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A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do
início da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
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Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO

1

As sucessivas revoluções industriais em muito pouco se assemelham a uma revolução de fato, uma vez que tal

2

expressão é representativa de uma mudança abrupta ou a derrubada imediata de uma determinada ordem, configuração ou

3

forma de poder. No caso das revoluções industriais, trata-se de um processo gradual e, sob o ponto de vista histórico,

4

relativamente lento.

5

A terceira etapa desse processo de transformação nos meios e modos de produção iniciou-se na segunda metade do

6

século XX e ainda está em curso, a Terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica

7

Informacional, caracteriza-se pelos avanços nos sistemas de telecomunicações e transportes, pelo surgimento e rápida expansão

8

da informática e da automação, além do desenvolvimento da engenharia robótica. Essa nova configuração estabeleceu

9

profundas transformações no mundo do trabalho.

10

Nas etapas anteriores das produções industriais, observava-se uma crescente substituição do homem pela máquina

11

no processo produtivo, tornando o indivíduo apenas um apêndice de um maquinário cada vez mais amplo e complexo. No atual

12

momento, essa situação ganhou novas e maiores proporções, na medida em que, junto ao maquinário e às novas tecnologias, a

13

informática passou também a atuar. O ser humano passou a ser substituído não apenas pela mecânica, mas também por

14

softwares, que, em muitos casos, passaram a gerir a produção fabril.

15

Além disso, observa-se também a crescente terciarização da economia, em que a maior parte dos empregos gerados

16

passou a se concentrar no setor de comércio e serviços. Tal processo, aliado à flexibilização do trabalho, contribuiu para a

17

precarização das condições do trabalho, para a crise das representações sindicais e para a perda de direitos trabalhistas.

18

Outro aspecto das transformações no mundo do trabalho ao longo da Terceira Revolução Industrial também está

19

ligado à questão espacial entre campo e cidade. Ocorreu uma intensa mecanização dos meios rurais e o desenvolvimento de

20

técnicas e mecanismos agrícolas que propiciaram um grande desemprego nesse meio, o que contribuiu para a intensificação do

21

êxodo rural, isto é, uma migração em massa da população do campo para a cidade.

22

O trabalho, tanto no meio urbano quanto no meio rural, passou a ser exigido muito mais em sua qualificação técnica,

23

uma vez que a operação das novas tecnologias exige determinados conhecimentos específicos que não podem ser realizados

24

por um profissional que não possui uma determinada formação. Tal contexto contribui para a emergência da contradição:

25

aumento do número de empregos e aumento do número de desempregados, uma vez que a massa de trabalhadores que não

26

consegue se adequar às novas condições de trabalho não alcança oportunidades.

27

Como resultado há um crescimento na geração de emprego nos setores informais, onde não há leis e direitos

28

trabalhistas, tendo em vista que esse setor caracteriza-se pela sua desregulamentação e pela ausência de uma hierarquia

29

organizada de trabalho (a maior parte é informal). O resultado é a caracterização de diversos problemas, dentre eles, a pirataria,

30

bastante comum nos países subdesenvolvidos ao final do século XX e início do século XXI.
Por Rodolfo Alves Pena. FONTE: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/trabalho-na-terceira-revolucao-industrial.htm
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01) A leitura do texto permite concluir
(A) A tese do fim do emprego, provocado pela revolução
tecnológica, tem como suporte e comprovação de que
tudo é mecanizável.
(B) A revolução tecnológica tem mudado o panorama do
mercado de trabalho, mas não se constitui uma ameaça
ao trabalhador.
(C) O crescimento da automação não significa,
necessariamente, a substituição do homem pela
máquina.
(D) A probabilidade de mudanças de empregos e
profissões é muito remota, apesar dos avanços
tecnológicos.
02) No texto, depreende-se que

05) Ocorre predicado verbal em
(A) “tal expressão é representativa de uma mudança
abrupta” (L.1/2).
(B) “O resultado é a caracterização de diversos
problemas,” (L.29).
(C) “tornando o indivíduo apenas um apêndice de um
maquinário” (L.11).
(D) “O ser humano passou a ser substituído não apenas
pela mecânica” (L.13).
06)
“o que contribuiu para a intensificação do êxodo rural,”
(L.20/21)

(A) O segundo parágrafo retoma o que foi dito
anteriormente, fazendo previsões nada alvissareiras.
(B) o terceiro parágrafo parte da hipótese de que, um dia,
o homem perderá para a máquina o seu espaço no
mercado de trabalho.

