) “Mas o amor é maior que o ódio.”  12º 

parágrafo (contanto) 

 

 

 

 

 

 

 

04) Há marcas de oralidade em: 

 

(A) “Desnecessário dizer que ele é 

psiquiatra.” (12º parágrafo) 

(B) “O que divulga provoca também 

resistências.” (7º parágrafo) 

(C) “Pois bem, é neste ponto que três temas 

passam a ser profundamente 

entrelaçados (...)”  3º parágrafo 

(D) “Hoje, ninguém idealiza nada.” (5º 

parágrafo) 

 

05)  “Eros e Tanatos, sempre. Mas o amor é 

maior que o ódio.” 12º parágrafo 

 

É correto afirmar sobre essa frase: 

(A) O autor confirma a existência do Amor e 

da Morte no mundo. 

(B) O autor reforça a necessidade de ajuda 

de seres sobrenaturais. 

(C) Távola acredita na força da religião 

politeísta. 

(D) O autor acredita na mitologia para 

compreensão do mundo.  

 

06) Marque a alternativa que não apresenta 

linguagem conotativa: 

 

(A) “Todos estão ameaçados nesta bolota 

azul em que vivemos.”   (7º parágrafo) 

(B) “É meio pelo qual as coisas, as 

transformações e os fatos chegam aos 

indivíduos.” (2º parágrafo) 

(C) “Está secretando os anticorpos à 

violência e as atitudes necessárias à sua 

sobrevivência.” (9º parágrafo) 

(D) “(...) de uma civilização espiritualizada 

que há de emergir (...) das cinzas da 

violência (...).” (12º parágrafo) 
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07)  

 

 
 

Nessa charge, as palavras que podem ser 

classificadas como substantivos são em 

número de : 

(A) Um. 

(B) Dois. 

(C) Três. 

(D) Quatro. 

 

08)  “Ninguém aguenta tensões 

prolongadas.”  (9º parágrafo) 

 

O sujeito dessa frase é assim classificado: 

(A) Sujeito indeterminado. 

(B) Sujeito inexistente. 

(C) Sujeito desinencial. 

(D) Sujeito simples.  

 

09)  “Pergunto eu: será só o incentivo à 

violência o resultado único desse 

processo de informação em escala 

mundial?” 6º parágrafo 

 

O termo destacado nessa frase exerce a 

função de: 

(A) Complemento nominal. 

(B) Objeto direto. 

(C) Objeto indireto. 

(D) Predicativo.  

 

 

 

 

10) É uma palavra formada por derivação 

sufixal : 

 

(A) Compor. 

(B) Enriquecer. 

(C) Maldade. 

(D) Passatempo.  

 

11)  “Elas estão assistindo a tudo isso.”  (10º 

parágrafo) 

 

A regência do verbo destacado  contraria os 

padrões cultos da língua escrita em: 

(A) Cabe aos pais assistir os filhos.  

(B) Eu a convidei para assistir a peça 

comigo. 

(C) Esse é um direito que assiste à 

população. 

(D) Eu não assisto aos programas de 

violência.  

 

12)  “Logo, repudiar a violência é tarefa 

comum.”    (7º parágrafo) 

 

Mantendo-se o sentido da frase, a palavra 

destacada pode ser substituída pelas 

conjunções apresentadas a seguir, exceto:  

(A) Por conseguinte. 

(B) Contudo. 

(C) Portanto. 

(D) Assim.  

 

13) Marque a alternativa que contraria as 

regras de concordância: 

 

(A) Esperamos que Vossa Excelência 

cumpra vossas promessas. 

(B) Trata-se de dados estatísticos sobre a 

violência no Brasil. 

(C) Daqui a um mês estaremos em Brasília. 

(D) Bastam poucos minutos de guerra, e o 

mundo pode acabar.  
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14) A palavra “SE” é classificada como 

pronome apassivador em: 

 

(A) “(...) ou o homem se entende e 

redescobre o Direito estabelecendo seu 

primado, ou se aniquila (...).” 

(B) Se o homem praticar a palavra de Deus, 

não haverá violência. 

(C) As moscas apanham-se com mel, e não 

com fel.” 

(D) Para se ser herói, basta uma boa causa.  

