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− Você deve marcar apenas uma resposta em cada questão; 
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− Usar caneta esferográfica preta ou azul. 

− Não é permitido uso de nenhum dispositivo eletrônico. 

− Ao final da prova, o candidato deverá entregar este caderno de questões 
junto ao cartão-resposta devidamente preenchido de acordo com as 
instruções providas no mesmo. 

− Só será fornecida 1(uma) Folha de Redação por candidato. 
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QUESTÃO 1 

“Conhecido desde a antiguidade é encontrado na forma nativa. Figura entre um dos primeiros metais 
conhecido pelo homem. No Brasil, a exploração acontece em Caraíbas, na Bahia, de onde provém a maior 
parte nacional e, em Caçapava do Sul e Camaquã, ambas no Rio Grande do Sul. A produção nacional não é 
suficiente para atender sequer as nossas necessidades, por isso constitui‐se num dos principais itens de nossa 
pauta de importações minerais.” 

(CANTO, Eduardo Leite do. Minerais Minérios e Metais. De onde vem? Para onde vão? São Paulo: Moderna, 1996, p. 58.) 

O minério descrito é 

a) Prata. 

b) Cobre. 

c) Urânio. 

d) Mercúrio. 

e) Carvão mineral. 

 
 
QUESTÃO 2 

“Constitui‐se um dos povos mais antigos do Oriente Médio. Muçulmanos, há séculos, foram vítimas das 
divisões territoriais do século XX. Seu território foi dividido entre Turquia, Irã, Iraque e Síria. Perseguidos em 
quase todos esses países foram reconhecidos apenas pelo Iraque que, entretanto, acabou sendo um dos 
governos mais repressores contra eles.” 

(KARNAL, Leandro. Oriente Médio. Editora Scipione, 1994, p. 53.) 

A citação anterior refere-se ao povo 

a) Sírio. 

b) Turco. 
c) Judeu. 

d) Curdo. 

e) Eslavo. 

 
 
QUESTÃO 3 

São vários os tipos de documentos cartográficos, a saber: carta topográfica, plantas, croquis e mapas, 
cada documento com uma característica específica. Com base nas imagens a seguir, associe-as aos 
respectivos documentos cartográficos. 

 

Documento 1 

 

Documento 2 
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Os documentos 1 e 2 são, respectivamente: 

a) Croqui e planta. 

b) Mapa e carta topográfica. 

c) Carta topográfica e planta. 

d) Carta topográfica e mapa. 

e) Croqui   e carta topográfica. 
 
 
QUESTÃO 4 

“As estratégias de conservação dos solos implicam a sua proteção para prevenir a ação do impacto das gotas 
de chuva. Isso aumenta a capacidade de infiltração, melhorando a estabilidade.” 

(GUERRA, J.T & CUNHA, S.B da. Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. 2ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1995, p. 195.) 

Com base na variedade de métodos de controle de erosão, analise as alternativas a seguir. 

I. Geotêxteis. 

II. Terraceamento. 

III. Curvas de nível. 

IV. Captação de águas. 

V. Estrutura de  estabilização. 

São estratégias eficazes na conservação dos solos as alternativas 

a) I, II e III, apenas. 

b) I, II e IV, apenas. 

c) I, III e IV, apenas. 

d) I, II, III e IV, apenas. 

e) I, II, III, IV e V. 

 
 
QUESTÃO 5 

Leia os textos a seguir, que apresentam características da vegetação amazônica, e assinale a alternativa 
correta. 

I. Ocorre em solo permanentemente alagado, em terrenos baixos próximos aos rios. Sua vegetação 
permanece verde (é perenifólia), com folhas largas, e as árvores maiores atingem até 20 m de altura, com 
ramificação baixa e densa. Aparecem muitos arbustos e cipós, além de raízes escoras e respiratórias. 

II. Ocupam terras mais altas numa área que abrange 90% da área total da bacia amazônica. As árvores são 
altas, carregadas de epífitas e cipós lenhosos. No alto as copas das árvores formam um dossel contínuo que 
retém 95% dos raios solares, tornando o interior da floresta muito escuro e úmido. 

(Jurandyr L. S. Ross, (org.). Geografia do Brasil. São Paulo: FDE/EDUSP, 1996) 

Os textos I e II referem-se, respectivamente, a 

a) Mata de Várzea e Mata de Terra Firme. 

b) Mata de Igapó e Mata de Terra Firme. 

c) Manguezal e Mata de Terra Firme. 

d) Mata de Várzea e Mata de Igapó. 

e) Mata dos Cocais e Manguezal. 

