ESTADO DO PARÁ
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU-PA
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA
(EDITAL 01/2019)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA (CÓD. 122, 128, 132)

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.
Exemplo:
Português
10

Conhecimentos Pedagógicos
10

Conhecimentos Específicos
20

A

B

A

D

02- 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.
03- 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.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 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.
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. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (MANHÃ)
8h às 12h

DATA: (1ª ETAPA)
24 de março de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursotomeacu@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO
DO GABARITO
- ATENÇÃO:
Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término
da |prova.
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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 DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO

1

Um trabalho científico precisa, necessariamente, ser construído dentro de diretrizes

2

metodológicas, primando por seriedade de métodos que asseverem pesquisas dotadas de espírito

3

científico. Para Cervo e Bervian (2003), “a formação do espírito científico tem seu ponto de partida na

4

curiosidade infantil, que passa pela inquietação da adolescência e pelos sonhos do jovem. Se bem

5

cultivados e administrados tais atributos, a coerência metodológica que se espera na maturidade pode

6

resultar em cientistas e pesquisadores produtivos, ou, no mínimo, em adultos capazes de tratar, analisar e

7

sintetizar os dados da realidade de maneira lógica e coerente”. (CERVO e BERVIAN, 2003, p.16)

8

Após a análise dos níveis de conhecimento científico e do trinômio estabelecido entre a verdade,

9

evidência e certeza do conhecimento científico, com suas margens de erro e veracidade, discorre-se a

10

impossibilidade de se efetivar um estudo de caráter científico, pois é essencial que se constitua

11

fundamentos e singularidades que versam como primordiais para a real solidificação de uma pesquisa.

12

Acredita-se que a formação do espírito científico pode ocorrer nas mais distintas situações e

13

faixa etária, onde o espírito científico é visualizado como uma atitude do pesquisador que investiga

14

resultados e recursos por meio de procedimentos adequados de pesquisa. Este tipo de comportamento é

15

aprendido ao longo da vida, através da realização constante de atividades que estimulem a mente crítica,

16

objetiva e racional do pesquisador.

17

A partir do momento que o pesquisador passa a ter maior consciência crítica, ele será capaz de

18

avaliar e discernir situações, sendo conduzido a um aperfeiçoamento de seus métodos de avaliação,

19

caminhando, por consequência direta, a uma maior capacidade de distinção entre o principal e o

20

superficial e do fundamental com o secundário. Quando se aprende a criticar, acredita-se que o

21

pesquisador passa a perceber o que é apto para a prova.

22

Já no que se refere à consciência objetiva, analisa-se que os aspectos a respeito da objetividade

23

compreendem na condição fundamental da ciência, que transforma um trabalho científico como

24

impessoal, o qual limita-se seu interesse ao problema e a solução, não admitindo análises incertas, ou que

25

não atendam às necessidades do saber.

26
27

Finalmente, o espírito científico é entendido como racional, onde as questões apenas podem ser
explicadas por métodos intelectuais ou racionais, justificando os domínios da ciência.

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA (CÓD. 122, 128, 132)
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28

O processo para a formação do espírito científico também apresenta singularidades basilares,

29

com preceitos intelectuais e morais, onde o primeiro situa-se no senso de observação do pesquisador,

30

com conceitos evidentes, na necessidade da prova e discernimento de situações e fundamentos. Já o

31

segundo, de ordem moral, relaciona-se ao caráter modesto do espírito científico, demonstrando que é

32

passível de limitações e equívocos.

33

Para a formação do espírito científico é necessário entender que este é imparcial e que respeita a

34

verdade, e o pesquisador precisa agir de maneira responsável e honesta, sem produzir cópias, enfrentando

35

a pesquisa com os métodos adequados e pertinentes, com respeito e objetividade de ação.

36

Os domínios da pesquisa são intermináveis e as investigações científicas devem encontrar-se

37

embasadas, fundamentalmente, na verdade dos fatos. As qualidades do espírito científico são

38

consideráveis e dotadas de virtudes, e os estudos devem ser realizados por meio da obtenção de técnicas

39

verificáveis e exatas.

40

O que se extrai ante o exposto é que “é desnecessário encarecer a importância do espírito

41

científico. O universitário, por exemplo, consciente de sua função na universidade, vai procurar imbuir-se

42

desse espírito científico, aperfeiçoando-se nos métodos de investigação e aprimorando suas técnicas de

43

trabalho. Os conhecimentos científicos que vai adquirir, os bons ou maus mestres que vai enfrentar não

44

constituirão o essencial da vida acadêmica.