 

15)  “Está se conhecendo em seus máximos 

e em seus mínimos, em suas grandezas 

e em suas patologias, como nunca antes 

da televisão fora possível.”    (9º 

parágrafo) 

 

O verbo destacado nessa frase está 

conjugado no: 

(A) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 

(B) Pretérito imperfeito do indicativo. 

(C) Pretérito perfeito do indicativo. 

(D) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) A Lei n.º 9.394/96, de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, atribuiu a União 

a tarefa de elaborar o Plano Nacional de 

Educação, em colaboração com os 

Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios. Em relação ao Plano 

Nacional de Educação, não é correto 

afirmar que: 

 

(A) Contesta a educação informal pela 

educação a distância. 

(B) Assegura a continuidade das políticas 

educacionais. 

(C) Envolve a formação do cidadão 

responsável e consciente de seus 

direitos. 

(D) Garante a educação fundamental a 

todos que não tiveram acesso a ela na 

idade adequada ou que não lograram 

concluí-la. 

 

17) Em 2014 foi aprovado o Plano Nacional 

de Educação, lei ordinária, prevista na 

Constituição Federal, que apresenta 

como objetivo:  

 

(A) A diminuição da jornada de trabalho. 

(B) A individualização do atendimento 

escolar. 

(C) A valorização dos profissionais da 

educação. 

(D) A fragmentação dos conteúdos 

escolares. 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                                                                

QUESTÕES DE 16 A 20 
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18) A Meta 18 do Plano Nacional de 

Educação (Lei nº 13.005/2014) obriga 

que a União, os estados, municípios e 

Distrito Federal garantam planos de 

carreira e remuneração para os 

profissionais da educação escolar básica 

pública. O plano de carreira é um 

instrumento de gestão que objetiva: 

 

I. O ingresso por concurso público. 

II. A criação de fundos para o ensino. 

III. A formação continuada.  

IV. O piso salarial. 

 

Estão corretas apenas: 

(A) I, II e III. 

(B) I, III e IV. 

(C) II, III e IV. 

(D) I e IV. 

 

19) De acordo com o Decreto nº 9.057 que 

regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394/96, 

assinale (V) para as afirmativas 

verdadeiras e (F) para as falsas. 

 

 ) Os ensinos fundamental e médio 

poderão ser  oferecidos  a distância para 

o cidadão  que está impedido, por motivo 

de saúde, de acompanhar o ensino 

presencial. 

 ) A educação a distância é uma 

modalidade exclusiva do ensino 

superior. 

 )  Na educação a distância deverá estar 

previsto a obrigatoriedade de momentos 

presenciais para as avaliações dos 

estudantes. 

 ) A modalidade de ensino, educação 

profissional técnica de nível médio, não 

poderá ser oferecida  a distância. 

 

 

 

Assinale a sequência correta de cima para 

baixo.   

(A) V- V- V- F. 

(B) V- F- F- V. 

(C) F- F- V- F. 

(D) V-F- V- F. 

 

20) A Lei n° 12.796/2013 realiza uma 

alteração expressiva na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, onde os 

pais ficam responsáveis por colocar as 

crianças na educação infantil a partir 

dos: 

 

(A) 6 anos. 

(B) 4 anos. 

(C) 3 anos. 

(D) 5 anos. 
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21) O espaço geográfico é aquele que foi 

modificado pelo homem ao longo da 

história. Que contém um passado 

histórico e foi transformado pela 

organização social, técnica e econômica 

daqueles que habitaram ou habitam os 

diferentes lugares. 
 

Assinale a opção correta 

(A) O espaço geográfico é o palco das 

realizações humanas. 

(B) O espaço geográfico não possui 

influências humanas. 

(C) O espaço geográfico é preservado pelas 

realizações humanas. 

(D) O espaço geográfico não possui 

registros antecedentes as alterações 

humanas. 

 

22) Sendo considerada por muitos 

estudiosos a mais antiga das ciências e 

a fonte de conhecimentos e 

questionamentos para o surgimento dos 

demais saberes, a Astronomia é a 

ciência que estuda o Universo, desde a 

sua origem e formação aos astros que o 

compõe e os fenômenos que nele 

ocorrem. Originou-se a partir da 

observação dos astros e de seu efeito no 

cotidiano do ser humano, que desde a 

pré-história vem utilizando o 

conhecimento astronômico acumulado 

durante o tempo para desenvolver as 

atividades humanas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No início, o conhecimento astronômico 

estava baseado essencialmente na 

observação dos astros e fenômenos 

visíveis a olho nu e se misturavam ao 

senso comum, à religião e às lendas, 

uma vez que vários povos acreditavam 

que esses astros eram deuses e que os 

fenômenos originados por eles 

dependiam do seu humor ou vontade. 
 

