ESTADO DO MARANHÃO
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE RAPOSA - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

117 – 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
15

Conhecimentos Pedagógicos
05

Conhecimentos Específicos
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.concursoraposa@outlook.com
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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.

As questões de números 1 a 4 referem-se ao texto que segue. Leia-o com atenção.
Estar em todas, ser ninguém.
Há um momento em que você se destaca do mundo dos anônimos. É quando tem o nome nas
legendas. Muitos têm nome, no entanto ficam numa posição incômoda, perigosa. É quando o leitor
pergunta: esse quem é? O que é? O que faz?
Se não existe resposta, depois de algum tempo você entra para a catalogação perigosa de quem
está em todas e não é nada. Torna-se uma daquelas pessoas simpáticas, sorridentes, animadas,
divertidas, bem vestidas, que descolam convites para todos os acontecimentos, frequentam, mas não
têm ofício, profissão, carreira, função específica. Frequentam, são colunáveis.
Outro dia, ouvi uma definição que me enregelou:
“Toda corte tem seus bobos, os reis tinham, os poderosos hoje têm”.
Palhaços modernos fazem gracinhas, alegram o ambiente, distraem, sabem servir a uma mulher,
acender um cigarro, dançam todos os ritmos, do bolero ao Techno, estão informados de tudo, navegam
na internet, assinam revistas econômicas, discorrem sobre as tendências atuais, conhecem palavras
recém-criadas. [...]
Uma pessoa realmente famosa tem de tomar cuidado para não se misturar. Deve aceitar os bobos
da corte, mas se puder evitar a convivência, melhor. Eles dirão que são seus amigos.
Todavia, os que participam do jogo possuem um acordo, um gentlemen’s agreement em que a
fraude é aceita e compreendida e como tal elogiam a audácia, admiram a artimanha.
Os que participam dessas manobras sabem separar o que é real do que é sucesso/paranoia da
mídia, síndrome de aparecer.
Nessa vida é que pretendo penetrar, nesse covil, como li um dia.
Para me debater contra as intrigas e também fazê-las. Para armar ciladas para os meus inimigos,
porque dentro dessa profissão há muitos, todos se pegam se enganam [...] montam armadilhas.
É uma batalha que não permite acomodação, passividade, conformismo, conforto, a menos que
você seja autodestruidor e se condene ao fracasso.
Deve-se acordar planejando o dia, dormir programando o “Day after”, porque o tempo inteiro é um
“Day after, and after, after”.
O que mata, o suicídio lento, o envenenar gradual é a vida que levo agora. Quando não sou nada
sendo. Passo o dia a imaginar, a montar estratégias que me permitam ser o que pretendo.
Sofro o que poucos seres humanos sofreram, recolhido a este camarim 101, indigno, ainda que
bastante espaçoso, quase uma suíte, rodeado de livros e cadernos que abrigam o organograma
perfeito para o vir a ser.
Como adoraria ver a imprensa falando mal de mim. As fofocas correndo, as discussões, o tema das
mesas.
[...]
BRANDÃO, Ignácio de Loyola. O anônimo célebre. São Paulo: Global, 2002. Pg.14-6.
Vocabulário: gentlemen’s agrément: acordo de cavalheiros
day after: dia seguinte

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA
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01) Em todas alternativas a palavra destacada

04) A alternativa em que ocorrem palavras que

está corretamente interpretada, de acordo
com o seu sentido no texto, exceto em:

contêm, na sequência, dígrafo e encontro
consonantal é:

(A) “...a fraude é aceita e compreendida e como

(A) sorridentes – palhaço.

tal elogiam a audácia...” (= OUSADIA)
(B) “...assinam revistas econômicas, discorrem
sobre
as
tendências
atuais...”
(= CONVERSAM)
(C) “Há um momento em que você se destaca
do mundo dos anônimos.” (= SOBRESSAI)
(D) “Outro dia, ouvi uma definição que me
enregelou...” (= COMOVEU)

(B) armar– recolhido.

02) Leia as afirmações a respeito do texto:
(A) “Estar em todas, ser ninguém” refere-se às

pessoas que, como “bobos da corte”,
frequentam e animam festas importantes,
são fotografadas, mas não têm identidade.
(B) Em “Passo o dia a imaginar, a montar
estratégias que me permitam ser o que
pretendo”, o narrador mostra a sequência de
ações realizadas por ele para chegar à fama.
(C) O narrador vive um conflito, deseja ser
famoso, convivendo com a angústia
causada por esse desejo.
(D) No 5º parágrafo, o narrador usa o termo
“palhaços modernos” para caracterizar as
artistas circenses.
03) Marque a alternativa que, em relação ao

narrador, não é adequada.
(A) Conhece as estratégias envolvidas na busca

pela fama.