O termo “o”, que aparece destacado em negrito, possui o
mesmo valor morfológico que o termo da alternativa
(A) “o”, em “o indivíduo apenas um apêndice de um
maquinário” (L.11).
(B) “um”, em “um apêndice de um maquinário” (L.11).

(C) O sexto parágrafo aponta uma possibilidade de
manutenção do trabalho humano, contudo, a
existência de situações adversas.
(D) Para se manter no mercado de trabalho, é necessário
ao trabalhador buscar maiores informações sobre o
mercado de trabalho a fim melhor adequação à sua
capacidade profissional.

(C) “essa”, em “Essa nova configuração estabeleceu
profundas transformações no mundo do trabalho.”
(L.8/9).
(D) “se”, em “passou a se concentrar no setor de comércio”
(L.16).

03) Está contida no texto uma
(A) Interpretação de tese científica.
(B) Exposição de fatos.
(C) Informação publicitária.
(D) Descrição de ambientes.
04) Sobre os elementos linguísticos no texto, é correto o
que se afirma em
(A) “crescimento” em “há um crescimento” (L.27), muda
de função sintática se houver a substituição do verbo
haver por existir.
(B) “pela máquina” (L.10) indica modo.
(C) “mas”, em “, mas também por softwares, que, em
muitos casos, passaram a gerir a produção fabril.”
(L.13/14) equivale a entretanto, estabelecendo, desse
modo, uma relação de oposição.
(D) “se”, em “trata-se de um processo gradual” (L.3) é
pronome apassivador pessoal.
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07) Revelando a intencionalidade do emissor, a linguagem
usada nesse texto traduz, dentre outras, é
predominantemente
(A) apelativa.
(B) referencial.
(C) fática.
(D) metalinguística.
08) Exerce a mesma função sintática de “de produção”
(L.5) a expressão da alternativa
(A) “de telecomunicações” (L.7).
(B) “da informática” (L.8).
(C) “do homem” (L.10).
(D) “do trabalho” (L.16).
09) Tem função predicativa o termo
(A) “apêndice” (L.11).
(B) “complexo.” (L.11).
(C) “novas” (L.12).
(D) “fabril” (L.14).
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10) Ao usar a voz passiva sintética em “Além disso,
observa-se também a crescente terciarização da
economia,” (L.15), o autor
(A) Não teve como determinar o autor da ação evidenciada
na frase.
(B) Mostrou o fato como provável, além de dependente de
outro fato.
(C) Deixa subentendido que, em casos de voz passiva, é
preferível não indicar o agente da passiva.
(D) Ficou dispensado de identificar o agente da ação
destacada.
11)
“há leis” (L.27)
A única variação estrutural correta para a expressão
destacada na oração em evidência é
(A) Existirão leis.
(B) Terão leis.
(C) Ocorrerá leis.
(D) Existirá leis.

14) Há correspondência modo-temporal entre a forma
verbal simples “estabeleceu” (L.8) e a composta
(A) Tivesse mudado.
(B) Tinha mudado.
(C) Teria mudado.
(D) Tem mudado.
15) A oração “que (...) passaram a gerir a produção fabril.”
(L.14)
(A)
(B)
(C)
(D)

Explica o nome.
Completa o sentido do verbo.
Equivale a um substantivo.
Completa o sentido de um nome.

12) No que se refere aos recursos da língua usados no
texto, está correto que se afirma em
(A) A oração “na medida em que (...) a informática passou
também a atuar.” (L.12/13) é uma subordinada
adverbial proporcional.
(B) “se”, em “não consegue se adequar às novas condições
de trabalho” (L.25/26), expressa ideia de apassivação.
(C) “por um profissional” (L.24) é agente da ação verbal.
(D) A oração “que não podem ser realizados por um
profissional” (L.23/24) tem valor explicativo.
13) Os termos “uma vez que” (L.1) e “tendo em vista que”
(L.28), no texto, expressam, respectivamente, ideias
de
(A) Tempo e causa.
(B) Causa e causa.
(C) Causa e Consequência.
(D) Condição e conclusão.
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
De acordo com o disposto na Lei Municipal 215/2015 que
Dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração dos
profissionais da educação básica do magistério público da
rede municipal de ensino de Pedro do Rosário e dá outras
providências, responda as questões 16 e 17.
16) Promoção é a passagem do profissional da educação,
titular do cargo em caráter efetivo de uma classe para
outra, conforme exigência de nova habilitação ou
titulação obtida em instituição credenciada pelo
Ministério da Educação. Analise as afirmativas
abaixo.
I. As promoções serão concedidas durante os meses de
agosto e dezembro de cada ano, desde que haja
candidatos habilitados.
II. Compete ao servidor interessado requerer a sua
promoção, preenchendo requerimento próprio dirigido
à Secretaria Municipal de Educação e juntando a este,
documentos comprobatórios de sua habilitação.
III. O servidor promovido terá respeitado o tempo de
serviço para a nova classificação da referência na
Classe seguinte.
IV. Será
aceita
declaração
como
documento
comprobatório de graduação e habilitação.
V. Os efeitos financeiros referentes à concessão da
promoção serão a partir da data da efetivação do
pedido.
Estão corretas as afirmativas:
(A) I, II, III apenas
(B) I, II, III, IV e V
(C) II, III e V apenas
(D) II, III e IV apenas