Assim, chineses, egípcios, assírios e 

babilônicos já observavam o espaço 

para determinar a contagem do tempo, 

utilizavam o sol e a lua para elaborar 

seus calendários, definir o melhor 

período para o plantio e colheita e para 

se localizar no espaço. 
 

Na Grécia Antiga, diversos estudiosos 

realizaram pesquisas e formularam 

teorias sobre o Universo, algumas delas 

foram contestadas e outras são aceitas 

até hoje como, por exemplo, a teoria da 

esfericidade da Terra, de Pitágoras; o 

ano com duração de 365 dias e 6 horas, 

proposto por Eudóxio de Cnido; as 

explicações de Aristóteles para as fases 

da lua e os eclipses solar e lunar. 
 

Com o passar do tempo a astronomia se 

afastou do senso comum e das religiões, 

desenvolvendo-se a partir da 

incorporação de novos conhecimentos 

obtidos a partir da interação com outras 

ciências, como por exemplo a Física, a 

Química a Biologia, a Geografia e das 

novas tecnologias, que passaram a ter 

um papel fundamental na observação 

dos astros e nas investigações dos 

fenômenos astronômicos. Hoje essa 

ciência está dividida em vários ramos 

como: 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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Assinale a alternativa correta: 

(A) Astrofísica, Cosmologia, Astrobiologia, 

Paleontologia. 

(B) Astrofísica, Cosmologia, Astrobiologia, 

Planetologia. 

(C) Astrofísica, Cosmologia, Microbiologia, 

Planetologia. 

(D) Astrofísica, Filosofia, Astrobiologia, 

Paleologia. 

 

23) As projeções cartográficas permitem 

representar a superfície esférica da 

Terra em um plano, ou seja, no mapa; 

elas são a base para a confecção de um 

mapa, constituindo uma rede sistemática 

de paralelos e meridianos, permitindo 

que esses sejam desenhados. 

 

 
 

I. Projeção Cilíndrica: O plano da projeção é 

um cilindro envolvendo a esfera terrestre. 

Após realizada a projeção dos paralelos e 

meridianos do globo para o cilindro, este é 

aberto ao longo de um meridiano, 

tornando-se um plano sobre o qual será 

desenhado o mapa. 

II. Projeção Cônica: O plano da projeção é 

um cone envolvendo a esfera terrestre. Os 

paralelos são círculos concêntricos e os 

meridianos retos não convergem para o 

polo. 

III. Projeção Plana ou Azimutal: O plano da 

projeção é um plano tangente à esfera 

terrestre. Os paralelos são círculos 

concêntricos e os meridianos retos 

irradiam-se do polo. 

Assinale a alternativa incorreta: 

(A) I e III. 

(B) I e II. 

(C) Somente a II. 

(D) Somente a III. 

 

24) Quando a Geografia surgiu como ciência 

propriamente dita, com normas e 

princípios, era comum usar o conceito de 

“região natural”. Ela reunia 

características de relevo, clima, 

hidrografia e vegetação que eram 

diferentes das outras regiões em tomo. 

Durante a expansão imperialista 

europeia sobre a Ásia e a África, o 

conceito de região e natural foi muito 

utilizado. Os geógrafos dividiam o 

espaço conforme suas características 

físicas e relacionavam suas 

potencialidades econômicas. Com o 

tempo, surgiram outras formas de 

entender o espaço geográfico. Uma das 

que mais se popularizou foi o conceito de 

região geográfica. Diferentemente da 

região natural, a região geográfica era 

delimitada pelas relações entre o espaço 

natural e a sociedade, que produzem 

uma “cultura diferente” em determinada 

área. 