45

O essencial é aprender como trabalhar, como enfrentar e solucionar os problemas que se

46

apresentam não só na universidade, mas principalmente na vida profissional. E isso não é adquirir

47

conhecimentos científicos comprovados, fórmulas mágicas para todos os males, mas sim hábitos,

48

consciência e espírito preparado no emprego dos instrumentos que levarão a soluções de problemas.

49

Essas sempre se apresentarão, na carreira profissional, com novos matizes, de tal forma que as soluções,

50

porventura aprendidas na universidade serão inadequadas. Logo, faz-se necessário apelar para o espírito

51

de criatividade e de iniciativa que, aliadas ao conhecimento científico, adquirido no decorrer dos estudos

52

universitários, vai achar a solução mais indicada que as circunstâncias exigirem” (CERVO e BERVIAN,

53

2003, p.18).

54

O conhecimento científico e seus artifícios são partes integrantes da história, com sistemas para

55

formação, níveis e princípios basilares. Nesse sentido, salienta-se que o espírito científico se constitui

56

com leis e costumes, que o pesquisador torna-se membro de um grupo sendo iniciado em tradições e

57

consciência voltados para a ciência, fatores que não se aprendem de um dia para o outro. Os

58

pesquisadores devem ser principiados em procedimentos, manejo apropriado de equipamentos e

59

utensílios, fontes bibliográficas e todos os sistemas relacionados às técnicas de metodologia científica.
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/administracao/processo-de-formacaodo-conhecimento-cientifico/41623
CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA (CÓD. 122, 128, 132)
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01) De acordo com texto,
A)
B)
C)
D)

O trabalho científico sempre busca apresentar as
melhores respostas para problemas pesquisados.
A troca de experiências oriundas da formação do
pesquisador norteia o avanço do trabalho científico para
o fim a que destina.
O senso crítico do pesquisador é imprescindível para
que possa fazer a leitura adequada do problema
pesquisado.
As aplicações de técnicas de experimento podem
esbarrar também nos valores de natureza espiritual.

02) De acordo com o conteúdo do texto
A)
B)
C)
D)

Os limites da ciência através da pesquisa se opõem aos
métodos de pesquisa adotado no trabalho científico.
O trabalho científico, por seu caráter exato e inabalável,
tem limites muito claros destinados ao pesquisador.
A inspiração é a base de todo trabalho científico.
A realidade da prática científica comprova que, quanto
mais envereda no campo do estudo e da pesquisa, o
pesquisador ainda tem muito mais a aprender e a
aperfeiçoar sua forma de pesquisar.

03) Está contida no texto uma
A)
B)
C)
D)

Informação publicitária.
Exposição de fatos.
Interpretação de teses científicas.
Narrativa de que envolve personagens.

04) A expressão “novos matizes” (L.49), no texto, sugere
A)
B)
C)
D)

Possibilidades.
Cores.
Constatações.
Fatos.

07) A alternativa em que o emprego do recurso linguístico
que aparece nesse texto está devidamente explicado é
a
A)
B)

C)
D)

08) Tendo em vista o Novo Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa, o termo que apresenta mudança em sua
grafia está indicado na alternativa
A)
B)
C)
D)

B)
C)
D)

“de espírito científico” (L.2/3) e “da adolescência” (L.4)
possuem o mesmo valor sintático.
Os vocábulos “se” e “se”, em “Acredita-se” (L.12) e
“salienta-se” (L.55) constituem marca de indeterminação
do sujeito.
A oração “o espírito científico é visualizado” (L.13) é
exemplo de predicado nominal.
“de avaliar” (L.17/18) é paciente da ação nominal.

06) Há correlação entre o termo transcrito e o que dele se
afirma em
A)
B)
C)

D)

“científico” (L.1) e
“construído” (L.1).
“consequência” (L.19).
“ciência” (l.27).

09) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo, respectivamente,
em
A)
B)
C)
D)

“versam” (L.11) e “principal” (L.19).
“seriedade” (L.2) e “pesquisas” (L.2).
“maneira” (L.7) e “explicadas” (L.27).
“construído” (L.1) e “necessidade” (L.30).

10) Há uma relação de causa e consequência no fragmento
transcrito em

05) Com referência ao texto, pode-se afirmar
A)

“como”, em “como uma atitude do pesquisador” (L.13),
exprime, nesse caso, a ideia de conformidade.
“devem ser realizados” (L.38) é uma forma verbal que
se apresenta na voz passiva e sua transposição para a
ativa implica a observância da correlação modotemporal para preservar o sentido original do contexto.
“Um”, em “Um trabalho científico precisa” (L.1),
individualiza trabalho.
“ou”, em “ou, no mínimo, em adultos capazes de tratar”
(L.6), é um elemento de coesão textual que introduz, no
contexto, uma retificação.

