
 

 

 

PREFEITURA DE SALOÁ 
CONCURSO PÚBLICO 

 

PROFESSOR COM LICENCIATURA - GEOGRAFIA 
 

Atenção! 
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no rodapé de cada 
página e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam 
tomadas as devidas providências. 
 

Informações gerais: 

 Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir: 
a) uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova; 
b) este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.

 Ao receber a folha de respostas você deve: 
a) conferir seu nome e número de inscrição; 
b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 
c) assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica 

transparente de cor azul ou preta. 

 As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado. 

 Durante a aplicação da prova não será permitido: 
a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos; 
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de 
alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e 
ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie. 

 Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

 O tempo disponível para esta prova será de 3 (três) horas, já incluído o tempo para marcação 
da folha de respostas. 

 Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas. 

 Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações 
realizadas na folha de respostas. 

 Somente após decorridas duas horas do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova 
sem levar o caderno de questões. 

 Somente no decorrer dos últimos 30 (trinta) minutos do período da prova você poderá retirar-
se da sala levando o caderno de questões. 

 Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas 
devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será 
ELIMINADO. 

 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  
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LÍNGUA PORTUGUESA - NÍVEL SUPERIOR 

 
Texto 1 

Maior reservatório de Pernambuco já recorre ao 'volume 
morto' de água 
O semiárido passa pela pior seca dos últimos 50 anos e mais de 
60% dos municípios de Pernambuco enfrentam algum tipo de 
racionamento. Situado em Ibimirim, no Sertão, o Açude Poço da 
Cruz é o maior do estado e já recorre ao chamado "volume 
morto" para atender à população. Com capacidade para mais de 
500 milhões de metros cúbicos, o reservatório abriga somente 
7% de água. 
Ao contrário de dez anos atrás, quando o açude atingiu o 
volume máximo e transbordou, construções que estavam 
submersas começaram a reaparecer e medidas de 
racionamento estão sendo tomadas. Há pouco mais de um mês, 
o fornecimento para os canais de irrigação foram suspensos. Se 
a água fosse liberada, haveria o "esvaziamento total do açude e 
isso não é bom de forma nenhuma", destaca Francisco Manuel 
da Silva, secretário-executivo do Conselho Gestor do Açude. 
O agricultor José Edson é fruticultor e reduziu a área de 
plantação de oito para apenas meio hectare. "Até 60 milheiros 
de banana eu já colhi. Agora, três, quatro ou cinco, no máximo", 
lamenta. A situação pela falta de água é semelhante para 
produtores rurais e demais habitantes em 116 municípios. E a 
previsão não é favorável. "Nesse período, chove em torno de 
400mm, mas, devido à atuação do fenômeno El Niño, a previsão 
é de que chova abaixo de 70% do que é esperado", informa o 
meteorologista Roberto Pereira, da Agência Pernambucana de 
Águas e Clima (Apac). 
Fonte: http://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/ 
noticia/2015/02/maior-reservatorio-de-pernambuco-ja-recorre-
ao-volume-morto-de-agua.html 
 

QUESTÃO 01. 

Analise o texto 1 e marque a opção INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 1, o açude Poço da Cruz é o 

maior do estado de Pernambuco e já apela ao chamado 
volume morto, para acolher a população. 

b)  A partir do texto 1, conclui –se que ao contrário de 10 
anos atrás, quando o açude atingiu o volume máximo, 
construções que estavam submersas começaram a 
reaparecer, e medidas de racionamento adotadas. 

c) Segundo o texto 1, vários municípios do estado de 
Pernambuco enfrentam determinado tipo de 
racionamento. 

d) De acordo com o texto 1, com capacidade para mais de 
cinquenta milhões de m³, o reservatório Poço da Cruz 
abriga somente 7% de água. 

e) O texto 1 afirma que o fornecimento para canais de 
irrigação foi suspenso há pouco mais de um mês. 

 

QUESTÃO 02. 