Posteriormente, no século XX, as 

diversas correntes de pensamento 

geográfico passaram a atribuir um 

caráter mais amplo para a região, 

sempre usando critérios econômicos ou 

parâmetros influenciados pela 

economia. Logo após a 11 Guerra 

Mundial essa tendência manifestou-se 

nos estudos brasileiros, que veem a 

região como uma forma de compreender 

e planejar o Brasil. Em 1967 o IBGE criou 

o conceito de macrorregião. A divisão 

então efetuada estabeleceu cinco 

macrorregiões. Essa divisão baseou-se 

em critérios estatísticos.  
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As regiões criadas mantinham a divisão 

político-administrativa dos estados. 

Apresentava, por isso distorções muito 

grandes. 

 

Assinale a opção correta: 

(A) Macrorregião se define por uma vasta 

região cujos limites se definem pela 

presença de certos traços comuns: 

culturais, econômicos, físicos, sociais, e 

etc. 

(B) Microrregião se define por uma vasta 

região cujos limites se definem pela 

presença de certos traços comuns: 

culturais, econômicos, físicos, sociais, e 

etc. 

(C) O Brasil foi dividido pelo IBGE em quatro 

macrorregiões, a partir de estudos feitos 

no ano de 1967. 

(D) As divisões criadas dos estudos feitos 

pelo IBGE em 1967, definem os limites 

de fronteiras do Brasil com o restante 

dos outro países latino-americanos, 

desconsiderando suas divisões internas 

em relação aos estados. 

 

25)  

 

 
 

 

 

 

 

 

O sistema terrestre é o conjunto de 

elementos que garante o funcionamento 

dos componentes do planeta Terra em 

sua superfície, bem como as suas 

recorrentes transformações ao longo do 

tempo. Compreender o sistema terrestre 

é, portanto, estabelecer as bases para a 

compreensão da Terra de um modo 

geral, de forma a entender os seus ciclos 

e processos naturais. 

Basicamente, o sistema terrestre é 

constituído a partir do relacionamento 

entre as formas de relevo e suas 

influências endógenas (internas) e 

exógenas (externas), a dinâmica 

climática e dinâmica cíclica da água. 

Portanto, podemos entender o sistema 

terrestre como a relação entre os 

diferentes componentes da: 

 

I. Litosfera entende-se a estrutura física e 

sólida do planeta. 

II. Atmosfera compreende-se a dinâmica 

climática e dos gases que envolvem a 

camada de ar da Terra. 

III. Hidrosfera conceitua-se a estrutura de 

água que compõe o ambiente da Terra, 

elemento que está presente em 70% da 

superfície. 

IV. Biosfera compreende-se a interrelação 

entre litosfera e atmosfera, formando o 

ambiente próprio para a manutenção da 

vida. 

 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I, II e IV. 

(B) II, III e IV. 

(C) I, III e IV. 

(D) I, II e III. 
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26) Abaixo é reproduzido um mapa-múndi na 

projeção de Peters. 

 

 
Projeção Peters. 

 

É possível afirmar que: 

(A) Existe uma preocupação me manter as 

formas dos continentes, no entanto, as 

áreas são alteradas. Trata-se, portanto, 

de uma projeção conformal. 

(B) As linhas concentram-se do ponto 

central e dispersam-se em direção às 

áreas mais afastadas. As projeções são 

obtidas sobre um plano tangente. 

(C) É uma projeção cartográfica cilíndrica 

equivalente, mas que altera as formas 

dos continentes. 

(D) Altera tanto as formas quanto as áreas 

dos continentes, entretanto, nem as 

áreas e nem as formas são distorcidas. 

 

27) Tectonismo age na formação e 

transformação do relevo através dos 

movimentos das placas tectônicas ou 

placas litosféricas que se chocam ou se 

afastam e com isso podem gerar 

diferentes relevos. 

 

Assinale a alternativa correta: 

(A) Movimento convergente: ocorre o 

choque das placas tectônicas ou placas 

litosféricas. 

(B) Movimento divergente: ocorre o choque 

das placas tectônicas ou placas 

litosféricas. 

(C) Movimento convergente: ocorre o 

afastamento das placas tectônicas ou 

placas litosféricas. 

(D) Movimento retilíneo: ocorre a 

sobreposição das placas tectônicas ou 

placas litosféricas. 

 

28) Bioma, domínio e ecossistema são 

termos ligados e utilizados ao mesmo 

tempo nas áreas da biologia, geografia e 

ecologia, mas, não significando em 

absoluto que sejam palavras referentes 

a um mesmo conceito. São todos 

empregados quando se pretende dividir 

um território de acordo com suas 

paisagens naturais. 