A)

B)

C)
D)

“A partir do momento que o pesquisador passa a ter
maior consciência crítica, ele será capaz de avaliar e
discernir situações” (L.17/18).
“Quando se aprende a criticar, acredita-se que o
pesquisador passa a perceber o que é apto para a
prova” (L.20/21).
“O processo para a formação do espírito científico
também apresenta singularidades basilares” (L.28).
“Essas sempre se apresentarão [...] de tal forma que as
soluções [...] serão inadequadas.” (L.49/50).

“Acredita-se” (L.20) é uma forma verbal que se
apresenta na mesma voz que “faz-se” (L.50).
A expressão “o espírito científico” (L.26) é agente da
ação verbal no contexto em que se insere.
“O”, em “O que se extrai ante o exposto” (L.40), é, do
ponto de vista morfológico” igual a “este, em “Este tipo
de comportamento é aprendido ao longo da vida”
(L.14/15).
“mas”, em “mas principalmente na vida profissional.” (L.
46), expressa ideia de adversidade.

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA (CÓD. 122, 128, 132)
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

QUESTÕES DE 11 A 20

11) ”A prática escolar consiste na concretização das

B) A principal possibilidade de construção do projeto

condições que asseguram a realização do trabalho
docente. Tais condições não se reduzem ao
estritamente "pedagógico", já que a escola cumpre
funções que lhe são dadas pela sociedade concreta
que, por sua vez, apresenta-se como constituída por
classes sociais com interesses antagônicos. A prática
escolar assim, tem atrás de si condicionantes
sociopolíticos que configuram diferentes concepções de
homem e de sociedade e, consequentemente,
diferentes pressupostos sobre o papel da escola,
aprendizagem, relações professor-aluno, técnicas
pedagógicas etc. Fica claro que o modo como os
professores realizam sou trabalho, selecionam e
organizam o conteúdo das matérias, ou escolhem
técnicas de ensino e avaliação tem a ver com
pressupostos teórico-metodológicos, explícita ou
implicitamente”( LIBÂNEO, p. 65, 1992). Utilizando
como critério a posição que adotam em relação aos
condicionantes sociopolíticos da escola, as tendências
pedagógicas foram classificadas em:

político-pedagógico passa pela relativa autonomia da
escola, de sua capacidade de delinear sua própria
identidade.
O projeto político-pedagógico busca a organização do
trabalho pedagógico da escola na sua globalidade.
A abordagem do projeto político-pedagógico, como
organização do trabalho da escola como um todo, está
fundada nos princípios que deverão nortear a escola
democrática, pública e gratuita, como: igualdade,
fraternidade, qualidade, gestão financeira e democracia.

A)
B)
C)
D)

Tecnicistas e Tradicional
Renovadas e Progressistas
Liberais e progressistas
Tradicional e Libertadora

12) A

tendência ______________________ acentua,
igualmente, o sentido da cultura como desenvolvimento
das aptidões individuais. Mas a educação é um
processo interno, não externo; ela parte das
necessidades e interesses individuais necessários para
a adaptação ao meio. A educação é a vida presente, é
parte da própria experiência humana. Esta tendência
propõe um ensino que valoriza a auto-educação (o
aluno como sujeito do conhecimento), a experiência
direta sobre o meio pela atividade, um ensino centrado
no aluno e no grupo.

C)
D)

14) Conforme o Art. 4º da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação – LDB nº 9394/96, o dever do Estado com
educação escolar pública será efetivado mediante
algumas garantias, EXCETO de:

A) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive
para os que a ele não tiveram acesso na idade própria.

B) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro)
C)
D)

15) De acordo com o Art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação – LDB nº 9394/96 o ensino será ministrado
com base nos seguintes princípios, EXCETO:

A) Valorização da experiência profissional.
B) Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as
práticas sociais.

C) Consideração com a diversidade étnico-racial.
D) Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao
longo da vida.

O termo que preenche corretamente a lacuna é:

A)
B)
C)
D)

Progressista libertadora
Crítico social dos conteúdos
Libertária
Liberal renovada

13) “O projeto político-pedagógico, ao se constituir em
processo democrático de decisões, preocupa-se em
instaurar uma forma de organização do trabalho
pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar
as relações competitivas, corporativas e autoritárias,
rompendo com a rotina do mando impessoal e
racionalizado da burocracia que permeia as relações no
interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários
da divisão do trabalho que reforça as diferenças e
hierarquiza os poderes de decisão”(VEIGA, p.27, 2012).
Sobre o Projeto Político Pedagógico é INCORRETO:

A) O projeto político-pedagógico tem a ver com a
organização do trabalho pedagógico em dois níveis:
como organização da escola como um todo e como
organização da sala de aula, incluindo sua relação com
o contexto social imediato, procurando preservar a visão
de totalidade.
CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA (CÓD. 122, 128, 132)

aos 17 (dezessete) anos de idade.
Educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco)
anos de idade.
Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade
de cada um.