Analise o texto 1 e marque a opção CORRETA: 
a) Segundo o texto 1, o semiárido passa pela pior seca dos 

últimos 50 anos e mais de 60% passam por determinado 
tipo de racionamento. 

b) De acordo com o texto 1, há pouco mais de um mês, o 
fornecimento para os canais de irrigação não foi suspenso. 

c) A partir do texto 1, pode-se afirmar que o agricultor José 
Edson é fruticultor e aumentou a área de plantação de oito 

para apenas meio hectare: "Até 60 milheiros de bananas eu 
já colhi”. 

d) Segundo o texto 1, a situação pela falta de água é igual para 
produtores rurais e demais habitantes em 116 municípios. E 
a previsão é favorável. 

e) De acordo com o texto, no mês de março, chove em torno 
de 400m, mas, devido à atuação do fenômeno El Niño, a 
previsão é de que chova abaixo de 70% do que é esperado. 

 

QUESTÃO 03. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 1: 
I. De acordo com o texto 1, o agricultor José Edson é 

fruticultor e não reduziu a área de plantação: “Até 60 
milheiros de banana eu já colhi.” 

II. De acordo com o texto 1, a previsão não é favorável, a 
situação pela falta de água é semelhante para produtores 
rurais e demais habitantes em cento e dezesseis municípios. 

III. Segundo o meteorologista Roberto Pereira, por causa da 
atuação do El Niño, a previsão é que chova abaixo de 
setenta por cento do que é esperado. 

IV. Mais de sessenta por cento das cidades de Pernambuco 
enfrentam algum tipo de racionamento, pois o semiárido 
passa pela pior seca dos últimos cinquenta anos. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
Texto 2 

No Recife, HC abre ambulatório especializado em cabelos e 
unha 
O serviço de dermatologia do Hospital das Clínicas (HC), 
vinculado à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), vai 
contar com um ambulatório especializado em cabelos e unhas a 
partir da próxima quarta (4). Segundo a instituição, a clínica será 
aberta devido à alta incidência de pacientes com enfermidades 
nesses locais. 
O atendimento será feito sempre às quartas, a partir das 8h. A 
expectativa é que sejam atendidos 10 pacientes a cada semana. 
A equipe será coordenada pela dermatologista Márcia Oliveira. 
Para agendar consulta no novo ambulatório, é necessário ser 
paciente do HC, ter o encaminhamento de um médico da 
unidade e possuir o cartão de marcação de consulta. Com o 
encaminhamento em mãos, o usuário deve realizar o 
agendamento da consulta presencialmente na central de 
marcação. Mais informações pelo telefone (81) 2126-3772. 
Fonte: http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/ 
2015/01/no-recife-hc-abre-ambulatorio-especializado-em-
cabelos-e-unha.html 
 

QUESTÃO 04. 

Analise o texto 2 e marque a opção INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 2, o HC abriu um ambulatório 

especializado em cabelos e unhas. 
b) Segundo o texto 2, sendo sempre atendidos as quartas, a 

expectativa é a de que sejam atendidos dez pacientes por 
semana. 

c) Como afirma o texto 2, o paciente deve agendar a consulta 
presencialmente na central de marcação, com o 
encaminhamento em mãos. 
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d) De acordo com o texto 2, o HC informou que a clínica será 
aberta porque muitos pacientes estavam morrendo devido 
a enfermidades nesses locais.  

e) O texto 2 afirma que é necessário ser paciente do HC para 
agendar consulta no novo ambulatório, além de possuir o 
encaminhamento de um médico da unidade e ter cartão de 
marcação de consulta. 

 

QUESTÃO 05. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 2: 
I. Com expectativa de que sejam atendidos dez pacientes por 

semana, o atendimento será sempre feito a partir de 8 
horas, nas quartas – feiras. 

II. Para se consultar no ambulatório, é necessário agendar a 
consulta, ser paciente do HC e ter um encaminhamento de 
um médico da unidade, além de ter em mãos o cartão de 
marcação de consulta. 