 

I. Biomas são grandes áreas ou 

ecorregiões geográficas, de até mais de 

um milhão de quilômetros quadrados, 

com condições ambientais específicas, 

onde ocorre interação entre os fatores no 

conjunto natural. 

II. Domínio é o conjunto natural em que há 

interação entre o clima e os elementos 

relevo ou vegetação determinantes. 

Neste conjunto há certa coerência nos 

aspectos de relevo, tipos de solo, 

vegetação, clima e hidrografia. 

III. Ecossistema é uma comunidade de 

organismos que interagem entre si e com 

o meio ambiente ao qual pertencem. 

IV. Os principais ecossistemas brasileiros 

são: Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia, 

Caatinga, Pantanal e Pampa. 

 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I, III e IV. 

(B) II, III e IV. 

(C) I, II e IV. 

(D) I, II e III. 
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29) Com relação a questão agrária, assinale 

a alternativa correta: 

 

(A) A distribuição de terras no período 

colonial produziu terras devolutas, que 

correspondem às terras que a Coroa 

arrendou às pessoas, mas que não 

foram cultivadas e, dessa forma, foram 

devolvidas. 

(B) Com a expansão da produção cafeeira, 

no ano de 1750, e também com a lei 

Eusébio de Queiroz, que vetou a prática 

de tráfico negreiro, o governo brasileiro 

restringiu a entrada de imigrantes 

europeus que vinha sendo utilizada para 

substituir a mão de obra escrava. 

(C) O governo criou, em 1850, a lei de terras, 

com intuito de oferecer mão de obra aos 

imigrantes produtores de café. 

(D) A lei de terras eliminou as possibilidades 

de aquisição de terras por parte dos 

imigrantes estrangeiros, o que os levou a 

trabalhar com baixos salários. Garantia 

também que as terras devolutas se 

tornassem propriedade do Estado, 

podendo ser negociadas apenas através 

de leilões. 

 

30) A Globalização é um processo de 

aprofundamento das relações 

econômicas, sociais, culturais e políticas 

entre os povos espalhados pelo mundo. 

 

Está caracterizada pela ausência ou 

diminuição de barreiras econômicas e 

imigratórias entre os países. 

A origem da globalização remonta ao 

século XV durante o período 

mercantilista. Várias nações europeias 

lançaram-se ao mar em busca de novas 

terras e riquezas. 

 

 

 

Posteriormente, no século XVIII 

caracterizou-se por um aumento ainda 

maior no fluxo de força de trabalho entre 

os países e continentes, especialmente 

nas novas colônias europeias na África e 

na Ásia. 

O homem europeu entrou em contato 

com povos de outros continentes e 

estabeleceu relações comerciais e 

culturais em níveis sem precedentes. 

No século XIX, com a invenção da 

eletricidade, das ferrovias e dos navios à 

vapor, as distâncias encurtaram e os 

produtos puderam chegar nos lugares 

mais remotos. 

Esse conjunto de transformações, de 

ordem política e econômica, intensificou-

se, sobretudo, no final do século XX, com 

destaque para o período pós Segunda 

Guerra Mundial. 

Após o fim da União Soviética, o mundo 

já não estava mais dividido por uma 

barreira ideológica. Os países que 

pertenceram ao bloco comunista iriam 

adotar o liberalismo e o capitalismo como 

forma de governo e política econômica. 

Surge o neoliberalismo que ganhará 

força e irá impulsionar o processo de 

globalização econômica pelos quatro 

cantos do mundo. 

 

Marque V para verdadeiro ou F para falso: 

 ) Integração social, econômica e política. 

V 

 ) União de mercado mundial. V 

 ) Avanço tecnológico e dos meios de 

comunicação. V 

 ) Segregação socia, econômica e 

política; F 

 ) Diminuição da concorrência econômica 

e do nível de competição; F 

 ) Valorização de mão-de-obra 

qualificada. V 
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Assinale a alternativa correta: 

(A) VVFVVF 

(B) VVVFVF 

(C) VFVFVF 

(D) VVVFFV 
 

31)  
 

 
Localização do Maranhão no mapa do Brasil 
 

Localizado no oeste da Região Nordeste, o 

estado do Maranhão é o único da região que 

tem parte do território coberto pela floresta 

Amazônica. Possui a segunda maior costa 

litorânea brasileira, com extensão de 640 

Km. Os espanhóis foram os primeiros a 

chegarem à região, que atualmente 

corresponde ao Maranhão. Posteriormente o 

território foi disputado por franceses, 

portugueses e holandeses no início da 

colonização brasileira. O Maranhão possui 

extensão territorial de 331.935,507 km², 

divididos em 217 municípios, conforme 

dados do Censo Demográfico de 2010, 

realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), 

totaliza 6.574.789 habitantes. O relevo 

apresenta costa recortada e planície 

litorânea com dunas e planaltos no interior. 