16) Julgue os itens considerando o Art. 9º da LEI
COMPLEMENTAR Nº. 012/2007.
No Sistema Municipal de Educação a Educação Escolar
Básica é livre a iniciativa privada, atendendo as seguintes
condições:
I. Credenciamento da instituição de educação e autorização
para o funcionamento pelo órgão com patente da
Secretaria Municipal e as remanescentes pela Secretaria
de Estado de Educação;
II. Comprovação pela entidade mantenedora, de capacidade
de autofinanciamento;
III. Avaliação permanente pelo Conselho Municipal de
Educação, no âmbito de suas atribuições legais;
Está(ão) CORRETO (S):

A)
B)
C)
D)

Apenas as condições apresentadas nos itens I e II
Apenas as condições apresentadas nos itens I e III
Apenas as condições apresentadas apenas no item II
As condições apresentadas nos itens I, II e III
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17) De acordo com o Art. 18 da LEI COMPLEMENTAR Nº.

C) Poderão exercer a docência na Educação Básica

012/2007 são atribuições dos profissionais da educação
de Tomé-Açu – PA, EXCETO:

no Sistema Municipal de Ensino do Município de
Tomé-Açu Estado do Pará, em caráter excepcional e
transitório, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, na
disciplina
Língua
Estrangeira
graduados
que
comprovem a conclusão de curso avançado ou
equivalente, licenciados plenos oriundos da área de
Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, que
comprovem a integralização de 160 (cento e sessenta)
horas, no mínimo, de estudos relativos ao conteúdo a
ser ministrado.

A) Estabelecer, com o apoio do diretor da escola,
estratégia de recuperação para os alunos de menor
rendimento.

B) Participar da elaboração do projeto político-pedagógico
da instituição de educação e de seus cursos programas
ou atividades.

C) Elaborar e cumprir o respectivo plano de trabalho,
observado o projeto político-pedagógico da instituição
da educação e de seus cursos, programas ou
atividades.

D) Colaborar nas atividades de articulação da escola com
as famílias e a comunidade.

18) MARQUE A ALTERNATIVA ERRADA.
O Art. 46 da RESOLUÇÃO N° 03 DE 22 DE DEZEMBRO DE
2011, que dispõe sobre a regulamentação e a consolidação
das normas Municipais e nacionais aplicáveis à Educação
Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação
de Jovens e Adultos) no Sistema Municipal de Ensino do
Município de Tomé-Açu Estado do Pará determina que os
cursos estruturados por etapas, considerando a modalidade
de EJA, terão a seguinte equivalência à modalidade regular:

A) a 1ª etapa terá duração mínima de 01 (um) ano,
equivalente ao 2º e 3º anos.

B) a 2ª etapa terá duração mínima de 01 (um) ano,
equivalente ao 4º e 5º anos.

C) a 3ª etapa terá duração mínima de 01 (um ano),
equivalente ao 6º e 7º anos.

D) a 4ª etapa terá duração mínima de 01 (um) ano,
equivalente ao 8º e 9º anos.

19) Sobre o Exercício da Docência em Disciplinas em que

D) Poderão exercer a docência na Educação Básica
no Sistema Municipal de Ensino do Município de
Tomé-Açu Estado do Pará, em caráter excepcional e
transitório, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, na
disciplina Ensino Religioso Licenciados plenos e/ou
bacharéis em filosofia, Ciências Sociais, Ciências
Humanas ou Pedagogia ou Bacharel em teologia ou
Ciências da Religião, portadores de certificado de
conclusão do curso de magistério de nível médio na
modalidade normal, acrescido do curso livre de
formação religiosa, com carga horária mínima de 160
(cento e sessenta) horas.

20) Marque a alternativa CORRETA.
Conforme o Art. 2º da RESOLUÇÃO N° 03 DE 22 DE
DEZEMBRO DE 2011 a Educação no Sistema Municipal de
Ensino do Município de Tomé-Açu Estado do Pará:

A) É dever da família, do Estado, e tem por finalidade o
pleno desenvolvimento do educando e sua qualificação
para o trabalho.

B) Tem por base os princípios de liberdade e os ideais de
solidariedade humana.

C) Possibilita a valorização do profissional da educação
formal e informal.

D) Possibilita a formação cidadã e o usufruto dos bens
sociais e culturais.

há Insuficiência de Profissionais Habilitados conforme
RESOLUÇÃO N° 03 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011 É
CORRETO:

A) Poderão exercer a docência na Educação Básica no
Sistema Municipal de Ensino do Município de Tomé-Açu
Estado do Pará, em caráter excepcional e transitório,
pelo prazo máximo de 3 (três) anos, na disciplina Artes
Licenciados plenos oriundos da área de Linguagens e
Códigos e suas Tecnologias, que comprovem a
integralização de 160 (cento e sessenta) horas, no
mínimo, de estudos relativos ao conteúdo ministrado.