III. Devido à alta incidência de pacientes com enfermidades em 
cabelos e unhas, o HC abriu um ambulatório especializados 
para tratá-los. 

IV. Sendo paciente do HC, possuindo o encaminhamento de um 
médico da unidade e o cartão de marcação de consulta, o 
usuário deverá realizar o agendamento da consulta 
presencialmente na central de marcação. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
Texto 3 

Em PE, estudantes da rede pública estadual iniciam ano 
letivo 
Nesta quarta-feira (4), as escolas da rede pública estadual em 
Pernambuco iniciam o ano letivo de 2015, com os alunos do 
primeiro ano do ensino médio. Já os estudantes que farão os 
segundo e terceiro anos do ensino médio voltam às aulas na 
quinta (5) e sexta (6), respectivamente. Ao todo, a rede pública 
conta com 650 mil alunos em todo o estado, entre ensinos 
fundamental e médio. 
Cristina Gueiros, que é gestora de ensino da Escola de 
Referência Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul do 
Recife, ressalta que a escola se baseia no ano anterior para 
planejar as atividades do ano letivo. “Trabalhamos para que o 
nosso aluno saia daqui melhor para a sociedade. O sucesso do 
nosso aluno é a nossa meta”, afirma. 
A gestora explica ainda que as escolas da rede estão prontas 
para receber os alunos, tendo passado por limpeza geral e 
pinturas. “As escolas estão bonitas, como o aluno espera que 
elas estejam. Todo o estado de Pernambuco recebeu essa 
orientação, de receber o nosso aluno com festa, porque a gente 
quer que eles estejam em um lugar prazeroso, motivador”, 
aponta. 
Fonte: http://g1.globo.com/pernambuco/educacao/ 
noticia/2015/02/em-pe-estudantes-da-rede-publica-estadual-
iniciam-ano-letivo.html 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 06. 

Analise o texto 3 e marque a opção INCORRETA: 
a) Segundo o texto 3, a rede pública conta com seiscentos 

e cinquenta mil alunos em todo o estado. 
b) O texto 3 afirma que os estudantes que cursarão os 

segundo e terceiro anos do ensino médio voltam às aulas 
depois dos alunos que farão o primeiro ano. 

c) No texto 3, Cristina Gueiros revela que as escolas da 
rede estão prontas para receber os alunos, portanto, 
estão limpas e pintadas. 

d) De acordo com o texto 3, com os alunos do primeiro ano do 
ensino médio, as escolas da rede particular em Pernambuco 
iniciam o ano letivo de 2015. 

e) Segundo o texto, Cristina Gueiros afirma que a escola 
Santos Dumont trabalha para que o aluno saia melhor 
para a sociedade, por isso, tem como meta o sucesso do 
estudante. 

 

QUESTÃO 07. 

Analise o texto 3 e marque a opção CORRETA: 
a) De acordo com o texto 3, a diretora da Escola Santos 

Dumont destaca que a escola se baseia em outras escolas 
para delinear as atividades do ano letivo. 

b) Segundo o texto 3, os alunos da rede pública estadual de 
Pernambuco voltam às aulas entre os dias 04, 05 e 06. 

c) O texto 3 afirma que a meta da escola é o seu sucesso, 
deixando o aluno em segundo plano. 

d) De acordo com o texto 3, a rede pública conta com 
seiscentos mil alunos em todo o estado, entre ensinos 
fundamental e médio. 

e) A partir do texto 3, a gestora afirma que a escola Santos 
Dumont trabalha para que o aluno saia melhor para a 
sociedade, tendo como meta o sucesso da escola. 