(C) pessoa – palavras.
(D) ritmos – melhor.
05) Marque a alternativa incorreta:
(A) A divisão silábica das palavras ritmo,

admiram, indigno é: rit-mo, ad-mi-ram, indig-no.
(B) As palavras ambiente e sorridentes
possuem, respectivamente, 8 e 10 fonemas.
(C) As palavras poderoso e espaçoso sofrem
alteração de timbre da vogal tônica quando
flexionadas no plural. A essa mudança de
som dá-se o nome de metafonia.
(D) De acordo com a nova reforma ortográfica,
as palavras paroxítonas com ditongo aberto
“ei” e “oi” perdem o acento, como é o caso
do vocábulo paranoia.
06) Preencha a coluna II de acordo com a

coluna I, considerando as expressões
sublinhadas, e assinale a opção que indica a
função sintática correta, na sequência de
cima para baixo:
COLUNA I
1. sujeito
2. vocativo
3. objeto direto
4. objeto indireto

(B) Deseja o sucesso a qualquer preço.
(C) O provérbio “Falem mal, mas falem de mim”

ilustra o ponto de vista do narrador de se
manter em evidência a qualquer custo.
(D) Teme ser criticado.

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA

COLUNA II

) Na avenida principal, os guardas multavam
alguns carros.

) Você não acredita em sua própria
capacidade.

) Viajará para a Estação Espacial, um robô
de última geração.

) Acredito, jovens, que uma participação
crítica é o caminho para um país melhor.
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(A) 3 – 6 - 5 – 1.

(A) “A gentileza é difícil, de ser encontrada mas

(B) 3 – 4 – 1 – 2.

é fácil de ser identificada e acompanha
pessoas generosas e desprendidas; que se
interessam em contribuir para o bem do
outro e da sociedade.”
(B) “A gentileza é difícil de ser encontrada, mas
é fácil de ser identificada, e acompanha
pessoas generosas e desprendidas, que se
interessam em contribuir para o bem do
outro e da sociedade.”
(C) “A gentileza é difícil de ser encontrada; mas
é fácil de ser identificada e acompanha
pessoas generosas e desprendidas que, se
interessam em contribuir, para o bem do
outro e da sociedade.”
(D) “A gentileza, é difícil de ser encontrada mas
é fácil de ser identificada; e acompanha
pessoas generosas e desprendidas que se
interessam, em contribuir, para o bem do
outro e da sociedade.”

(C) 5 – 6 – 1 – 3.
(D) 5 – 4 – 6 – 3.
07) Do

ponto de vista sintático, o termo
destacado em cada alternativa exerce a
função de complemento nominal, exceto
em:

(A) O vaso de porcelana foi comprado na

China.
(B) Os torcedores do time adversário tinham
confiança na vitória.
(C) A descoberta de fraudes no sistema
financeiro prejudicou muitos bancos.
(D) As críticas ao candidato prejudicaram sua
campanha.
08) O pronome pessoal está incorretamente

empregado na opção:

11) Observe as orações abaixo:

(A) Entre mim e ti não há desentendimentos.
(B) Ioga é fundamental para eu me sentir bem.
(C) Ela tinha certeza de que não podia levar a

bolsa consigo.
(D) Algumas divergências aconteceram entre eu
e tu.
09) Dos termos destacados nas frases abaixo, o

único que está inadequado ao contexto
ocorre em:
(A) O réu foi absolvido da acusação.
(B) O juiz expediu um mandato de busca e

apreensão na casa do suspeito do roubo.
(C) O pedido de transferência do curso foi
deferido pela secretaria da Universidade.
(D) O
Titanic imergiu nas águas frias do
Oceano Atlântico
10) Os períodos abaixo apresentam diferenças

de pontuação. Assinale a letra que
corresponde ao período de pontuação
correta, de acordo com as normas da língua
padrão.