B) Poderão exercer a docência na Educação Básica no
Sistema Municipal de Ensino do Município de Tomé-Açu
Estado do Pará, em caráter excepcional e transitório,
pelo prazo máximo de 3 (três) anos, na disciplina
Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia)
licenciados plenos em outra disciplina da mesma área e
bacharéis nas disciplinas específicas.
CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA (CÓD. 122, 128, 132)

Página | 7

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA (EDITAL 01/2019)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) As curvas de nível são linhas empregadas para unir os

23) As pesquisas realizadas a respeito das águas

pontos da superfície terrestre de igual altitude, tendo o
nível médio do mar como marco 0 (zero metro). Os
números que acompanham cada linha são cotas de
altitude e indicam que todos os pontos sob ela têm igual
altitude no terreno, as altitudes estão indicadas em
metros. Em relação à figura de um lugar hipotético,
assinale a alternativa que apresenta a parte maior do
lugar e a mais alta, respectivamente:

continentais frequentemente têm como foco de estudo
as bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas,
também chamadas de bacias de drenagem, são
porções da superfície terrestre banhadas por um rio
principal e seus afluentes. Elas são delimitadas pelas
partes mais elevadas do relevo, consideradas os
divisores de água, compostas por serras, chapadas,
cordilheiras, entre outros tipos de elevações.
De acordo com o mapa das bacias hidrográficas o
número 7 corresponde à bacia hidrográfica:

A)
B)
C)
D)

100 e 450
200 e 300
300 e 400
400 e 450

22) O recente crescimento do número de usuários de
Sistemas de Informações Geográficas – SIG’s e de
mapas, tanto no Brasil e no mundo atual, é um indicador
da consolidação da ideia de que avançamos
progressivamente em direção a uma sociedade
informacional.
Fonte: FERREIRA, M.C. Considerações metodológicas sobre
as origens e a inserção do sistema de informação geográfica
na Geografia IN: VITTE, A. (org) Contribuições à história e à
epistemologia da Geografia. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2015. P 101 -125.
Analise as categorias I, II e III, e marque a alternativa
CORRETA:
I.

O Sistema de Informações Geográficas é um campo de
pesquisa que não contém um amplo conjunto de questões
de análise espacial.
II. O SIG é um sistema de análise espacial que deve está
vinculado a área de planejamento na geografia.
III. O SIG é um instrumento importantíssimo para a decisão
geográfica, independentemente do olhar adotado pelo
geógrafo em relação ao seu objeto de estudo.
A)
B)
C)
D)

Somente I.
Somente III.
II e III.
I e III.

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA (CÓD. 122, 128, 132)

A)
B)
C)
D)

Do São Francisco.
Do Paraná.
De Tocantins-Araguaia.
Da Amazônia.

24) Célula que está relacionada à variação da pressão
atmosférica entre as porções leste e oeste do Pacífico, o
que promove uma circulação celular zonal na região
equatorial. As circulações zonais são marcadas pelas
zonas de ascendência acima dos continentes e na
porção oeste dos oceanos (fonte quente) e pelas zonais
de subsidência acima das partes orientais dos oceanos
(fonte fria). Essas variações de pressão atmosférica
sobre o
Pacífico associado com a variação térmica da superfície
oceânica originam fenômenos conhecidos como: El niño, La
niña e Oscilação sul.
Fonte: MENDONÇA, F. Climatologia: noções básicas e
climas do Brasil. São Paulo: oficinas de textos, 2007. Pag 88.
O texto trata-se da célula de:
A)
B)
C)
D)

Walker.
Harley.
Ferrel.
Doldrums.
Página | 8

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA (EDITAL 01/2019)

25) Para Silveira (2014, p. 216) “No ensino de Geografia, os

27) As cidades de uma área ou região não vivem isoladas (a

conceitos de lugar, paisagem, natureza, território e
região permeiam todo o conteúdo, pois são os
elementos de análise do espaço geográfico”. Sobre os
conceitos acima referidos, analise as afirmações abaixo
e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso:

não ser em lugares afastados e pouco povoados). Elas
estabelecem um sistema de relações que envolvem um
fluxo de pessoas, de mercadorias, serviços e
informações. Sobre rede urbana, marque a alternativa
INCORRETA:

) Na disciplina de Geografia, é por meio da definição de
lugar que os alunos estabelecem as suas primeiras
referências com o espaço: as relações com a moradia, a
escola, a rua, ou seja, com os espaços em que se
concretizam as experiências.
( ) Território é apenas o conjunto de sistemas naturais e de
sistemas de coisas superpostas.
(
) A paisagem conta, a quem observa, a história das
pessoas que vivem em determinado lugar, pois ela é a
materialização das relações da sociedade com a
natureza através do tempo.
( ) Para a Geografia, a discussão do conceito de região não
acompanha a evolução teórico-metodológica da ciência
geográfica, pois não envolve variáveis naturais e
sociais.