 
Texto 4 

Apagão afeta bairros do Grande Recife e interior de 
Pernambuco 
Vários bairros da Região Metropolitana do Recife e de outros 
municípios de Pernambuco foram atingidos por um apagão por 
volta das 23h da última quarta-feira (17). A Companhia Hidro 
Elétrica do São Francisco (Chesf) informou, na manhã desta 
quinta (18), que a falta de energia foi causada por um curto-
circuito às 22h53 da noite da quarta em uma linha de 
transmissão da subestação Bongi, no Recife. A Companhia 
Energética de Pernambuco (Celpe) informou que não tem 
responsabilidade sobre o apagão. 
Segundo o Corpo de Bombeiros, houve uma explosão sem 
chamas -- e sem vítimas -- na subestação do Curado, que fica de 
frente à antiga fábrica da Phillips. De acordo com a Chesf, o 
curto-circuito atingiu também a interligação da subestação do 
Bongi com a Joairam, no bairro do Curado, em Jaboatão, e 
acabou afetando as áreas abastecidas por essas duas 
subestações, o que compreende apenas a Região Metropolitana 
do Recife. 
Ainda segundo a Chesf, não houve explosão, mas sim o ruído 
que é característico de um curto-circuito, semelhante a um 
estrondo. O clarão que foi visto no céu também foi 
consequência do incidente. 
O fornecimento da energia foi restabelecido, e está retornando 
gradativamente. Segundo a Celpe, o único bairro que ainda 
estava completamente sem energia até as 7h da manhã desta 
quinta era o Ibura, na Zona Sul do Recife. Em outros bairros, a 

http://g1.globo.com/pe/pernambuco/cidade/recife.html
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falta de energia está afetando apenas alguns trechos, 
principalmente da Zona Norte da cidade. A Celpe informou 
ainda que o curto-circuito pode ter gerado uma perturbação no 
sistema que tenha desarmado alguns equipamentos no interior. 
O problema está sendo verificado pela companhia. 
Fonte: http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/ 
2014/12/apagao-afeta-bairros-do-grande-recife-e-interior-de-
pernambuco.html 
 

QUESTÃO 08. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 4: 
I. De acordo com os bombeiros, não houve vítimas no bairro 

do Curado, após uma explosão na frente da antiga fábrica da 
Phillips. 

II. A Celpe apontou que não tem responsabilidade sobre a 
falta de energia que ocorreu por volta das 23h da quarta 
– feira. 

III. A Companhia de Energia elétrica do São Francisco apontou 
como responsável pela falta de energia no município de 
Pernambuco um curto – circuito em uma linha de 
transmissão da subestação Bongi. 

IV. Segundo os bombeiros afirmam, ocorreu um ruído e não 
uma explosão. Já o clarão visto céu foi causado devido ao 
incidente. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 09. 

A finalidade do texto 4 é:  
a) Fazer propaganda da Chesf e da Celpe. 
b) Instruir sobre o melhor bairro para morar devido à 

ocorrência dos apagões. 
c) Denunciar a Chesf e a Celpe por descaso com os bairros 

em questão. 
d) Informar sobre um apagão que comprometeu bairros do 

Recife e interior de PE. 
e) Divulgar o clarão que foi visto no céu devido à ocorrência 

dos apagões. 
 

QUESTÃO 10. 

Analise o texto 4 e marque a opção INCORRETA: 
a) No texto 4, a Chesf afirma que houve explosão e que o 

clarão visto no céu foi consequência desse incidente. 
b) Segundo o texto 4, a Celpe afirmou que o Ibura ficou 

completamente sem energia até as 7h da manhã da quinta – 
feira. 

c) De acordo com o texto 4, a Celpe constatou que o curto-
circuito pode ter causado uma perturbação no sistema que 
tenha desarmado alguns aparelhamentos na parte interna. 

d) Segundo o texto 4, com exceção do Ibura, que ficou 
totalmente sem energia, a falta de energia afetou 
apenas alguns trechos da Zona norte da cidade. 

e) O texto 4 afirma que a falta de energia foi ocasionada por 
um curto-circuito às 22h53 da noite da quarta em uma linha 
de transmissão da subestação Bongi, no Recife. 

 
 
 

MATEMÁTICA - NÍVEL SUPERIOR 

 

QUESTÃO 11. 

