CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 722/2014

CADERNO DE PROVA

PROFESSOR DE GEOGRAFIA
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
123-

CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA.
ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA.
CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE HOUVER
QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A SEQUÊNCIA DE
QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA.
4NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA.
5NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À INTERPRETAÇÃO
DAS QUESTÕES.
6NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ SUBSTITUÍDO.
7ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO.
8É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS EMBAIXO DA
CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS.
9PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DAALTERNATIVA NO CARTÃO-RESPOSTA,
COMO NO EXEMPLO A SEGUIR:

10- SÓ ENTREGUE A PROVA APÓS TRANSCORRIDOS 45 (QUARENTA E CINCO) MINUTOS DO SEU
INÍCIO.
11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE RETIRAR
IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO DA
PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE PROVAS.

BOA PROVA.

Guaporé, 28 de setembro de 2014.
www.infinityprovas.com.br

LÍNGUA PORTUGUESA
1) Com base nos tempos verbais, assinale a
alternativa que contém o verbo VENDER no
pretérito-mais-que-perfeito:
a) Vendi;
b) Vendestes;
c) Vendera;
d) Vendeu.
2) Assinale a alternativa que contém uma
expressão utilizada no sentido conotativo:
a) Jaqueline possui uma corrente de ouro;
b) Pedro cultiva um jardim de rosas;
c) Mariana é inteligente;
d) Maria é uma fera.
3) Quanto à pontuação, assinale a alternativa que
apresenta a correta explicação sobre o uso do
ponto final(.):
a) É utilizado apenas ao final de frases declarativas;
b) É utilizado ao final de frases declarativas,
abreviações e frases interrogativas indiretas;
c) É utilizado apenas ao final de frases declarativas
e abreviações;
d) É utilizado apenas ao final de frases optativas e
abreviações.
4) Quanto à acentuação das palavras, assinale a
alternativa incorreta:
a) Raiz;
b) Raízes;
c) História;
d) Históricamente.
5) Com base nas regras de acentuação, assinale a
alternativa que apresenta uma palavra acentuada
por ser proparoxítona:
a) Científico;
b) Secretária;
c) Série;
d) Relógio.
6) Assinale a alternativa que apresenta a palavra
incorreta, de acordo com a ortografia:
a) Excessão;
b) Exceção;
c) Disjuntor;
d) Incentivo.
7) Na frase a seguir, analise o sujeito: “Bernadete
voltou feliz de sua viagem ao exterior.” Agora,

assinale a alternativa que apresenta
classificação correta do sujeito da frase:
a) Indeterminado;
b) Simples;
c) Desinencial;
d) Inexistente.

a

8) Na frase a seguir, analise o predicado: “A
televisão é muito pequena para a sala de jogos.”
Agora, assinale a alternativa que apresenta a
classificação correta do predicado da frase:
a) Nominal;
b) Verbal;
c) Verbo- nominal;
d) Não existente.
9) Assinale a frase que apresenta a colocação
pronominal incorreta:
a) Carlos, apresentar-me-ei na próxima segundafeira;
b) Diga-me o que queres comprar;
c) Te amo;
d) Daniel, envie-me os relatórios ainda hoje.
10) Com base nas dez classes de palavras, assinale
a alternativa que apresenta uma interjeição:
a) Até;
b) Com;
c) Porquê;
d) Ai!
INFORMÁTICA
11) Sobre o protocolo HTTPS é correto afirmar:
a) É utilizado para acessar páginas com transferência
criptografada de dados;
b) É utilizado para mascarar IP em uma intranet;
c) É um protocolo utilizado para enviar e-mails;
d) É utilizado para transferência de dados via FTP.
12) O Mainframe é um tipo de computador com
as seguintes características:
a) Um computador portátil e muito utilizado em
empresas de pequeno porte;
b) Um computador de grande porte e que oferece
serviço de processamento a múltiplos usuários;
c) Um computador de pequeno porte e que oferece
aplicações móveis para empresas;
d) Um computador de grande porte para usuários
avançados e utilizado no gerenciamento de BD.
13) A segurança das informações é uma das
grandes preocupações das empresas nos dias