A)

(

B)
C)
D)

28) Fazendo parte não só do passado, mas também do
presente da sociedade brasileira, os indígenas que
chegaram ao século XXI, enfrentam inúmeros
problemas para manter seus recursos ambientais, sua
cultura e seu modo de vida. Esses povos vivem em
constante disputa por terras com fazendeiros,
construtoras de estradas, madeireiras, empresas
mineradoras e grileiros. Em relação aos grileiros,
assinale a alternativa CORRETA:

A sequência que responde corretamente é:
A) V, V, F, V
B) V, F, F, V
C) F, V, F, F
D) V, F, V, F

A)
B)

26) Alimentamo-nos

diariamente utilizando inúmeros
produtos e consumimos energia, para realizar essas e
várias outras atividades, utilizamos os recursos naturais
e isso provoca um impacto nos ecossistemas e na vida
no planeta. Sobre os recursos naturais e as
consequências das ações humanas ao meio ambiente,
assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso:

A rede urbana brasileira tem como principal
característica as disparidades regionais, pois, enquanto
ela é bem articulada no Sudeste, o mesmo não ocorre
no centro-oeste.
A globalização, com o avanço da tecnologia, criou
também redes urbanas virtuais, onde as informações
circulam pelos modernos recursos de telemática.
Para que exista rede urbana, a região ou o país precisa
dispor de uma boa rede de transportes e comunicações
e de um intenso movimento de mercadorias e pessoas.
A rede urbana do Norte e do centro-oeste são
articuladas, mas com poucas cidades importantes,
pequena malha rodoviária e baixa densidade urbana
industrial.

C)
D)

São pessoas que se apropriam ilegalmente de terras
utilizando escrituras falsas e expulsando seus
ocupantes.
São indivíduos que estão na posse legal de imóveis, ou
que, pela posse material, adquirirá direito de
propriedade.
São grupos de pessoas com funções especiais ou
incumbidas de tratar de determinado assunto, como
poluição.
São pessoas sob proteção e cujos bens devem ser
administrados por outra pessoa ou órgão nomeado
judicialmente.

29) Nas encostas dos espaços urbanos que são ocupadas
(
(

(

) Os minerais, o petróleo, o gás natural e a energia solar
se caracterizam como recursos não renováveis.
) Com a extração de minerais, modifica-se a paisagem
com a retirada da vegetação e a abertura de buracos.
Entretanto, a mineração não gera muitos resíduos que
contaminam o ambiente.
) Para fabricar os materiais que usamos diariamente,
diversas matérias primas são retiradas do meio
ambiente. Por exemplo, o minério de ferro para a
produção do ferro, o calcário para a produção do
cimento, e a bauxita para a produção do alumínio.

A sequência que responde corretamente é:

A)

B)
C)

A) V, F, F.
B) F, V, V.
C) F, F, V.
D) V, V, F.

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA (CÓD. 122, 128, 132)

D)

por moradias, a erosão pluvial é intensificada,
provocando deslizamentos que acarretam a destruição
das casas e até a morte de pessoas que vivem nesses
locais, muitos deles considerados áreas de risco. Em
relação à erosão pluvial, assinale a alternativa
INCORRETA:
Os deslizamentos em encostas são provocados pela
ação dos ventos sobre o solo, pois as formas do relevo
são construídas da atuação no interior da Terra,
representado pela ação das chuvas, dos rios e geleiras,
pela ação dos ventos e dos seres humanos.
O desmatamento provoca o aumento do escoamento
superficial da água das chuvas e o consequente
agravamento do processo de perda de solo.
Em geral, as pessoas que não têm como comprar um
imóvel em locais melhores e mais seguros, acabam
morando nas encostas correndo risco de vida.
A ineficácia na atuação do poder público também
contribui para a construção de moradias nas áreas de
encostas, feita principalmente por pessoas que não têm
como arcar com os custos de aluguel, compra de
terreno e construção de casas em locais mais seguros.
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30) “Os agentes que provocam maiores modificações no

33) A floresta Amazônica no Brasil corresponde a 82% de

relevo brasileiro, com exceção do ser humano, são o
clima (chuvas, temperatura) e a hidrografia (rios)”
(VESENTINI, 2009, p. 652). No Brasil, o relevo tem
altitudes e formas diferenciadas. Sobre os tipos de
relevo em nosso país, analise as afirmativas:

sua área original. No entanto, a devastação foi
intensificada nos últimos 40 anos e, nesse sentido,
aponta perspectivas pessimistas para a região em
função da pressão populacional, da ocupação
econômica
apoiada
em
empreendimentos
agropecuários e minerais e grandes projetos de geração
de energia. Sobre essa floresta, assinale a alternativa
ERRADA:

I.
II.

III.