  



 

 

 
  

  
 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE PROFESSORES 2020 [Candidatos ao Ensinos Fundamental Anos Finais e Ensino Médio] 3 
 

QUESTÃO 6 

Segundo o geógrafo Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, diferentes centros de ação atmosférica 
atuam sobre a América do Sul, sendo eles: Massa Tropical Atlântica, Massa Equatorial Continental, 
Massa Polar Atlântica, Massa Tropical Continental e Massa Equatorial do Atlântico Norte. Com base na 
atuação dessas massas de ar e em suas características, considere as seguintes afirmativas: 

I. A Massa Equatorial Continental é a única massa continental do planeta com características úmidas, 
devido à grande extensão da floresta amazônica e sua evapotranspiração. 

II. A Massa Polar Atlântica é a responsável pelas ondas de frio que atingem o Brasil devido ao 
abastecimento polar proveniente do Ártico. 

III. A direção predominante dos ventos originados na Massa Tropical Atlântica sobre a fachada sul do 
Brasil é de oeste. 

IV. As massas Tropical Atlântica e Equatorial Atlântica são as formadoras, respectivamente, dos alísios 
de sudeste e nordeste que atuam sobre o Brasil. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 

e) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
 
 

QUESTÃO 7 

“A agricultura familiar oferece imensas vantagens comparativas, pois a sua principal característica é a 
diversificação. A agricultura empresarial ‐ patronal com suas levas de bóias ‐ frias e alguns poucos 
trabalhadores residentes vigiados de perto engendra forte concentração de renda e exclusão.” 

(ROMERO, Jean Ignácio. 1ª edição. São Paulo: Moderna, 1998, p. 77.) 

Constitui‐se característica essencial do modelo patronal: 

a) Trabalho assalariado complementar. 

b) Trabalho e gestão intimamente relacionados. 

c) Prática policultora com uso de defensivos agrícolas. 
d) Direção do processo produtivo assegurada diretamente pelos proprietários. 

e) Tecnologias voltadas principalmente à redução das necessidades de mão‐de‐obra. 
 
 

QUESTÃO 8 

“O desmatamento das florestas tropicais que ocorre no Sudeste Asiático, na África e na América do Sul é motivado 
por propósitos agrícolas, obtenção de madeira de lei e da madeira para a construção civil, produção de carvão 
vegetal e planos governamentais de desenvolvimento. Esse desmatamento provoca impactos locais, regionais e 
mundiais, afetando o meio ambiente, o clima, a vida dos habitantes da floresta, a economia e comércio da região.” 

(HELENE, Maria Elisa Marcondes. Florestas: desmatamento e destruição. São Paulo: Scipione, 1996, p. 64.) 

Sobre as consequências do desmatamento das florestas tropicais, analise as afirmativas a seguir. 

I. Emissões de carbono para a atmosfera. 

II. Perda da imensa variedade de espécies de animais e vegetais e do potencial econômico da floresta. 

III. Degradação dos solos e formação de verdadeiros desertos, em consequência da diminuição do 
volume de chuvas que cai na região. 

IV. Degradação das condições de vida dos povos nativos remanescentes e de outras populações que 
vivem dos produtos da floresta. 
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São impactos do desmatamento as afirmativas 

a) I, II, III e IV. 

b) I, II e III, penas. 

c) I, II e IV, apenas. 

d) I, III e IV, apenas. 

e) II, III e IV, apenas. 
 
 
 
 
QUESTÃO 9 

Leia o texto a seguir. 

Deve ser considerado como uma totalidade, a exemplo da própria sociedade que lhe dá vida (...) Deve ser 
considerado como um conjunto de funções e formas que se apresentam por processos do passado e do presente 
(...) ele se define como um conjunto de formas representativas de relações sociais do passado e do presente e por 
uma estrutura representada por relações sociais que se manifestam através de processos e funções 

(SANTOS, 1978, p. 122, grifo nosso). 

O conceito abordado no texto, se refere à (ao) 

a) paisagem. 

b) território. 

c) espaço. 

d) região. 

e) lugar. 
 