O ponto mais elevado é a chapada das 

Mangabeiras, com 804 metros de altitude.  

A vegetação do Maranhão é caracterizada 

por mata de cocais a leste, mangues no 

litoral, floresta Amazônica a oeste, cerrado 

ao sul. O clima é tropical. Uma importante 

área de proteção ambiental é o Parque 

Nacional dos Lençóis Maranhenses, por 

onde se espalham dunas de até 50 metros 

de altura. A capital do estado é a cidade de 

São Luís, outras cidades importantes são: 

Imperatriz, Caxias, Timon, São José de 

Ribamar, Codó, Açailândia, Bacabal, Paço 

do Lumiar, Barra do Corda. 
 

Quais os principais rios que cortam o estado 

do Maranhão? 

(A) Rio das Balsas, Gurupi, Itapecuru, 

Mearim, Parnaíba, Pindaré, Tocantins, 

Turiaçu. 

(B) Rio Amazonas, Gurupi, Itapecuru, 

Mearim, São Francisco, Parnaíba, 

Pindaré, Turiaçu. 

(C) Rio das Balsas, Paraopebas, Itapecuru, 

Mearim, Parnaíba, Pindaré, Tocantins, 

Turiaçu. 

(D) Rio das Balsas, Gurupi, Itapecuru, 

Mearim, Negro, Pindaré, Tocantins, 

Turiaçu. 
 

32) Os domínios morfoclimáticos 

representam a combinação de um 

conjunto de elementos da natureza – 

relevo, clima, vegetação – que se inter-

relacionam e interagem, formando uma 

unidade paisagística. 
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Nas áreas de transição podem ser 

encontrados dois ou mais domínios. 

Assinale a opção correta, que se 

caracterizam como área de transição 

(A) Pantanal, o Agreste e os Cerrados. 

(B) Pantanal, o Mangue e os Cocais. 

(C) Pantanal, o Agreste e os Cocais. 

(D) O Agreste e os Cocais. 

 

33) Após a Segunda Guerra Mundial houve 

um “surto” de empresas multinacionais 

no mundo, sobretudo norte-americanas, 

europeias e japonesas. Tais empresas 

contribuíram também para o processo de 

globalização, interligando países e 

continentes. Hoje o mundo está 

interligado, ou seja, globalizado, diante 

desse fato há uma grande quantidade de 

relações comerciais entre os países, 

gerando o que chamamos de exportação 

e importação. Todos os dias acontecem 

inúmeros negócios de compra e venda. 

As mercadorias vendidas ou compradas 

transitam em diferentes rotas do planeta. 

O incremento no comércio internacional 

ocorreu em razão de dois fatores: a 

dispersão das empresas multinacionais 

e evoluções nos meios de transportes. 

Ambos favoreceram maior mobilidade de 

matéria-prima e de produtos em toda a 

face da Terra. 

 

Assinale a alternativa correta: 

(A) O fluxo de mercadorias em âmbito 

internacional ocorre, majoritariamente, 

por meio do transporte marítimo, que 

movimenta cerca de 75% do volume de 

cargas no mundo. 

(B) O maior escoamento de mercadorias 

comercializadas mundialmente, utiliza o 

transporte ferroviário. 

 

 

 

(C) Os meios de transporte mais utilizados 

no mercado internacional foram os 

precursores para o desenvolvimento de 

tecnologias voltados para engenharia 

reversa. 

(D) O mercado internacional regula os meios 

de transporte de suas mercadorias, 

limitando a quantidade a ser 

transportada por tipo, ou seja, perecíveis 

tem maior prioridade para utilização de 

transportes terrestres do que 

aeroviários. 