Uma máquina de xerox de uma empresa do centro de Saloá 
passará por 3 serviços de manutenção na semana que vem. 
Apenas duas empresas prestam tais serviços na região: a 
empresa A e a empresa B. No momento da realização de 
cada um dos serviços, o dono da máquina de xerox 
escolherá qual das duas empresas irá realizá-los. Sabe-se 
que a probabilidade de a empresa A ser escolhida para 
realizar um serviço é quatro vezes maior do que a 
probabilidade de a empresa B ser escolhida para realizar o 
mesmo serviço. 
A probabilidade de todos os três serviços de manutenção, 
previstos para a semana que vem, serem realizados por uma 
mesma empresa é: 
a) 25% 
b) 50% 
c) 52% 
d) 66% 
e) 75% 
 

QUESTÃO 12. 

Em um jogo de basquete, os times do Brasil e dos EUA 
fizeram um total de 54 pontos. O Brasil venceu por uma 
diferença de 6 pontos. Qual a pontuação dos Estados 
Unidos? 
Marque a alternativa correta: 
a) 19 
b) 20 
c) 22 
d) 24 
e) 36 
 

QUESTÃO 13. 

Em uma eleição para a escolha do Prefeito do Município de 
Saloá, votaram 943 pessoas. Felipe teve 7 votos a mais que 
Antônio e Ferreira teve 5 votos a mais que Felipe. Quantos 
votos teve o vencedor das eleições? 
Marque a alternativa correta: 
a) 308 
b) 315 
c) 320 
d) 400 
e) 420 
 

QUESTÃO 14. 

A prefeitura de Saloá promoveu um show de Mpb ao qual 
compareceram 200 pessoas entre estudantes e não 
estudantes. No total, o valor arrecadado foi de R$ 1 400,00 
e todas as pessoas pagaram ingresso. Sabendo-se que o 
preço do ingresso foi de R$ 10,00 e que cada estudante 
pagou metade desse valor, o número de estudantes 
presentes foi: 
a) 80 
b) 100 
c) 120 
d) 140 
e) 160 
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QUESTÃO 15. 

Maria somou dois números e encontrou como resposta 125, 
mas percebeu que um deles é igual a 2/3 do outro. A 
diferença entre o maior e o menor número é: 
a) 70 
b) 65 
c) 32 
d) 34 
e) 25 
 

QUESTÃO 16. 

Rafael gastou 30% do seu salário com livros, 25% com CDs, 
10% com roupas e ainda ficou com R$ 210,00. Qual o valor 
do seu salário? 
Marque a alternativa correta: 
a) 220,00 
b) 250,00 
c) 300,00 
d) 450,00 
e) 600,00 
 

QUESTÃO 17. 

Raquel quer encher uma piscina para seus filhos. Com 240 
litros, preencheu 5/12 da piscina. Quantos litros são 
necessários para enchê-la totalmente? 
Marque a alternativa correta: 
a) 400 
b) 576 
c) 600 
d) 750 
e) 800 
 

QUESTÃO 18. 

A direção da Escola Municipal de Saloá quer saber quantos 
alunos estudam na instituição de ensino. Sabendo-se que os 
meninos somam 600 e as meninas representam 2/3 de 
todos os alunos, qual o número de alunos da escola? 
Marque a alternativa correta: 
a) 300 
b) 600 
c) 800 
d) 900 
e) 1800 
 

QUESTÃO 19. 

Num show de rock, o ingresso para homens custava R$15,00 
e para mulheres R$ 10,00. Sabendo-se que o número de 
mulheres excede o número de homens em 5 e que o valor 
total dos ingressos é de R$550,00, quantas mulheres haviam 
no show de rock? 
a) 10 
b) 15 
c) 20 
d) 25 
e) 30 
 

QUESTÃO 20. 