QUESTÕES DE 16 A 20
17) Analise as afirmativas e marque a incorreta.
(A) A qualificação dos profissionais do magistério,
objetivando o aprimoramento permanente do ensino e
a progressão na carreira, será assegurada através de
cursos de formação, aperfeiçoamento, especialização,
mestrado e doutorado, em instituições públicas ou
privadas, credenciadas com prioridade para as
públicas de programas de aperfeiçoamento em serviço
e de outras atividades de atualização profissional, com
base no plano Municipal de Educação de Pedro do
Rosário.
(B) Ficará instituída, por ato do Poder Executivo, a
Comissão Permanente de Gestão do Plano de Carreira
e Remuneração do Magistério Público Municipal com
a finalidade de orientar sua implantação,
operacionalização, revisão e mediar a negociação do
reajuste salarial.
(C) Os profissionais da Educação Básica serão
aposentados de acordo com os dispositivos da
Constituição
Federal
e
da
legislação
infraconstitucional específica.
(D) Progressão é a passagem do profissional da educação
da referência em que se encontra para outra
imediatamente superior a de outra carreira.
18) Analise as afirmativas.
Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão
democrática do ensino público na educação básica, de
acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes
princípios:
I. participação dos profissionais da educação na
elaboração do projeto pedagógico da escola;
II. participação das comunidades escolar e local em
conselhos escolares ou equivalentes.
Está(ão) correta(s):
(A) Afirmativa I apenas.
(B) Afirmativa II apenas.
(C) Afirmativas I e II.
(D) Nenhuma das afirmativas.

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA
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19) A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas
de ensino no provimento da educação intercultural às
comunidades indígenas, desenvolvendo programas
integrados de ensino e pesquisa. Os programas serão
planejados com audiência das comunidades indígenas,
incluídos nos Planos Nacionais de Educação, terão os
seguintes objetivos:
(A) Desenvolver currículos e programas específicos, neles
incluindo os conteúdos culturais correspondentes às
respectivas comunidades.
(B) Utilizar o mesmo material didático disponibilizado
para a educação básica de todas as regiões.
(C) Fortalecer ás práticas sócio-culturais e a língua
materna de cada comunidade indígena.
(D) Manter programas de formação de pessoal
especializado, destinado à educação escolar nas
comunidades indígenas.
20) A educação de jovens e adultos será destinada àqueles
que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos
ensinos fundamental e médio na idade própria e
constituirá instrumento para a educação e a
aprendizagem ao longo da vida. Os sistemas de
ensino manterão cursos e exames supletivos, que
compreenderão a base nacional comum do currículo,
habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter
regular. Os exames a que se refere este artigo realizarse-ão:
(A) No nível de conclusão do ensino fundamental, para os
maiores de dezesseis anos; no nível de conclusão do
ensino médio, para os maiores de dezoito anos.
(B) No nível de conclusão do ensino fundamental, para os
maiores de dezoito anos; no nível de conclusão do
ensino médio, para os maiores de vinte anos.
(C) No nível de conclusão do ensino fundamental, para os
maiores de dezessete anos; no nível de conclusão do
ensino médio, para os maiores de dezenove anos.
(D) No nível de conclusão do ensino fundamental, para os
maiores de quinze anos; no nível de conclusão do
ensino médio, para os maiores de dezoito anos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Os dois países sul-americanos que não fazem fronteira
com o Brasil são:
(A)
(B)
(C)
(D)

Chile e Equador.
Bolívia e Chile.
Colômbia e Equador.
Venezuela e Colômbia.