 

34) A agropecuária consiste no conjunto de 

atividades primárias, estando 

diretamente associada ao cultivo de 

plantas (agricultura) e à criação de 

animais (pecuária) para o consumo 

humano ou para o fornecimento de 

matérias-primas na fabricação de 

roupas, medicamentos, biocombustíveis, 

produtos de beleza, entre outros. 

 

Assinale a alternativa correta: 

(A) Essa atividade é exercida há milhares de 

anos, sendo de fundamental importância 

para a sobrevivência humana, pois é 

através dela que se obtém alimento. 

(B) A agropecuária foi desenvolvida a partir 

da necessidade dos centros urbanos, 

para sustentar a população. 

(C) A agricultura é a área da agropecuária 

que efetua o beneficiamento dos 

alimentos em geral, tanto plantas quanto 

animais. 

(D) A pecuária foi criada com o intuito de 

difundir o manejo da terra para 

plantações. 
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35) A agroindústria é o ambiente físico 

equipado e preparado onde um conjunto 

de atividades relacionadas à 

transformação de matérias-primas 

agropecuárias provenientes da 

agricultura, pecuária, aquicultura ou 

silvicultura são realizadas de forma 

sistemática. Têm a finalidade de 

transformar as matérias-primas, 

prolongando sua disponibilidade, 

aumentando seu prazo de validade, 

diminuindo a sua sazonalidade além de 

agregar valor aos alimentos in natura, 

procurando manter as características 

originais dos alimentos. 

 

Assinale a opção correta: 

(A) A agroindústria tem como principal 

objetivo, promover o crescimento dos 

centros urbanos, a partir das grandes 

empresas que proporcionam o 

beneficiamento da matérias-primas após 

a compra dos agricultores e/ou 

pecuarista. 

(B) É uma alternativa econômica para a 

fixação dos agricultores familiares no 

campo e para a construção de um novo 

modelo de desenvolvimento sustentável 

na cadeia agrícola. Nesses 

empreendimentos, os agricultores são 

protagonistas do processo, atuando ao 

longo de toda a cadeia produtiva: 

produção, industrialização e 

comercialização. 

(C) A agroindústria, promove o 

melhoramento genético dos animais, 

para evitar doenças prejudiciais a saúde 

humana, bem como o melhoramento 

genético de plantas resistentes a 

agrotóxicos. 

 

 

 

(D) É uma alternativa social que busca a 

ascensão social do pequeno e médio 

produtor, para que eles possam migrar 

para os grande centros urbanos, onde a 

qualidade de vida superior. 

 

36) O comércio internacional é um dos 

responsáveis pelo crescimento e 

desenvolvimento da economia dos 

países. Comércio significa a troca de 

bens e serviços por capital. Já o 

comércio internacional é caracterizado 

por essa troca a nível internacional, que 

acontece entre nações e não de forma 

interna dentro do país. Em grande parte 

dos países esse ramo representa uma 

fatia considerável do seu PIB. 

 

A história desse tipo de comércio é 

antiga. Na antiguidade, por exemplo, os 

egípcios exportavam e importavam 

artigos de luxo e também compravam 

madeira para construir palácios. Outro 

exemplo, são as expansões marítimas 

do século XV, que proporcionou um 

grande crescimento do comércio. Mas foi 

a partir do século XX que houve um 

destaque especial, ainda mais com a 

intensificação da globalização onde 

houve um crescimento da população 

mundial, da produção industrial, o 

avanço dos meios de transporte e das 

telecomunicações, etc. Outro fato foi o 

desenvolvimento das empresas e, 

portanto, a necessidade de expansão. 

À medida que ocorreu esta evolução, a 

participação dos países se tornou cada 

vez mais intensa, principalmente no pós-

guerra. Esse crescimento trouxe 

transações que envolveram atividades 

de exportação e importação, 

investimentos, empréstimos e 

transações diversas. 
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O comércio internacional provocou o 

aumento das barreiras comerciais, que 

foram impostas para proteger o 

desenvolvimento das empresas locais. 

Essas barreiras inseridas pelos 

desenvolvidos afetaram as exportações 

dos países emergentes. Dentre elas, 

pode-se citar a barreira tarifária, onde 

são adicionadas alíquotas de impostos 

sob produtos estrangeiros; e a barreira 

não tarifária que seria impor cotas, 

controle de preços, normas, regras, 

regulamentações sanitárias aos 

produtos estrangeiros. A fim de reduzir 

essas barreiras e privilegiar os mercados 

regionais foram criados os blocos 

econômicos. 

