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INSTRUÇÕES:

- Esta prova é composta de 20 (vinte) questões, cada uma com 4 (quatro) alternativas:
a. b. c. ti
- Somente lima alternativa é a correta.
- Assinale. inicialmente, no caderno de prova, a alternativa que você julgar cor·~eta.
- Em caso de reclamação de questão, esta deverá ser feita em formulário especial
somente durante a realização da prova, devendo ser solicitado o referido formulário e
entregue o mesmo ao fiscai da sala.
- Os números de O J a 20 110 Cartão-Resposta correspondem, rigorosamente, à
numeração seqüencial atribuída às questões objetivas da prova .
.. Preencha, totalmente, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, os parênteses da
letra que corresponde à alternativa correta no Cartão-Resposta.
- Não preencha mais de uma alternati va em lima mesma questão, pois, se isso ocorrer, a
resposta será anulada
.- Procure responder a todas as questões.
- Não haverá substituição do Cartão-Resposta.
- Ao sair da sala entregue o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta ao fiscal.
- NÃO UOERE, NÃO AMASSE E NÃO ESCREVA NO VERSO DO CARTÃO-
HESPOSTA.

Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de ser
excluído do concurso:

., Comunicar-se com os demais candidatos, ou pessoas estranhas ao concurso, bem
C0l110 consultar livros, apontamentos, fazer uso de calculadora ou qualquer outro
tipo de material que for julgado indevido.

~ Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais e na
companhia do fiscal

~ Os três últimos candidatos sairão juntos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS ALVES
SECRET ARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO - 01/2002

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA - ENSINO FUNDAMENTAL

NOME DO CANDIDATO o ••••••••••••••••••••••••••••••••••

INSCRIçÃO N° 0 •••••••••••• 0 •••••••••••••••••

PROVA ESCRITA

1a) Assinale a única alternativa que abrange os seguintes termos: plataforma continental,
região pelágica e região abissal.

a- Partes do relevo dos continentes e ilhas;
b- Partes do edificio vulcânico;
(S;) Partes do relevo submarino;
d- As três partes que formam um curso fluvial.

2a) Assinale a alternativa que se encaixa na seguinte frase:

Os se formam na desembocadura dos rios, quando os sedimentos
transportados pelas águas são aí depositados, dando origem a numerosos braços, como se
avançassem em direção ao oceano em forma de um leque.

a- estuários
b- divisores
<0 deltas
d- lagos de barragem

3a) Reconhecem-se, normalmente, três estágios para a transformação de matérias- primas
em produtos elaborados.

São eles do mais antigo ao mais recente:

a- manufatura, maquinofatura e tardia.
b- planificada, artesanato e moderna.
(§j artesanato, manufatura e indústria moderna (maquinofatura)



d- maquinofatura, planificada e tardia.

4a) As áreas que apresentam condições de habilidade humana são denominadas

a- Anecúmenas
b- Migrações

Ecúmenas
d- Demográfica

5a) A energia empregada para fazer um trabalho pode ter várias fontes. As fontes de
energia naturais costumam ser divididas em dois grandes grupos: renováveis e não
renováveis.

Na listagem a seguir, identifique as fontes renováveis:

1- Petróleo "

2 Carvão vegetal
..

3- Quedas d água
4- Gás natural
5- Urânio
6- Raios solares

A seqüência correta de números, de cima para baixo:

a- 1-2-3
b- 4-2-5
ri) 2-3-6
d- 5-4-3

6a) O capitalismo é um sistema sócio- econômico que se caracteriza por apresentar quatro
fases. Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta do seu inicio aos dias atuais.

~ Pré-capitalismo,Capitalismo comercial, industrial e financeiro.
b- Capitalismo comercial, financeiro e industrial.
c- Capitalismo financeiro, industrial, pré-capitalismo e capitalismo comercial.
d- Capitalismo industrial, pré-capitalismo, capitalismo comercial e financeiro.

7a) O Estado de Santa Catarina apresenta dois grandes conjuntos de rios: a vertente do
Atlântico e a vertente do interior.