22) É INCORRETO afirmar sobre o relevo brasileiro.
(A) O relevo brasileiro não sofre mais a ação de vulcões e
terremotos, que são agentes externos básicos para a
formação de grandes formas estruturais.
(B) Em grande parte as estruturas geológicas são muito
antigas, datando da Era Paleozoica à Mesozoica, no
caso das bacias sedimentares, e da Era Pré-Cambriana,
caso dos maciços cristalinos.
(C) O território brasileiro é constituído, basicamente, por
grandes maciços cristalinos (aproximadamente 36%) e
grandes bacias sedimentares (aproximadamente 64%)
(D) Aproximadamente 93% do território brasileiro
apresenta altitudes inferiores a 900 m.
23) “Abrange grande parte das terras da região Sul, o
centro-oeste de São Paulo, o sul de Minas Gerais e o
Triângulo Mineiro, o sul de Goiás e parte leste do
Mato Grosso do Sul, correspondendo às terras
drenadas pela bacia do rio Paraná. Predominam
terrenos
sedimentares,
assentados
sobre o
embasamento cristalino, sendo os terrenos mesozoicos
associados a rochas vulcânicas, provenientes do
derrame de lavas ocorrido nessa era. ”
O trecho acima se refere ao:
(A) Planalto Atlântico ou Planalto Oriental
(B) Planalto Central
(C) Planalto das Guianas
(D) Planalto Meridional ou Arenito Basáltico

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA

QUESTÕES DE 21 A 40
24) “Vasta área de terras baixas e planas que corresponde
à Bacia Sedimentar Amazônica, onde se distinguem
alongadas faixas de sedimentos paleozoicos que
afloram na sua porção centro-oriental, além de
predominar arenitos, argilitos e areias terciárias e
quaternárias. Localizada entre o planalto das Guianas
ao norte e o Brasileiro ao sul, a planície é estreita a
leste, próximo ao litoral do Pará, e alarga-se bastante
para o interior na Amazônia Ocidental”.
O texto acima se refere à:
(A) Planície setentrional.
(B) Planície amazônica.
(C) Planície do pantanal.
(D) Planície gaúcha ou dos pampas.
25) O clima _________________ predomina na região
Sul, exceto no norte do Paraná e no extremo sul do
Mato Grosso do Sul. É um clima menos quente, com
médias térmicas inferiores a 20 °C, chuvas abundantes
e bem distribuídas entre 1.500 e 2.000 mm/ano. No
inverno, pode apresentar temperaturas negativas e até
nevascas.
Assinale a alternativa que preenche de forma correta a
lacuna acima.
(A) subtropical
(B) semiárido
(C) tropical de montanhas
(D) tropical de altitude
26) Higrófitos são:
(A) vegetais de pequeno porte, como as herbáceas.
(B) vegetais adaptados aos ambientes de elevada
quantidade de água (comuns nas regiões de clima
tropical superúmido ou equatorial).
(C) formações arbóreas ou florestais.
(D) vegetais adaptados aos ambientes com pouca água
(comuns nas áreas do semiárido nordestino).
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27) “Trata-se de vegetação predominantemente arbustiva,
encontrada em quase todo Brasil Central, cobrindo
particularmente o Planalto Central. Seus arbustos de
galhos retorcidos podem aparecer espalhados ou em
formações compactas”.
O trecho acima caracteriza a vegetação do/a (s)
(A) campos
(B) cerrado
(C) araucária
(D) caatinga
28) É INCORRETO afirmar sobre a hidrografia
brasileira.
(A) Predomina no território brasileiro o regime pluvial
tropical (cheias de verão e vazantes de inverno).
(B) Os rios brasileiros são, direta ou indiretamente,
afluentes do Atlântico, em consequência da presença
da Cadeia Andina, que impossibilita a passagem dos
rios em direção ao Pacífico.
(C) A Bacia do Paraná cobre 10% do país e faz parte da
Bacia Platina. É formada pelo rio principal, o Paraná,
e destaca-se pelo seu potencial hidrelétrico, em virtude
da sua localização favorável: na região Sudeste do país
(maior mercado consumidor de energia do país).
(D) Os rios brasileiros são predominantemente de
planícies.
29) Observe os itens a seguir sobre o sensoriamento
remoto.
I.

Existem satélites que chegam a enxergar um objeto de
até vinte centímetros na superfície da Terra, quando o
normal são resoluções de vinte metros.
II. Para a geração das imagens pelos satélites, escolhe-se
o espectro de luz que se quer enxergar, sendo que
alguns podem enviar sinais para captá-los em seu
reflexo com a Terra, gerando milhares de
possibilidades de informação sobre minerais,
concentrações e tipos de vegetação, entre outros.
III. O sensoriamento remoto consiste na transmissão, a
partir de um satélite, de informações sobre a superfície
do planeta ou da atmosfera.