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA

I. Houve duas guerras mundiais.
II. Come-se muito bem nesse restaurante
italiano.
III. Neste setor da fábrica trabalha-se em três
turnos.
IV. Procuraram você ontem à noite.
O sujeito está indeterminado:
(A) somente em I.
(B) somente em II e IV.
(C) somente em III.
(D) somente em I, III e IV.
12) Leia o poema abaixo, de Cora Coralina:

“Não te deixes destruir…
Ajuntando novas pedras
E construindo novos poemas.
Recria tua vida, sempre, sempre.
Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça.
Faz de tua vida mesquinha
um poema.”
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Os verbos destacados no poema encontram-se:
(A) dois deles no modo indicativo e os outros
dois no modo subjuntivo.
(B) todos no modo imperativo.
(C) todos no modo subjuntivo.
(D) um deles no modo indicativo e os outros três
no modo imperativo.
13) Identificar a sílaba mais forte da palavra é

uma questão de prosódia. Assinale a
alternativa em que está destacada a sílaba
errada, como se fosse a tônica:
(A) Cateter, fortuito.
(B) Gratuito, ibero.
(C) Recorde, filantropo.
(D) Ureter, Nobel
14) Leia o seguinte texto:

“Na hora de fazer a fa___ina, usar apenas a
quantia necessária de detergentes, _________ e
produtos de limpe___a em geral, é outra maneira
de economizar, _________ vamos precisar de
menor quantidade de água para en___aguar.”
O correto e respectivo preenchimento das
lacunas encontra-se na alternativa:
(A) ch, sabãos, s, porque, ch.
(B) ch, sabões, z, por que, x.
(C) x, sabãos, s, por que, ch.
(D) x, sabões, z, porque, x.
15) Assinale a alternativa em que a ortografia

está incorreta:

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
QUESTÕES DE 16 A 20
16) Para

desenvolvimento da escola é
importante que os professores expliquem
aos alunos os objetivos das lições e da
matéria numa linguagem simples e clara. No
contexto do “ensino e aprendizagem” essa
caracterização pode ser corretamente
associada ao seguinte requisito:

(A) Currículo organizado e articulado.
(B) Proteção do tempo de aprendizagem do

aluno.
(C) Práticas efetivas dentro de sala de aula.
(D) Estabelecimento de normas e regulamentos
escolares.
17) No âmbito da Gestão Educacional, para

descrever e analisar o cenário educacional
da Gestão Democrática: Articulação e
Desenvolvimento dos Sistemas ou Redes de
Ensino, um Gestor Municipal de Educação
deve utilizar o seguinte indicador:
(A) Quantidade suficiente de professores.
(B) Critérios para escolha da direção escolar.
(C) Quantidade de profissionais de serviço e

apoio escolar.
(D) Cálculo anual/semestral do número de
remoções e substituições, especialmente de
professores.

(A) Ensaboar
(B) Esfarelar
(C) Desaumado
(D) Lobisomem

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA
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18) Para

desenvolvimento da escola é
importante que os professores definam com
o diretor e supervisor/orientador pedagógico
a metodologia de ensino a ser seguida na
escola.
No contexto do “ensino e
aprendizagem” essa caracterização pode
ser corretamente associada ao seguinte
requisito:

(A) Avaliação

contínua do rendimento dos
alunos.
(B) Disponibilidade e utilização de recursos
didático-pedagógicos.
(C) Deveres de casa frequentes e consistentes.
(D) Currículo organizado e articulado.
19) É importante que a comunidade escolar

possa fazer cumprir as normas disciplinares
relativas a direitos e deveres de todos os
elementos da comunidade escolar, dentro
dos parâmetros do Regimento Escolar e da
legislação em vigor. No âmbito da gestão
democrática, essa atribuição:
(A) Compete ao Conselho Escolar.
(B) Cabe exclusivamente ao grupo discente.
(C) Constitui

prerrogativa
da
Secretaria
Municipal de Educação.
(D) Compete apenas ao Gestor Escolar.
20) Para

desenvolvimento da escola é
importante que os professores passem
dever de casa sempre que necessário aos
seus alunos. No contexto do “ensino e
aprendizagem” essa caracterização pode
ser corretamente associada ao seguinte
requisito:

(A) Gestão do pessoal docente e não-docente.
(B) Formação e desenvolvimento docente.
(C) Deveres de casa frequentes e consistentes.
(D) Instalações adequadas da escola.

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Com

relação ao espaço geográfico
maranhense, marque a alternativa incorreta.