atuais. Para fazer o controle e otimizar o acesso à
Internet é utilizado um servidor:
a) Firewall;
b) Proxy;
c) Antivírus;
d) Cache.
14) O arquivo baseado em texto fornecido ao
usuário por um site visitado e que ajuda a
identificá-lo para este site é chamado de:
a) SMTP;
b) FTP;
c) Smarthtxt;
d) Cookie.
15) No sistema operacional Windows, o símbolo
que é utilizado para separar as subpastas e
compor um caminho para um determinado
arquivo no computador é:
a) _;
b) [;
c) \;
d) /.
LEGISLAÇÃO
16) Segundo o artigo 9º da Lei Nº 3224 de 07 de
Dezembro de 2011 o tempo de exercício para a
progressão da classe “C” para a classe “D” é
igual à:
a) 3 anos;
b) 4 anos;
c) 5 anos;
d) 6 anos.
17) Segundo o Art. 13 da Lei Nº 3224 de 07 de
Dezembro de 2011 fica prejudicada a promoção,
acarretando a interrupção da contagem do tempo
de exercício sempre que o Profissional do
Magistério:
a) Somar duas penalidades de advertência registrada
em ata;
b) Sofrer pena de suspensão disciplinar, exceto
quando for convertida em multa;
c) Somar quatro faltas injustificadas ao serviço;
d) Somar 15(quinze) atrasos de comparecimento ao
serviço e/ou saídas do horário marcado para o
término da jornada.
18) Segundo o Art. 27 da Lei nº 9394/96 (LDB) os
conteúdos curriculares da educação básica
observarão, ainda, as seguintes diretrizes, exceto:

a) A difusão de valores fundamentais ao interesse
social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de
respeito ao bem comum e à ordem democrática;
b) Consideração das condições de escolaridade dos
alunos em cada estabelecimento;
c) Orientação para o trabalho;
d) Promoção do desporto educacional e apoio às
práticas desportivas formais e oficiais.
19) De acordo com a LDB, Art. 22a ___________
tem por finalidades desenvolver o educando,
assegurar-lhe a formação comum indispensável
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe
meios para progredir no trabalho e em estudos
posteriores.
a) educação básica;
b) sociedade;
c) educação infantil;
d) família.
20) O Plano Nacional de Educação, aprovado em
2014, terá sua validade entre:
a) 2014 a 2024;
b) 2014 a 2015;
c) 2015 a 2025;
d) 2014 a 2018.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) De acordo com a Constituição Federal, em
seu Art. 206 “o ensino será ministrado com base
nos seguintes princípios”, assinale a alternativa
incorreta:
a) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber;
b) Pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas, e coexistência de instituições públicas
e privadas de ensino;
c) Valorização dos profissionais da educação
escolar, garantidos, na forma da lei, planos de
carreira, com ingresso exclusivamente por concurso
público de provas e títulos, aos das redes públicas;
d) Gestão autoritária do ensino público, na forma da
lei.
22) A didática nos dias atuais deve estar
relacionada com as transformações ocorridas no
mundo. Desta forma analise as sentenças sobre o
objetivo da didática na atualidade:
I – Refletir sobre o papel sociopolítico da educação,
da escola e do ensino.
II – Compreender o processo de ensino e de
aprendizagem em uma única determinação.