Pedro possui um capital de R$ 6.000,00, que foi aplicado a 
juros simples de 9,5% ao ano, e obteve rendimento de R$ 
2.470,00. Durante quanto tempo o capital ficou aplicado? 
a) 3 anos e 5 meses. 
b) 4 anos e 4 meses. 
c) 4 anos. 
d) 5 anos. 
e) 5 anos e 5 meses. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 21. 

Com uma extensão de cerca de 17,8 milhões de km², a 
América do Sul comporta 6% da população mundial dividida 
em 12 países e 7 territórios. A respeito da América do Sul, 
analise as afirmativas abaixo: 
I. O território da América do Sul é constituído pelos países: 

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, 
Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela e 
os territórios da Guiana Francesa, Ilha de Páscoa, Ilhas 
Galápagos, Ilhas Geórgia e Sandwich, Fernando de 
Noronha e Ilhas Malvinas. 

II. O país que possui a maior extensão territorial da América 
do Sul é o Brasil. 

III. A América do Sul limita-se ao norte com a América 
Central, a leste, com o oceano atlântico e, a oeste, com o 
oceano pacífico. 

IV. Atravessado pela Linha do Equador e pelo Trópico de 
Capricórnio, o continente possui a segunda maior 
cordilheira do mundo. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 22.  

Os blocos econômicos são criados com a finalidade de 
facilitar o comércio entre os países membros. Acerca dos 
blocos econômicos, leia as afirmativas abaixo: 
I. Mercosul e Pacto Andino são blocos econômicos 

formados apenas por países da América do Sul. 
II. Os blocos econômicos adotam redução ou isenção de 

impostos ou de tarifas alfandegárias e buscam 
soluções em comum para problemas comerciais. 

III. Na época da Guerra Fria, o mundo era dividido em 
dois grandes blocos econômicos, o bloco capitalista e 
o socialista. 

IV. Os blocos econômicos atuais podem ser classificados 
em: zona de preferência totalitária, zona de livre 
comércio, união aduaneira, mercado comum e união de 
política monetária. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 23. 

De acordo com a posição geográfica do Brasil, leia as 
afirmativas abaixo: 
I. O extremo norte do território brasileiro é “cortado” pela 

linha do Equador, fato que proporciona ao país ter uma 
parte da sua área localizada no Hemisfério setentrional e 
outra porção situada no Hemisfério meridional. 

II. Os extremos do território do Brasil no sentido leste-
oeste são: Monte Caburaí (Roraima) e Arroio Chuí (Rio 
Grande do Sul). 

http://www.infoescola.com/geografia/america-do-sul/
http://www.infoescola.com/geografia/arquipelago-de-galapagos/
http://www.infoescola.com/geografia/arquipelago-de-galapagos/
http://www.infoescola.com/geografia/america-do-sul/
http://www.infoescola.com/geografia/america-central/
http://www.infoescola.com/geografia/america-central/
http://www.infoescola.com/geografia/oceano-atlantico/
http://www.infoescola.com/geografia/oceano-pacifico/
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III. O Brasil pertence ao Hemisfério ocidental, visto que o 
país está situado a oeste do meridiano de Greenwich. 

IV. Cortado ao norte pela linha do Equador, o Brasil possui 
7% do seu território no Hemisfério setentrional e 93% no 
Hemisfério meridional. 

Marque a alternativa correta:  
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 24.  

Sobre a geografia de Pernambuco, leia as afirmativas abaixo: 
I. Pernambuco está localizado no centro-leste da região 

Nordeste e tem como limites os estados da Paraíba (N), 
do Ceará (NO), de Alagoas (SE), da Bahia (S) e do Piauí 
(O), além de ser banhado pelo Oceano Pacífico (L). 
Pernambuco é um dos menores estados do país. Apesar 
disso, possui paisagens variadas, entre elas estão: serras, 
planaltos, brejos, semi-aridez no sertão, e diversificadas 
praias na costa. 

II. Pernambuco apresenta vegetações variadas de acordo 
com cada região, predominando as áreas de caatinga, 
floresta tropical e mangues litorâneos. 