 
 
 
QUESTÃO 10 

A Divisão regional do Brasil define como Nordeste a região compreendia por 9 (nove) unidades 
federativas, sendo elas, os Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Sobre essa região, é correto afirmar: 

I. A sub-região do Sertão apresenta clima semiárido. 

II. A Caatinga é uma vegetação característica da sub-região do Sertão. 

III. A Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte compreendem as 4 (quatro) sub-regiões. 

IV. A sub-região do meio Norte apresenta um tipo de vegetação chamado de Mata dos Cocais. 

V. De modo geral, o Nordeste é a região do Brasil com os menores índices econômicos do país. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e V estão corretas. 

c) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

d) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

e) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
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QUESTÃO 11 

Em um mapa no qual a escala é de 1: 25.000, a distância em linha reta entre duas cidades é de 8 cm. 
Qual a distância real entre essas cidades? 

a) 0,02 km. 

b) 200 km. 

c) 0,2 km. 

d) 20 km. 
e) 2 km. 

 
 
 
 
QUESTÃO 12 

Relacione a colunas, associando os tipos de indústrias aos respectivos conceitos. 

1. Indústria de bens não duráveis. 

2. Indústria de bens duráveis. 

3. Indústria pesada. 

4. Indústria de construção. 

( ) São as que produzem bens consumidos a médio e longo prazo. Como exemplo, aparecem as 
indústrias automobilísticas, de móveis, de eletrodomésticos, elétricas, entre outras. 

( ) São aquelas que consomem grande quantidade de energia e de matérias-primas e produzem 
itens acabados ou semiacabados. 

( ) São as que produzem bens consumidos em curto prazo, como produtos alimentícios, cigarros, 
bebidas, medicamentos, calçados, confecções, etc. Essas indústrias estão distribuídas 
geograficamente, pois os mercados consumidores são variados e dispersos. 

( ) Surgiu devido à intensa urbanização da sociedade. Até o século XIX, a construção era 
considerada um processo artesanal, mas depois se transformou em uma atividade industrial 
movida pelas demandas do mundo moderno. 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 

a) 4 – 3 – 2 – 1. 
b) 2 – 1 – 4 – 3. 

c) 3 – 2 – 1 – 4. 

d) 2 – 3 – 1 – 4. 

e) 1 – 2 – 3 – 4. 
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QUESTÃO 13 

O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma área de 2.036.448 km2, cerca de 
22% do território nacional. [...]. Considerado como um hotspots mundiais de biodiversidade, o Cerrado 
apresenta extrema abundância de espécies endêmicas e sofre uma excepcional perda de habitat. Do ponto de 
vista da diversidade biológica, o Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do mundo, 
abrigando 11.627 espécies de plantas nativas já catalogadas. Existe uma grande diversidade de habitats, que 
determinam uma notável alternância de espécies entre diferentes fitofisionomias. 

Disponível em: <https://www.mma.gov.br/biomas/cerrado>. Acesso em: 30 ago. de 2019. 

Neste espaço territorial, estão as nascentes das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul. 
Além da bacia Amazônica/Tocantins, as outras duas são 

a) Paraná e Prata. 

b) Paraná e Uruguai. 

c) Paraná e Paraguai. 

d) São Francisco e Prata. 

e) São Francisco e Uruguai. 

 
 
QUESTÃO 14 

Várias capitais estaduais brasileiras são sedes de regiões metropolitanas. Qual das relacionadas a seguir 
NÃO condiz com essas características? 

a) Campo Grande. 

b) Rio de Janeiro. 

c) Porto Velho. 

d) São Paulo. 

e) Teresina. 
 
 
QUESTÃO 15 

Analise as afirmativas a seguir. 

I. A energia nuclear ainda é um dos mais importantes tipos utilizados no Brasil, perfazendo mais de 40% 
de toda a capacidade total. 

II. A energia hidráulica (ou hidrelétrica) consegue produzir grande quantidade de energia por m², logo, 
é a mais utilizada pelo governo, porém, sua produção é baseada nos climas e na pluviometria. 

III. A biomassa é um dos mais importantes tipos de energia no mundo, mas no Brasil, a produção é 
insuficiente, chegando a menos de 1% do total nacional. 

IV. A energia solar, atualmente, é apenas uma das energias alternativas mais limpas, porém, pelo alto 
custo, não consegue ser difundida na maioria das casas do Brasil. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II – III – IV. 
b) III – IV. 

c) II – III. 

d) II – IV. 

e) I – II. 
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QUESTÃO 16 

Leia as afirmativas a seguir sobre a urbanização brasileira e marque (V) para as verdadeiras e (F) para 
as FALSAS. 