(A) A característica climática predominante no

Maranhão é configurada como tropical.
(B) Ao noroeste, numa zona de transição entre

o cerrado e a floresta equatorial, há a Mata
dos Cocais, de vegetação relativamente
heterogenia a, onde predomina o babaçu
(Orbignya martiana), de grande importância
econômica para o Estado.
(C) Ao noroeste há a presença da Floresta
Amazônica ou Hileia Brasileira, sendo esta
região também conhecida como Amazônia
Maranhense.
(D) No litoral, há a presença do mangue.
22) O

relevo maranhense é basicamente
dividido em duas grandes áreas: a região de
planície no litoral e a região de planalto nas
demais áreas do Estado. Marque a
alternativa incorreta.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 21 A 40
(C) O Maranhão é um dos estados menos

miscigenados do país.
(D) No Maranhão os afrodescendentes são
maioria da população, devido ao forte tráfico
negreiro entre os séculos XVIII e XIX, que
trouxe milhares de negros da Costa da Mina
e da Guiné.
24) Marque a alternativa que não indica um rio

pertencente ao Estado do Maranhão:
(A) Rio Itapecuru
(B) Rio Jaguaribe
(C) Rio Mearim
(D) Rio Turiaçu
25) Em sala de aula, o Professor de Geografia

pode trabalhar aspectos geográficos da
Região Norte do Brasil com os alunos do
Ensino Fundamental. E de tal forma, poderá
corretamente considerar que:

(A) A planície caracteriza-se pela presença de

(A) Entre as regiões do Brasil, a Região Norte é

tabuleiros (pequenos platôs) e baixadas
alagadiças.
(B) A região de planície chega a avançar, a partir
de sua região central, em direção ao interior
do território.
(C) As serras da Desordem, da Canela e das
Alpercatas estão na região de planície.
(D) O planalto, com forma tabular e de formação
basáltica a partir do mesozóico, há a
presença de áreas de chapadas.

a que possui maior extensão territorial. E
nessa extensão possibilita fronteiras com
Peru, Equador, Colômbia, Bolívia e Guiana.
(B) Na Região Norte, a floresta Amazônica
cobre a maioria do território dos estados que
integram esta região, com predominância do
clima equatorial e temperatura elevada.
(C) A hidrografia da Região Norte é composta
pelos grandes rios que formam as bacias
hidrográficas Amazônica, Araguaia e do
Tocantins.
(D) De acordo com dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de
2017, a Região Norte do Brasil apresentou
uma população de 27.000.229 pessoas.

23) Marque a alternativa incorreta.
(A) A população indígena do Maranhão está

entre as mais significativas do país do ponto
de vista numérico.
(B) Muitas das tradições maranhenses têm a
forte marca das culturas africanas: culinária
(Arroz de Cuxá), religião (Tambor de Mina e
Terecô), festas (Bumba-Meu-Boi e Tambor
de Crioula) e músicas (Reggae).
CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA
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26) Em Geografia, a reprodução gráfica, sobre

28) Sobre o processo de urbanização no Brasil

um mapa básico (topográfico, geográfico ou
hidrográfico), de sínteses de pesquisa e
estudos de temas variados como, por
exemplo,
agrícolas,
arqueológicos,
climáticos ou econômicos pode ser
corretamente associado ao seguinte
conceito:

e no mundo podemos concluir que, EXCETO
em:

(A) Escala gráfica.
(B) Mapa georreferenciado.
(C) Escala numérica.
(D) Mapa temático.
27) A

industrialização
revolucionou
a
transformação da matéria. Ela mecaniza o
meio rural e urbano, gera urbanização,
subordina o campo à cidade, alterando em
demasia o espaço geográfico, trazendo
vários benefícios e também malefícios. A
respeito da industrialização podemos
afirmar, EXCETO:

(A) A

urbanização no Brasil multiplicou o
número de subempregos e de pequenos
negócios descapitalizados. Gerou um setor
secundário e terciário hipertrofiado com
atividades com muitos trabalhadores nãoespecializados.
(B) É comum confundir urbanização com
crescimento urbano, na realidade dois
processos interligados, mais distintos. Este
último pode acontecer sem que haja
urbanização.
(C) É
uma
das
consequências
da
industrialização, pôr isto a maioria dos
países desenvolvidos estão em fase terminal
do processo de urbanização.
(D) No Brasil, é errado falar de urbanização na
época colonial, quando a economia foi
dominada pelas atividades primárias de
exportação.