Da lista a seguir, assinale os rios da vertente do Atlântico:

1- Rio Itajaí- Açu
2- Rio Tubarão



a-
b-
@
d-

Nos "blocos" ou mercados internacionais.
No nível de desenvolvimento de cada país.
Nos continentes
Nas paisagens naturais

3- Rio Chapecó
4- Rio Iguaçu
5- Rio Tijucas
6- Rio do Peixe

A seqüência correta de números, de cima para baixo é:

1-3-6
b- 1-2-5
c- 3-4-5
d- 2-4-6

83) Quando dividimos o mundo em América, Europa, Ásia, Oceania e Antártida, estamos
adotando um agrupamento com base:

ga) Os dois elementos que dão uma certa unidade para a grande variedade de países latino-
americanos são:

(j) a formação histórica e o subdesenvolvimento.
b- a dependência e a integração.
c- os Estados Unidos e a Inglaterra.
d- a democracia e o populismo.

103) Assinale a alternativa que contém informações errada sobre a África Meridional:

~ A verdadeira " potência " econômica da região é Angola, rica em minérios e
bastante industrializada.

b- Moçambique e Angola foram colonizados por Portugal.
c- O regime do apartheid, recentemente abolido, deixou profundas marcas na

sociedade sul-africana.
d- A África do Sul é a verdadeira " potência" regional desse conjunto, com

economia ,mais forte e industrializada.

11a) A Europa ocidental exerceu uma dominação direta ou indireta sobre praticamente
todo o mundo nos últimos séculos, tendo perdido essa posição de liderança no século XX,
em especial após a:

a- Crise da Bolsa de Valores, em 1929.



"

b- Independência das ex-colônias na África e na Ásia.
Revolução Russa de 1917

d- Segunda Guerra Mundial

12a) A chamada ordem mundial bipolar predominou indiscutivelmente durante o período:

a- de 1914 a 1989
b- de 1914 a 1993
(0 de 1945 a 1991
d- de 1939 a 1999

13a) Assinale a alternativa que contém somente áreas situadas no Centro-Sul do país:

a- Zona dos Cocais, Sertão e Agreste.
b- Amazônia oriental, Manaus e Porto Alegre.
(i) Zona da Mata mineira, Vale do Itajaí e Campanha gaúcha.
d- Região cacaueira, Recôncavo Baiano e megalópoles.

14a) Assinale a alternativa correta:

A desvalorização do real em 1999:

1- Foi ocasionada porque o governo brasileiro não tinha dólares suficientes para
manter sua política econômica.

11- Diminuiu a produção das empresas e causou o desemprego.
Ill- Trouxe de volta o temor da inflação.
IV- Favoreceu as exportações.]

a- As afirmações 1,11 e m são verdadeiras.
b- As afirmações I, 111 e IV são verdadeiras.
c- As afirmações 11,111 e IV são verdadeiras.® Todas as afirmações são verdadeiras.

15a) Os trabalhadores que, perdendo seus empregos no campo ou sonhando com uma vida
melhor nas cidades, vinham trabalhar nas indústrias, tinham dificuldade em organizar-se,
pOIS:

a- muitos não sabiam ler;
b- muitos não tinham o que comer;
c- muitos não tinham nenhum tempo livre;-® todas as alternativas estão corretas

16a) Assinale o certo:

O Mercosul começou a funcionar no dia 10 de janeiro de:



a- 1991
b- 1993

1994
1995

17a) Geralmente, as decisões tomadas pela Organização Mundial do Comércio favorecem:

a- as empresas dos países pobres, que podem crescer e aumentar os lucros;
b- tanto as empresas dos países pobres quanto as dos ricos;
c- as empresas dos países intermediários, nem pobres nem ricos;o as empresas dos países ricos, já que estes são mais poderosos.

18a) Numa economia globalizada, ganham as empresas mais desenvolvidas, que utilizam
novas e mais eficientes tecnologias, que para isso: "

a- precisam de mais trabalhadores, o que aumenta o nível de emprego;
b- precisam de mais trabalhadores, mas só em alguns setores;
c- precisam de mais trabalhadores,só que menos qualificados;® precisam de menos trabalhadores, o que aumenta o desemprego.

1~) Assinale o certo:
A grande riqueza do século XXI será:

a- o petróleo
b- os minérios
c- os solos para agricultura
@ a força de trabalho qualificada

20a) A rede mundial de computadores, Internet:

® surgiu nos Estados Unidos em 1969 com o nome de Arpanet e é aberta a todos
os interessados

b- é gerenciada atualmente pelo governo norte-americano;
c- foi criada pelo Departamento de Informação norte-americano;
d- é restrita ao campo da pesquisa comandado pelas universidades japonesas. •