( ) A urbanização brasileira não sofreu nenhum tipo de interferência exterior, limitando-se, assim, aos 
planejamentos governamentais. 

( ) A urbanização é um importante processo social para compreendermos a atual configuração 
espacial das cidades que, devido à histórica ocupação rural, o Brasil ainda tem mais de 50% da 
população nestas áreas. 

( ) A urbanização nordestina é diferenciada de outras regiões, principalmente no que tange à alta 
industrialização que a promoveu. 

( ) A cidade de São Paulo é uma das únicas e grandes cidades sul-americanas a possuírem maiores 
exportações voltadas à agropecuária. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) F – V – F – V. 

b) F – F – F – F. 
c) V – V – V – F. 

d) F – V – F – F. 

e) F – V – V – F. 

 
 
 
 
QUESTÃO 17 

Sobre a agropecuária e o agronegócio, é correto afirmar: 

1. Agropecuária e agronegócio são a mesma coisa. 

2. O setor agropecuário é um dos motores da economia brasileira. Impulsiona parte importante da 
indústria e dos serviços, numa cadeia produtiva chamada de agronegócio, além de ter papel 
fundamental no conjunto das exportações. 

3. O Brasil é um dos gigantes da agropecuária no mundo. De acordo com a Organização Mundial do 
Comércio (OMC), o país é o segundo maior produtor agrícola do planeta, atrás da Inglaterra. 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

a) É correta apenas a afirmativa 2. 

b) É correta apenas a afirmativa 3. 

c) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. 

d) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. 

e) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3. 
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QUESTÃO 18 

Em 2011, o mundo árabe se viu diante de uma série de revoltas populares, que ficaram conhecidas 
como Primavera Árabe, em alusão à Primavera de Praga. O palco dos conflitos foi a África do Norte e o 
Oriente Médio, região formada por países de maioria árabe e muçulmana. A Primavera Árabe foi uma 
revolta que aconteceu com a Revolução de Jasmim. As revoltas aconteceram em países com regimes 
autoritários. 

O país no qual teve início a Primavera Árabe também foi o único país em que a revolta popular alcançou 
o objetivo da democracia. 

Assinale a alternativa que indica corretamente esse país. 

a) Síria. 

b) Líbia. 

c) Egito. 

d) Iêmem. 

e) Tunísia. 
 
 
 
 
QUESTÃO 19 

A globalização pode ser entendida como o processo de integração entre povos, empresas, governos e 
mercadorias ao redor do planeta. 

Acerca da globalização, é correto afirmar: 

1. A integração da economia global foi acentuada por meio da revolução tecnológica, especialmente no 
setor de telecomunicações. 

2. A globalização é um processo finalizado e comandado pelos países ricos e por grandes empresas 
transnacionais. O poder dessas empresas ultrapassa cada vez mais o poder das economias 
nacionais. 

3. Um mundo globalizado é aquele em que eventos de ordem cultural, econômica, política e social estão 
interconectados e um acontecimento em um local tem a capacidade de ecoar por outros cantos do 
globo. 

4. Os primeiros passos que deram rumo a um mercado global remontam aos séculos XV e XVI com a 
expansão ultramarina europeia. A chegada de Cristovão Colombo à América, em 1492, deu início ao 
que alguns historiadores chamam de primeira globalização. 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

a) É correta apenas a afirmativa 1. 

b) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. 

c) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. 

d) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. 
e) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. 
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QUESTÃO 20 

Analise o texto abaixo: 

Em novembro de 2015, o rompimento de uma barragem da mineradora Samarco, de propriedade das 
mineradoras Vale, brasileira, e BHP Billiton, (1), tornou-se o maior desastre ambiental da história do país. O 
vazamento da barragem de Fundão destruiu o distrito de Bento Rodrigues, na cidade histórica de Mariana 
(MG), deixando mortos e desabrigados. O Rio Doce contaminado e um rastro de lama percorreram 537 km 
até desembocar 16 dias depois após a tragédia, no Oceano Atlântico, pelo litoral (2). 

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas numeradas do texto. 

a) (1) australiana • (2) da Bahia. 

b) (1) sueca • (2) do Rio de Janeiro. 

c) (1) inglesa • (2) do Espírito Santo. 
d) (1) australiana • (2) do Espírito Santo. 

e) (1) portuguesa • (2) do Rio de Janeiro. 

 
 