(A) Nos países desenvolvidos há um equilíbrio

entre as indústrias de bens de capital,
intermediárias e as de bens de consumo. O
mesmo ocorreu nos antigos países
socialistas.
(B) Podemos classificar a indústria moderna de
acordo com: sua diversificação, a tecnologia
empregada, a origem do capital, a
concentração e centralização do capital.
(C) Foram elementos indispensáveis para o
processo de industrialização do Brasil: o
trabalho assalariado, mercado consumidor,
os imigrantes e o café.
(D) No Brasil as indústrias de bens de consumo
sobressaíram sobre as demais indústrias de
transformação.

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA

29) Com relação ao efeito estufa, a opção

INCORRETA é:
(A) A queima de combustíveis fósseis, as

queimadas em áreas agrícolas e florestais
agravam a situação.
(B) A retenção do calor do Sol é feita pôr
partículas sólidas, vapor-de-água, dióxido de
carbono, metano, óxido de azoto.
(C) Aumentar
o
albedo
nos
países
desenvolvidos, que são os principais
responsáveis, é uma forma de reduzir as
emissões dos poluentes causadores do
aquecimento global.
(D) É um fenômeno natural que regula a
temperatura da Terra. Tal como um vidro
numa estufa que mantém o calor no interior,
a atmosfera é permeável à radiação solar,
mas limita a saída de calor.
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30) A

respeito do processo de formação
socioespacial do território brasileiro é correto
afirmar que:

(A) A ocupação da porção meridional do país,

intensificada somente a partir do século
XVIII, caracterizou-se pela forte presença de
imigrantes europeus e asiáticos por causa
da semelhança climática existente entre o
Brasil austral e os países de origem dos
imigrantes.
(B) Durante os primeiros três séculos de
povoamento do Brasil, a utilização de
intervenções técnicas como ferrovias e
pontes foi uma característica marcante da
ocupação.
(C) Nos quatro primeiros séculos, a área de
domínio português, e depois brasileiro, foi se
ampliando com a conquista dos sertões, a
ultrapassagem da linha de Tordesilhas, a
presença cada vez mais ampla na bacia do
Prata e a conquista do Acre, o que
estabeleceu os lineamentos do mapa do
país.
(D) O declínio da atividade canavieira e a
subsequente ascensão
da atividade
mineradora promoveu o deslocamento do
eixo político de Salvador para a cidade do
Rio de Janeiro e intensificou a interligação
terrestre entre as diferentes partes do
território.
31) No

Brasil, a quase totalidade dos
movimentos migratórios ocorridos estão
relacionados
com
condições
socioeconômicas.
Os
movimentos
migratórios no território brasileiro NÃO
envolvem:

(A) A condição de pobreza e mesmo miséria em

que vivem os migrantes.
(B) A luta dos migrantes para não perder sua
identidade.
(C) As calamidades naturais, que têm, até hoje,
um peso absoluto na saída dos fluxos de
migrantes do Sertão nordestino para o
Sudeste.
(D) Uma forte discriminação nos momentos de
crise do mercado de trabalho.
CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA

32) O uso de práticas agrícolas inadequadas é

responsável por processos de degradação
que atingem, principalmente:
(A) A atmosfera e a estrutura geológica;
(B) A atmosfera e a vegetação original.
(C) As formas do relevo e a atmosfera;
(D) O

solo e as
subterrâneas;

águas

superficiais

e

33) A construção da noção de espaço requer

longa preparação, tem início com a vida. O
professor deve aproveitar a vivência diária
do aluno para este conhecer as relações
espaciais e compreender o espaço em que
vive. Para a apropriação do conceito de
espaço, trabalhamos inicialmente com os
conceitos de:
(A) Localização e escala geográfica.
(B) Tempo e espaço.
(C) Escala de análise e escala cartográfica.
(D) Orientação, localização e representação.
34) São o sistema de representação da Terra,

que é geoide e quase arredondada, em um
plano, de forma que sempre haverá
distorções. Utiliza-se a melhor estratégia
para definir quais serão as alterações entre
o real e a representação cartográfica com
base no tipo de mapa a ser produzido:
(A) Coordenadas geográficas
(B) Orientação
(C) Pontos cardeais.
(D) Projeção cartográfica.
35) É o conjunto de métodos e sistemas que

permitem a análise, coleta, armazenamento
e manipulação de informações sobre uma
dada área do espaço geográfico. Utiliza,
muitas vezes, técnicas e procedimentos
tecnológicos, incluindo softwares, imagens
de satélite e aparelhos eletrônicos em geral:
(A) Sistemas de Gerenciamento Geográfico –