III – Redimensionar, de forma estática, a prática
pedagógica.
IV – Considerar a sala de aula como um espaço
formador de alunos e professores pesquisadores.
De acordo com as sentenças acima é correto
afirmar que:
a) Somente a alternativa IV está correta;
b) Somente as alternativas I e IV estão corretas;
c) Somente as alternativas I e II e IV estão corretas;
d) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas.
23) O Art. 214 da Constituição Federal
compreende que a lei estabelecerá o plano
nacional de educação, de duração plurianual,
visando à articulação e ao desenvolvimento do
ensino em seus diversos níveis e à integração das
ações do Poder Público que conduzam à:
a) Promoção humanística, científica e tecnológica do
País;
b) Formação acadêmica;
c) União dos diferentes níveis de ensino;
d) Processos metodológicos tradicionais.
24) A Lei 10.639 de 9 de Janeiro de 2003
estabelece que nos estabelecimentos de ensino
fundamental e médio, oficiais e particulares,
torna-se obrigatório o ensino sobre:
a) História e Cultura Afro-Brasileira;
b) História da Música;
c) Cultura Indígena;
d) Arte Sacra.
25) É essencial ao professor ao recorrer ao livro
didático para escolher os conteúdos, elaborar
plano de ensino e de aulas que apresente:
a) o domínio seguro da matéria e sensibilidade
crítica;
b) apenas o domínio do conteúdo, pois o livro
didático já traz o conteúdo pronto ao aluno;
c) apenas a leitura e interpretação dos conteúdos do
livro didático;
d) amplo conhecimento do sumário, das figuras,
mapas e legendas do livro para orientação aos
alunos.
26) A transmissão do conhecimento ordenado e
com lógica e uso da aula expositiva com foco na
figura do professor é uma prática da:
a) Escola Tecnicista;
b) Escola Nova;
c) Escola Tradicional;
d) Escola Teorético-Quantitativa.

27) Em relação às características das vegetações
da região sul do Brasil, assinale a alternativa
incorreta:
a) Existem grande quantidade de espécies xerófilas;
b) A Mata Atlântica possui grande biodiversidade;
c) A Mata de Araucárias desenvolve-se, sobretudo
nas áreas de maior altitude;
d)
A
vegetação
e
campos
localiza-se,
principalmente, no estado do Rio Grande do Sul.
28) Sobre a União Europeia assinale a alternativa
incorreta:
a) Em 1º de janeiro de 2002, entrou em circulação a
moeda única, o euro;
b) A União Europeia foi criada pelo Tratado de
Maastricht;
c) Em 2007, ingressaram na União Europeia a
Romênia e a Bulgária;
d) Na União Europeia ocorre apenas a livre
circulação de bens e capitais.
29) Analise as afirmativas a respeito dos climas
da região Sul do Brasil:
I – A região Sul do Brasil possui climas com pouca
amplitude térmica.
II – Podemos afirmar que a região Sul possui climas
úmidos.
III – Nos locais mais altos da região Sul do Brasil
podem ocorrer geadas durante o inverno.
IV – Os climas da região Sul do Brasil são
influenciados por massas de Ar Polar.
Agora, assinale a alternativa correta:
a) Estão corretas apenas as alternativas I, II e III;
b) Estão corretas apenas as alternativas II, III e IV;
c) Estão corretas apenas as alternativas II e III;
d) Todas as alternativas estão corretas.
30) São exemplos de desemprego estrutural,
exceto:
a) Desemprego causado por crises internacionais;
b) Desempregos causados pela grande flutuação das
taxas de câmbio;
c) Desemprego causado pela elevação das taxas de
juros;
d) Desemprego causado pela inovação tecnológica.
31) Assinale a alternativa que apresenta a melhor
definição para navegação de cabotagem:
a) transporte marítimo realizado entre dois portos
costeiros de um mesmo país, ou entre um porto
costeiro e um porto fluvial, para atender ao mercado
interno;

b) transporte marítimo entre portos de países
diferentes;
c) transporte marítimo entre um porto costeiro e um
porto fluvial de países diferentes;
d) transporte marítimo entre portos de diferentes
continentes.
32) É correto afirmar, ao se analisar as pirâmides
etárias a seguir, exceto:

a) A pirâmide de nº 2 representa um país em
desenvolvimento;
b) A pirâmide de nº 2 representa um estágio de
envelhecimento da população;
c) A taxa de natalidade na pirâmide nº 1 é alta;
d) A pirâmide nº 1 representa um país
subdesenvolvido.
33) A regionalização do Brasil em quatro regiões:
Centro-Oeste, Nordeste, Amazônia e Região
Concentrada foi proposto por qual geógrafo
brasileiro e sua equipe:
a) Aziz Nacib Ab’Saber;
c) Aroldo de Azevedo;
c) Carlos Walter Porto Gonçalves;
d) Milton Santos.
34) Analisando o climograma a seguir, é
incorreto afirmar:

b) Existe grande variação de temperatura;
c) Chove menos durante o inverno;
d) Os maiores índices de chuva ocorrem nos meses
de Abril, Maio, Outubro, Novembro e Dezembro.
35) No contexto da Nova Ordem Mundial as
afirmações a seguir:
I – Um dos acontecimentos mais importantes das
últimas décadas foi o surgimento de mais uma
potência na Ásia.
II – Vários países, inclusive alguns desenvolvidos,
dependem dos Estados Unidos, em termos de
comércio exterior.
III – A Rússia apesar de ter enfrentado, e de certa
forma, ainda enfrentar uma etapa difícil de transição
da economia centralmente planejada para uma
economia de mercado – capitalista –, às voltas com
crises econômico-financeiras, aumento da pobreza e
da corrupção, concentração de renda e guerras
separatistas, em finais da década de 1990 a Rússia
passou a integrar o G-8.
Agora, assinale a alternativa correta:
a) Estão corretas apenas as alternativas I e II;
b) Estão corretas apenas as alternativas I e III;
c) Está correta apenas a alternativa I;
d) Todas as alternativas estão corretas.
36) Assinale a alternativa incorreta sobre as
modalidades de Blocos Econômicos:
a) Zona de Livre Comércio: visa exclusivamente à
redução ou eliminação de tarifas aduaneiras entre os
países-membros do bloco;
b) União Aduaneira: além da redução ou eliminação
de tarifas aduaneiras e formação de uma Tarifa
Externa Comum (TEC) prevê a livre circulação de
pessoas;
c) Mercado Comum: visa à livre circulação de bens,
serviços, capitais e pessoas;
d) União Econômica e Monetária: nessa fase é
necessário que os países estipulem limites comuns
máximos de inflação e déficit público.
37) Assinale a alternativa que não apresenta um
país dos chamados Tigres de segunda geração ou
Novos Tigres Asiáticos:
a) Indonésia;
b) Taiwan;
c) Malásia;
d) Filipinas.

a) Os menores índices de precipitação ocorrem entre
junho e agosto;

38) Com relação à demografia brasileira analise
as afirmações a seguir:

I – Vem ocorrendo no Brasil quedas nas taxas de
natalidade e de mortalidade;
II – O ritmo de crescimento demográfico no Brasil
vem desacelerando;
III – Está ocorrendo uma diminuição das migrações
inter-regionais no Brasil;
IV –As cidades médias têm apresentado crescimento
populacional percentual maior que as grandes
cidades.
Agora, assinale a alternativa correta:
a) Todas as alternativas estão corretas;
b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas;
c) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas;
d) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
39) Com relação às teorias populacionais, assinale
a alternativa incorreta:
a) Para Thomas Robert Malthus a população tinha
potencial de crescimento ilimitado;
b) Os neomalthusianos eram favoráveis ao uso de
métodos anticoncepcionais e propunham a sua
difusão em massa nos países subdesenvolvidos;
c)
Os
reformistas
afirmavam
que
o
subdesenvolvimento era consequência das altas
taxas de natalidade;
d) Os neomalthusianos ressaltavam que o
crescimento acelerado da população de um país
acarretava a diminuição da sua renda per capita.
40) Rochas Ígneas Intrusivas são:
a) Rochas formadas pelo intemperismo e erosão;
b) Rochas formadas pela transformação química ou
física de outras rochas;
c) Rochas formadas pela solidificação da lava na
superfície terrestre;
d) Rochas formadas pela solidificação do magma no
interior da crosta terrestre.
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OBSERVAÇÕES:
NO DIA 29/09/2014 SERÁ PUBLICADO O
GABARITO PROVISÓRIO E AS PROVAS NO
SITE www.infinityprovas.com.br
O PRAZO DE RECURSOS CONTRA QUESTÕES
E GABARITO DAS PROVAS SERÁ OS DIAS
30/09, 1º E 02/10/2014 DIRETAMENTE NO SITE
www.infinityprovas.com.br