III. O estado tem altitude crescente do litoral ao sertão. As 
planícies litorâneas têm baixa altitude de até 200m, 
apresentando relevo peneplano (mamelonar), e alguns 
pontos do planalto da Borborema ultrapassam os 1000m 
de altitude. Ponta do Seixas, considerado o ponto 
extremo leste do território brasileiro, está localizado em 
Pernambuco. 

IV. Mais da metade do estado é localizado no Sertão, 
exclusivamente no oeste do estado. É um lugar onde há 
escassez de chuvas, e o clima é desértico, devido à 
retenção de parte das precipitações pluviais no Planalto 
da Borborema e correntes de ar seco provenientes do 
sul da África. Os climas predominantes no estado são o 
tropical atlântico e o desértico. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 25. 

Sobre a geografia do município de Saloá, leia as afirmativas 
abaixo: 
I. Saloá é um município brasileiro do estado de 

Pernambuco. Administrativamente, o município é 
formado pelos distritos sede e Iatecá e pelos povoados 
de Gigante, São Serafim e Serrinha do Prata. 

II. É considerado um município agradável pelas variedades 
de plantas como rosas que crescem ao seu redor. A 
maior temperatura já registrada na cidade foi de 46 
graus e a menor foi de - 8 graus. 

III. O município encontra-se inserido em sua maior parte no 
Planalto da Borborema, com relevo suave e ondulado. 

IV. Uma porção da área a leste localiza-se na unidade dos 
Maciços e Serras altas. A vegetação predominante é a 
floresta perenifólia. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 

 

QUESTÃO 26.  

A respeito dos países emergentes, leia as afirmativas a 
seguir: 
I. Embora não exista uma definição exata para os países 

emergentes, podemos dizer que são aqueles países 
cujas economias partiram de um estágio de estagnação 
ou subdesenvolvimento e se encontram em pleno 
desenvolvimento econômico. 

II. França, Argentina, Brasil e Colômbia são países 
emergentes. 

III. Brasil, China, Índia, México, Argentina são países 
emergentes. 

IV. Principais características dos países emergentes: 
Padrão de vida de grande parte da população entre os 
níveis baixo e médio; IDH (Índice de Desenvolvimento 
Humano): entre os níveis médio e alto; Renda per 
capita (PIB per capita) entre 5 e 8 mil dólares; Setor 
industrial em desenvolvimento. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 27.  

Sobre o contexto da nova ordem mundial e conceitos 
relacionados, leia as afirmativas abaixo: 
I. É genericamente aceito que a queda do Muro de Berlim 

em 1989 e o colapso da União Soviética marcaram o fim 
da Ordem Internacional até então vigente. 

II. A China registou nas duas últimas décadas um 
crescimento econômico sem paralelo que a lançou, ao 
longo desse mesmo período, para um conjunto de novos 
desafios, como a reestruturação da economia e a 
construção de uma política externa cada vez mais 
alargada com a profusão e desenvolvimento de relações 
bilaterais e multilaterais. 

III. Dentre os vários fatos que tem marcado a evolução das 
Relações Internacionais no contexto da nova ordem 
mundial destacam-se a emergência de novas potências, 
principalmente de caráter econômico, onde se destaca a 
China, mas também a Índia e os chamados tigres 
asiáticos; e a continua tentativa de afirmação de uma 
certa hegemonia americana. 

IV. Constata-se que a nova ordem econômica tem vindo a 
evoluir e favorece mais a ação de grupos, como 
empresas, ONG’s, associações cívicas e humanitárias, 
assim como organismos regionais de integração. A nova 
geopolítica consubstancia-se portanto, na existência de 
várias entidades e forças regionais e já não tanto em 
Estados, enquanto entidades autónomas. 

Marque a alternativa correta:  
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
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c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 

 

QUESTÃO 28.  

A respeito da economia globalizada, conceitos gerais de 
globalização, avanços tecnológicos e científicos e as novas 
tecnologias de informação e comunicação (NTIC), leia as 
afirmativas a seguir: 
I. Os padrões culturais contemporâneos incorporam os 

valores da tecnologia como parte da definição de 
humanidade. 