SGG
(B) Sistemas de Informações Geográficas – SIG
(C) Sistemas de Informações Gerenciais – SIG
(D) Sistemas de Mapeamento – SM
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36) No Ensino Fundamental, ao se trabalhar a

temática “a cartografia e a representação do
espaço geográfico” espera-se que os alunos
construam um conjunto de saberes e
conhecimentos relacionados à Geografia
que lhes permitam ser capazes de:
(A) Identificar

as partes que compõem a
estrutura interna de nosso planeta.
(B) Verificar
que as novas tecnologias
possibilitam representações cada vez mais
precisa da superfície terrestre.
(C) Identificar as partes que compõem um rio.
(D) Compreender como são delimitadas as
bacias hidrográficas.
37) No Ensino Fundamental, ao se trabalhar a

temática “a natureza, as atividades
econômicas e os problemas ambientais”
espera-se que os alunos construam um
conjunto de saberes e conhecimentos
relacionados à Geografia que lhes permitam
ser capazes de:
(A) Compreender como são produzidos os

mapas altimétricos.
(B) Verificar as principais formas do relevo
oceânico.
(C) Compreender como ocorre o efeito estufa
natural e o artificial.
(D) Identificar a diferença entre o tempo histórico
e o tempo geológico.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

38) Leia atentamente o fragmento a seguir:

Mercosul e UE trocam ofertas e avançam
para fechar acordo
...
Mercosul e União Europeia trocaram (...), em
Bruxelas novas ofertas para o acordo de livre
comércio entre os dois blocos, informam fontes
próximas à negociação.
...
Elas podem tratar de cotas e tarifas para
compra de mercadorias e regras para
investimentos e compras governamentais, por
exemplo.
No entanto, ainda não foi tocada a parte mais
difícil do entendimento: a oferta europeia para
o comércio de carne e etanol. O que está sobre
a mesa hoje é considerado inaceitável pelo
Mercosul. São 70 mil toneladas de carne e 600
mil toneladas de etanol, quando o mínimo
esperado eram 100 mil toneladas de carne e 1
milhão de toneladas de etanol.
...
A expectativa é que os europeus tragam novos
números para reuniões que correrão em
paralelo à reunião da OMC. Uma primeira
conversa, de nível ministerial, está acertada
(...). Ela não deverá ser conclusiva, mas se
tudo correr bem o acordo político deverá ser
anunciado até o final do evento (...)
Disponível em https://exame.abril.com.br , 5
dez 2017, (texto adaptado)
De acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais de Geografia do Ensino Fundamental
(5ª a 8ª séries), o fragmento apresentado pode
ser corretamente correlacionado à seguinte
temática geográfica:
(A) A questão da integração dos espaços

periféricos no interior da região sul
americana: exemplo da Patagônia, Chaco,
Nordeste, Amazônia.
(B) Mobilidade da população e reprodução das
desigualdades socioespaciais nas cidades e
no campo.
(C) O mercado desenhando novas fronteiras: a
formação dos blocos econômicos regionais.
(D) Poluição no campo com uso de agrotóxicos.
CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA
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39) No Ensino Fundamental, ao se trabalhar a

temática “a natureza, as atividades
econômicas e os problemas ambientais”
espera-se que os alunos construam um
conjunto de saberes e conhecimentos
relacionados à Geografia que lhes permitam
ser capazes de:
(A) Entender que as atividades agrícolas e

industriais podem poluir as águas do
planeta.
(B) Identificar as zonas térmicas da Terra e
compreender os fatores que dão origem a
elas.
(C) Compreender o sistema de fusos horários da
Terra.
(D) Verificar a diferença entre globos terrestres
e planisfério.
40) É um processo econômico e social que

estabelece uma integração entre os países
e as pessoas do mundo todo. Através deste
processo, as pessoas, os governos e as
empresas
trocam
ideias,
realizam
transações financeiras e comerciais e
espalham aspectos culturais pelos quatro
cantos do planeta:
(A) Capitalismo
(B) Democracia
(C) Globalização
(D) Socialismo
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