30) As projeções _______________ consistem na
projeção dos paralelos e meridianos sobre um cilindro
envolvente, que é posteriormente desenvolvido
(planificado).
Marque a alternativa que preenche de forma correta a lacuna
acima.
(A) cônicas.
(B) geométricas.
(C) azimutais.
(D) cilíndricas.
31) A escala geográfica reduzia é utilizada
(A) quando o tamanho real é maior do que a área
representada. Costuma ser usada em mapas de
territórios ou plantas de habitações.
(B) quando o tamanho físico do objeto representado no
plano coincide com a realidade.
(C) para mostrar detalhes mínimos de determinada área,
principalmente de espaços de tamanhos reduzidos
(D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta.
32) As linhas curvas representadas numa carta ou mapa,
que unem pontos de mesma elevação e que se
destinam a retratar a forma do terreno, são chamadas
de:
(A) curvas ascendentes
(B) círculos azimutais
(C) curvas de nível
(D) círculo escalar
33) O instrumento utilizado em topografia para
determinação da altitude de pontos da superfície
terrestre em função de sua pressão atmosférica, é
denominado de:
(A)
(B)
(C)
(D)

fita métrica.
barômetro
ergômetro.
trena.

É correto o que se afirma em:
(A) II
(B) I e III
(C) I, II e III
(D) III
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34) Dirigiram-se, em sua maioria, para os estados de Santa
Catarina e do Rio Grande do Sul, por volta de 1824,
portanto durante o Primeiro Império. Dedicaram-se,
também, às atividades agrícolas e imprimiram suas
características culturais na região, fundando as cidades
de Blumenau, Joinville, Brusque, Ibirama, Pomerode,
em Santa Catarina, e as gaúchas Novo Hamburgo e
São Leopoldo.
O fragmento acima se refere à imigração de qual povo para
o território brasileiro?
(A) italianos.
(B) alemães.
(C) chineses.
(D) espanhóis.
35) A Transumância
(A) corresponde aos movimentos populacionais sazonais –
ocorrem em certos períodos do ano e sempre se
repetem. No Brasil, já é considerada histórica a
transumância da população que mora no polígono das
secas, na região Nordeste.
(B) corresponde ao deslocamento diário entre municípios.
(C) corresponde à saída das pessoas das cidades em
direção às áreas rurais.
(D) corresponde à saída das pessoas do campo em direção
às cidades.
36) Foi com a cana-de-açúcar, cultivada mais
intensamente na Zona da Mata nordestina,
principalmente em Pernambuco e no Recôncavo
Baiano, que ocorreu transformação mais efetiva do
espaço, bem como um povoamento colonial mais
acentuado. A cultura da cana-de-açúcar foi favorecida
pelos seguintes fatores:
(A) relativa proximidade
europeu.

do

mercado

consumidor

(B) clima quente e úmido, com duas estações bem
definidas: uma chuvosa, favorável ao plantio e
crescimento da cana; outra seca, durante a qual se
faziam a colheita da cana e sua transformação nos
engenhos.
(C) matas que forneciam matéria orgânica ao solo e
madeira para servir de combustível nos engenhos e
para a fabricação de caixotes, nos quais se embalava o
produto a ser exportado.
(D) solos férteis, principalmente o de massapê, uma terra
escura, muito comum no litoral nordestino
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A quantidade de assertivas corretas é:
(A) 2
(B) 1
(C) 3
(D) 4
37) A divisão de áreas objetivando a reorganização
espacial de uma cidade, como forma de diferenciar as
áreas e os fins a que se destinam, é denominada de:
(A) zoneamento urbano.
(B) topografia.
(C) aerofotogrametria.
(D) representação cartográfica.
38) “No período imperial brasileiro, a crescente procura
por esse produto no mercado internacional estimulou
sua produção nacional, na medida em que as condições
existentes no país favoreciam a sua expansão. Das
vizinhanças da cidade do Rio de Janeiro, a lavoura
desse produto expandiu rapidamente, ocupando as
terras cobertas de matas do vale do Paraíba,
fluminense e paulista, de Minas Gerais e do Espírito
Santo, até atingir as terras mais férteis (os solos de
terra roxa) já no interior de São Paulo.”
O produto citado no fragmento acima é:
(A) café
(B) cana-de-açúcar
(C) algodão
(D) soja
39) O município de Pedro do Rosário faz parte de qual
mesorregião maranhense?
(A)
(B)
(C)
(D)

Sul maranhense.
Norte maranhense.
Baixada maranhense.
Pindaré maranhense.

40) São munícipios limítrofes a Pedro do Rosário,
EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Pinheiro
Presidente Sarney
Viana
Guimarães.
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