II. Hoje, a busca pela eficiência na agricultura não se limita 
à incorporação de plantas geneticamente melhoradas, 
fertilizantes e máquinas modernas; é a incorporação das 
NTIC que está permitindo uma maior eficácia e eficiência 
no processo de produção agrícola, o qual coloca novos 
desafios em termos de pensar e avaliar os impactos já 
visíveis, tanto como o potencial na estrutura e dinâmica 
do setor agropecuário, assim como nos aspectos sociais 
do campo. 

III. No mercado brasileiro, estão disponíveis muitos 
softwares aplicados à agricultura, ao agronegócio e à 
preservação ambiental. São programas de computador 
desenvolvidos para executar funções específicas, que 
variam desde o planejamento da produção agrícola ou 
pecuária, de gestão agrícola e até mesmo ao controle de 
estoque. 

IV. A interconexão de empresas em escala global seria 
impossível se não fosse a disponibilidade de tecnologias 
em rede e dos softwares avançados, essenciais na 
implantação e difusão do intercâmbio de dados. Para se 
inserir nas redes globais é imprescindível às empresas a 
adoção de tecnologias da informação que viabilizem sua 
inserção, pois viver fora das redes compromete sua 
sobrevivência, dada a crescente interconectividade da 
economia global. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 29. 

A respeito da relação entre economia globalizada, 
tecnologia e inserção econômica e social, leia as afirmativas 
abaixo: 
I. A globalização pode ser considerada um dos eventos 

(faces) da antiga fase do sistema capitalista mundial, no 
qual tem uma moderada ideologia, pregando, 
sobretudo, a personalização do mundo. Nesse sentido, 
cabe ressaltar as diversas especificidades originárias 
desse processo, sejam elas de caráter técnico, temporal 
ou a convergência dos momentos. 

II. O tema da inclusão está cada vez mais presente na pauta 
das políticas educacionais e sociais nas diversas regiões e 
nações, onde frequentemente tais iniciativas ganham 
total apoio e são sempre efetivadas. 

III. A década de 1980 foi marcada por profundas 
transformações no mundo do trabalho, nas suas formas 
de inserção na estrutura produtiva, bem como nas 

formas de representação sindical e política, em especial, 
nos países capitalistas avançados. 

IV. No atual contexto de transformações, novos processos 
de trabalho emergem, no qual o cronômetro e a 
produção em série e de massa são substituídos pela 
flexibilização da produção, pela especialização flexível, 
por novos padrões de busca de produtividade, por novas 
formas de adequação da produção à lógica do mercado. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 30.  

A respeito da didática e da metodologia do ensino da 
Geografia e temas relacionados, leia as afirmativas abaixo: 
I. Basta ao professor dominar o conhecimento geográfico 

para desempenhar seu papel em sala da aula. Ao 
selecionar os conceitos e categorias de análise 
geográfica que serão objeto de ensino e pesquisa nas 
diferentes séries o professor precisa ter clareza sobre 
como e para que ensinar Geografia. 

II. Na perspectiva tradicional, a Geografia é a ciência que 
estuda os fenômenos organizados espacialmente –
considerando a categoria espaço como um conceito-
chave, por ser extremamente inequívoco. 

III. Para ampliar a compreensão do aluno sobre a estrutura 
da sociedade e as práticas do seu cotidiano, o professor 
deve negligenciar a forma de organização do trabalho 
em favor das técnicas utilizadas na produção dos bens 
de consumo, as relações que se estabelecem para 
produzir e distribuir esses bens. 

IV. A escolha criteriosa dos conteúdos a serem ensinados 
garante, por si só, a formação plena do aluno. Nesse 
sentido, é correto afirmar que a diversidade é inerente à 
natureza humana: como cada pessoa traz um mundo de 
experiências diferenciadas, cada uma interagirá 
diferentemente com os conteúdos selecionados. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 