As depressões existem em pequenas quantidades e se
caracterizam por seus terrenos relativamente planos.
Os planaltos são superfícies irregulares bastante
desgastadas pela erosão e podem ser formados por
chapadas, morros e serras.
A chapada é uma forma de relevo com topo plano e
quedas que lembram degraus.

A)

É CORRETO o que se afirma apenas em:

B)

A)
B)
C)
D)

C)

II e III estão corretas.
I, II e III estão corretas.
I está correta.
I e III estão corretas.

D)

31) Segundo Rama e Paula (2014), vegetação nativa é o
tipo de vegetação que cresce e se desenvolve
espontaneamente em uma região de acordo com o tipo
de clima, solo e outros elementos naturais. Sobre esse
tipo de vegetação nativa no Brasil, analise as
alternativas abaixo e assinale a INCORRETA:
A)
B)

C)
D)

A Caatinga é uma vegetação adaptada ao clima
semiárido e caracteriza-se pela presença de árvores
com folhas pequenas ou espinhos.
A Mata Atlântica é uma vegetação muito fechada e a
menos devastada desde o início da colonização do
Brasil. Atualmente, existe cerca de 30% da mata
original.
Os Manguezais são um tipo de vegetação que se
desenvolve em áreas localizadas no encontro da água
doce dos rios com a água do mar.
A Floresta Amazônica é a maior floresta tropical do
mundo. Caracteriza-se por ser compacta, fechada, com
árvores de grande porte. Apresenta uma enorme
variedade de espécies animais e vegetais.

Além dos indígenas, seringueiros, castanheiros,
quilombolas, ribeirinhos sabem que é possível explorar
sem destruir a mata.
Em algumas áreas, a resistência de comunidades
tradicionais foi fundamental para combater a expansão
da agropecuária e do garimpo.
O rebanho bovino ocupou grandes extensões da floresta
ao longo do tempo.
Preservar e respeitar o modelo de vida dos povos da
floresta não é tão importante quanto preservar a mata.

34) A posição geográfica do território brasileiro, situado, em
sua quase totalidade na zona tropical, diferencia o país
com climas que, em geral, apresentam temperaturas
médias elevadas. Contudo, o comportamento das
temperaturas e a variação da umidade das diferentes
regiões climáticas durante o ano são fortemente
influenciados pela atuação das massas de ar. De acordo
com o mapa, no verão, quatro massas de ar quente
exercem maior influência sobre o país.
Assinale a alternativa que indica essas massas de ar:

32) Com base nos estudos de cartografia realizados, um
bom observador de mapas deve sempre ler:
I.
II.
III.

IV.
V.

O título, pois informa de que trata o mapa.
A legenda, que explica os códigos utilizados (símbolos e
cores).
A escala, que indica quanto foi reduzido o espaço
representado e possibilita a medição de qualquer
distância.
A orientação, que revela a posição geográfica do
espaço.
A fonte, que informa a autoria do mapa e onde ele foi
publicado.

Assinale a alternativa CORRETA.
A)
B)
C)
D)

Apenas I e II são verdadeiros.
Apenas III e IV são verdadeiros.
Apenas II, III e V são verdadeiros.
I, II, III, IV e V são verdadeiros.

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA (CÓD. 122, 128, 132)

A)
B)
C)
D)

Equatorial atlântica (mEa), tropical atlântica (mTa),
equatorial do sul (mEs) e polar atlântica do norte (mPn).
Equatorial continental (mEc), polar atlântica (mPa),
Tropical sudeste (mTs) e tropical atlântica (mTa).
Equatorial continental (mEc); equatorial atlântica (mEa),
tropical atlântica (mTa) e tropical continental (mTc).
Polar atlântica (mPa), equatorial atlântica (mEa),
equatorial continental (mEc) e tropical atlântica (mTa).
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35) A atmosfera é uma camada de gases com espessura

38) O clima tropical é típico da região Centro-oeste, mas

entre 750 e 1000 km que envolve a superfície terrestre.
Ela é mantida ao redor do planeta por meio da força da
gravidade que é exercida pela Terra. Entre os gases
que a compõem, predominam o nitrogênio (78%) e o
oxigênio (21%). Apenas 1% é formado por outros gases
– argônio, hélio, heônio, ozônio e dióxido de carbono –
além de vapor de água. A concentração dos gases
atmosféricos, no entanto, varia de acordo com a altitude,
originando diferentes camadas na atmosfera. Em
relação às camadas da atmosfera, assinale a alternativa
INCORRETA:

abrange também trechos do Nordeste e do Sudeste
brasileiro. É um clima quente, marcado por duas
estações bem distintas. Assinale a alternativa que indica
essas estações:

A)

B)
C)
D)

Estratosfera – vai da troposfera até cerca de 50 km de
altitude. Nela se encontra a camada de gás ozônio,
responsável pela filtração dos raios ultravioletas
emitidos pelo Sol.
Exosfera – se estende da termosfera até o espaço
exterior. É a camada onde, em geral, posicionam-se os
satélites artificiais.
Mesosfera – se estende da estratosfera até
aproximadamente 400 km. É a camada atmosférica com
as temperaturas mais elevadas.
Termosfera – vai da mesosfera até cerca de 500 km de
altitude. É uma camada de grande importância para a
comunicação humana, porque contém grande
quantidade de gases ionizados que refletem alguns
tipos de ondas de rádio.

36) Com cerca de 6.112.000 km², seus rios correm sobre
um relevo predominantemente plano, fator que reduz a
velocidade da água em seu leito, criando forma
meândrica para o curso, com lagoas marginais e áreas
de inundação nas épocas de cheias, onde são típicos
também os igarapés, com elevados índices
pluviométricos, rios perenes, e uma bacia ameaçada
pelos garimpeiros, que contaminam as águas com
mercúrio e pelas atividades pecuária e madeireira, que
devastam a vegetação, acelerando o processo de
erosão nas margens dos rios. O enunciado refere-se à
bacia hidrográfica:
A)
B)
C)
D)

Do Uruguai.
Do Parnaíba.
Do Paraná.
Amazônica.

A)
B)
C)
D)

39) Região onde predominam os planaltos e as chapadas.
Possui clima bem definido, com temperatura média
anual de 24ºC e duas estações principais: uma seca e
outra chuvosa. A vegetação caracteriza-se pela
presença de arbustos distribuídos de forma esparsa,
com galhos e troncos retorcidos, e grande quantidade
de gramíneas. Nas últimas décadas, essa região tem
sido intensamente alterada, para dar lugar a áreas de
pastagens e para a instalação de lavouras. Essa
descrição refere-se ao:
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Mata dos Cocais.
Mata de Araucária.
Mata Atlântica.
Floresta Amazônica.

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA (CÓD. 122, 128, 132)

Domínio do Cerrado.
Domínio das Araucárias.
Domínio da Caatinga.
Domínio Amazônico.

40) O Brasil possui enorme extensão territorial e apresenta
climas e solos diversificados. Em função dessas
características, há uma evidente variedade de biomas,
definidos, sobretudo, pelo tipo de cobertura vegetal.
Sobre o bioma cerrado é CORRETO afirmar-se que:
A)

É um bioma geologicamente novo. O leito do rio
Paraguai ainda está em formação. É a maior planície
inundável do mundo e apresenta uma das maiores
concentrações de vida silvestre da Terra.

B)

É o mais antigo bioma brasileiro. Considerado a grande
caixa d’água brasileira. Guarda ainda uma fantástica

37) Do período colonial, em que se verificou a expansão da
agricultura canavieira, aos dias atuais, a região que se
estende aproximadamente de São Paulo ao Rio Grande
do Norte foi intensamente explorada. A mineração do
século XVIII e a agricultura cafeeira também
contribuíram para a devastação de grandes extensões
da área, nas quais se estabeleceram os mais
importantes núcleos de povoamento e as primeiras
cidades. Atualmente, nessa região, concentram-se as
principais regiões urbanas, instalações industriais e vias
de transporte do país, além de atividades
agropecuárias. É a formação mais devastada de todo o
território brasileiro. Calcula-se que restem atualmente
cerca de 7% de sua cobertura original. Estamos falando
da:

Verão úmido e inverno seco.
Verão seco e inverno seco.
Verão chuvoso e inverno chuvoso.
Outono seco e verão seco.

biodiversidade, porém, 57% do Cerrado já foram
totalmente devastados e a metade do que resta já está
muito danificada.
C)

É muito rica em biodiversidade, tanto vegetal quanto
animal, sobretudo de insetos. É por isso que o sul do
Piauí, por exemplo, é muito favorável à criação de
abelhas. Nos períodos sem chuva, cerca de 8 meses
por ano, ela “adormece” e suas folhas caem.

D)

É conhecido também como “Pulmão do Mundo”,
“Planeta Água”, “Inferno Verde”, guarda a maior
diversidade biológica do planeta e escoa 20% de toda
água doce da face da Terra

Página | 11