 

Com a expansão do comercio internacional 

devido a globalização, foram criadas 

algumas organizações internacionais do 

comercio. 

Assinale a alternativa incorreta: 

(A) Fundo Monetário Internacional. 

(B) Banco Mundial. 

(C) Câmara de Comércio Internacional. 

(D) Organização Mundial da Saúde. 

 

37) A Geografia Urbana é a área da 

Geografia que se preocupa em estudar, 

compreender e realizar proposições 

acerca do espaço urbano e os seus 

processos constitutivos. Essa área do 

conhecimento possui uma forte 

interdisciplinaridade com outros ramos 

do conhecimento, como a Política, a 

Economia e, principalmente, a 

Arquitetura e o Urbanismo. 

 

 

 

 

 

 

Assinale a opção correta: 

(A) O espaço urbano é a organização das 

atividades humanas de maneira 

justaposta no meio geográfico. Essas 

composições são responsáveis pela 

formação das cidades e as atividades a 

elas inerentes, bem como o seu sistema 

de organização socioespacial. 

(B) A geografia urbana se baseia em 

estudos biológicos da população para 

definir suas dimensões. 

(C) O espaço urbano compreende 

unicamente a meio rural. 

(D) Dentre todas as influências do espaço 

urbano, a arquitetura é a principal área 

de conhecimento englobada neste nicho. 

 

38) As conferências sobre o meio ambiente 

reuniram os principais líderes mundiais 

em torno de temas referentes à 

preservação da natureza e ao 

desenvolvimento sustentável. 

Com o avanço do conhecimento 

científico e das técnicas de estudo sobre 

o meio natural, ampliaram-se os alardes 

– sobretudo após a Segunda Guerra 

Mundial – a respeito dos impactos 

gerados pelas atividades humanas sobre 

o meio natural. 

 

Em que ano foi realizada a Conferência de 

Estocolmo: 

(A) 2002 

(B) 1992 

(C) 1972 

(D) 2012 
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39) Conforme o homem foi evoluindo foi se 

adaptando cada vez mais ao ambiente 

em que vivia, sempre de acordo com as 

necessidades que foram aparecendo. 

Pelo fato de precisar de água dos rios 

para sobreviver ele passou a morar perto 

deles. Assim se tornou possível trabalhar 

com agricultura por meio de plantações 

de alimentos. Foi a partir dessas 

concentrações em torno dos recursos 

necessários a sobrevivência que as 

cidades foram sendo formadas. 

 

Assinale a alternativa incorreta: 

(A) O ambiente natural é aquele que tem um 

ciclo de vida que acontece de forma 

natural, ou seja, com acontecimentos 

resultantes do controle da natureza. 

(B) O ser humano é uma espécie que vive 

em ambiente social da mesma forma que 

outras espécies como matilha de lobos 

ou cardumes de peixes, entretanto, é a 

única que não vive num natural já que 

construiu para si um ambiente 

modificado. 

(C) O ambiente modificado é basicamente 

aquele que resulta das modificações que 

a natureza faz no ambiente com o passar 

do tempo. 

(D) A alteração do ambiente natural, 

transformado em ambiente modificado, 

foi acontecendo durante todo o tempo 

em que o ser humano habita o planeta 

Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40) A hidrografia é o ramo da geografia física 

que estuda as águas do planeta, 

abrangendo rios, mares, oceanos, lagos, 

geleiras, água do subsolo e da 

atmosfera. A grande parte da reserva 

hídrica mundial (mais de 97%) 

concentra-se em oceanos e mares, com 

um volume de 1.380.000.000 km³. Já as 

águas continentais representam pouco 

mais de 2% da água do planeta, ficando 

com um volume em torno de 38.000.000 

km³. 

 

O Brasil tem um dos maiores complexos 

hidrográficos do mundo, apresentando rios 

com grandes extensões, larguras e 

profundidades. A maioria dos rios brasileiros 

nasce em regiões pouco elevadas, exceto: 

(A) Rio Paraopeba 

(B) Rio Amazonas 

(C) Rio Negro 

(D) Rio São Francisco 

 

 


