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Cargo : Professor PEB II- Geografia_
Jornada Reduzida
LINGUA PORTUGUESA
Leia atentamente o poema Geometria dos
ventos de Rachel de Queiroz, escritora
brasileira, para responder às questões de 1 a
5.

Geometria dos Ventos
Eis que temos aqui a Poesia,
a grande Poesia
Que não oferece signos
nem linguagem específica, não respeita
sequer os limites do idioma. Ela flui, como um
rio.
como o sangue nas artérias,
tão espontânea que nem se sabe como foi
escrita.
E ao mesmo tempo tão elaborada feito uma flor na sua perfeição minuciosa,
um cristal que se arranca da terra
já dentro da geometria impecável
da sua lapidação.
Onde se conta uma história,
onde se vive um delírio; onde a condição
humana exacerba,
até à fronteira da loucura,
junto com Vincent e os seus girassóis de
fogo,
à sombra de Eva Braun, envolta no mistério
ao
mesmo tempo
fácil e insolúvel da sua tragédia,
Sim, é o encontro com a Poesia.
01. Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – O poema pode ser considerado
metalinguístico, pois discute a arte de fazer
poesia,
II - para Rachel de Queiroz, o trabalho poético
resulta apenas de muito empenho e
lapidação.
III – o poema em questão discute forma e
conteúdo da arte poética.
É (São) correta(s) a(s) afirmação (ões):
a) I e III.
b) Apenas I.
c) Todas.
d) II e III.

02. A figura de linguagem presente nos
versos “Ela flui, como um rio./ como o sangue
nas artérias,” é :
a) Zeugma

b) Paradoxo.
c) Metáfora
d) Comparação.
03. Assinale a alternativa correta:
a) Rachel de Queiroz destaca um paradoxo
na criação poética, pois afirma que a poesia,
ao mesmo tempo em que é espontânea, é
elaborada.
b) O campo semântico negativo – “sangue”,
“delírio”, “loucura”, fogo”, “sombra”, “tragédia”
– escolhido pela poetiza contribui para a
visão pessimista sobre a elaboração de
poemas.
c) Em “que nem se sabe como foi escrita”, no
verso 7, Rachel de Queiroz faz uso da figura
de linguagem prosopopeia, pois atribui
características humanas à poesia.
d) Ao final do poema, Queiroz não exige do
leitor nenhum conhecimento de mundo.
04. O verbo “exacerba”, presente no verso 14,
pode ser substituído, sem prejuízo, por:
a) Oculta-se.
b) Ameniza-se.
c) Agrava-se.
d) Lenifica
05. No verso “até à fronteira da loucura,” a
ocorrência da crase está:
a) Correta e é obrigatória, tendo em vista que
fronteira é uma palavra feminina
b) Correta e é facultativa, tendo em vista que,
após a preposição “até”, não há necessidade
do emprego da preposição “a”.
c) Incorreta, pois após a preposição “até”, não
se deve empregar a preposição “a”.
d) Incorreta, pois não ocorre a elisão da
preposição “a” com o artigo feminino “a”,
nesse caso.
CONHECIMENTOS GERAIS
6. A 10ª Cúpula do Brics, acontecerá entre os
dias 25 e 27 de julho próximo, no Centro de
Convenções de Johanesburgo, na África do
Sul, com a presença dos cinco chefes de
Estado do bloco. O Brics reúne:
a) África, Estados Unidos, Equador, Japão e
China.
b) Chile, México, Brasil, Rússia e Argentina.
c) Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
d) Itália, França, Turquia, Jamaica e
Indonésia.
7. "Pelo menos 27 pessoas morreram, entre
elas um policial e um jornalista, nos protestos
contra a reforma da previdência social
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___________ que começaram quarta-feira,
informaram dia 22/04/2018 as organizações
de direitos humanos do país centroamericano. O jornalista Ángel Ganoa morreu
ao ser atingido por um disparo na cidade de
Bluefields, na Região Autônoma da Costa
Caribe Sul (Racs), enquanto transmitia ao
vivo os protestos contra o governo de Daniel
Ortega, confirmou o programa de notícia El
Meridiano, para o qual a vítima trabalhava."
Completa corretamente a lacuna:
a) na Nicarágua.
b) em Honduras.
c) na Costa Rica.
d) no Panamá.
8. Complete segundo o artigo 187° da Lei
Orgânica do Município:
Lavrinhas: comemorara, anualmente o
_________data da emancipação político
administrativo do Município.
a)dia 26 ( vinte e seis )de agosto
b) dia 25 ( vinte e cinco) de novembro
c) dia 15 ( quinze) de janeiro
d) dia 27( vinte e sete) de junho
9. A cidade de Lavrinhas conta com:
a) 7 vereadores
b) 8 vereadores
c) 9 vereadores
d) 11 vereadores
10,O atual Ministro da Educação empossado
em 2018, pelo presidente Temer é:
a) Mendonça Filho
b) Rossieli Soares da Silva,
c) Bruno Covas
d) Marcio França
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11, A meta 16 do Plano Nacional de
Educação consiste em: "formar, em nível de
pós-graduação, ____________ dos
professores da educação básica, até o último
ano de vigência deste PNE, e garantir a todos
(as) os(as) profissionais da educação básica
formação continuada em sua área de
atuação, considerando as necessidades,
demandas e contextualizações dos sistemas
de ensino." Completa corretamente a lacuna:
a) 25% (vinte e cinco por cento)
b) 50% (cinquenta por cento)
c) 75% (setenta e cinco por cento)
d) 100% (cem por cento)
12. De acordo com a Lei de Diretrizes e
Bases da educação nacional, a educação
básica é formada:
a) pela educação infantil.

b) pela educação infantil e ensino
fundamental.
c) pela educação infantil, ensino fundamental
e ensino médio.
d) pela educação infantil, ensino fundamental,
ensino médio e educação superior.
13. Complete as lacunas. de acordo com a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional: "O ensino religioso, de matrícula
________, é parte integrante da formação
básica do cidadão e constitui disciplina dos
horários _________ das escolas públicas de
ensino fundamental, assegurado o respeito à
diversidade cultural religiosa do Brasil,
vedadas quaisquer formas de proselitismo." :
a) facultativa normais.
b) facultativa, extras.
c) obrigatória normais.
d) obrigatória, extras.
14. Assinale a alternativa incorreta a respeito
das bacias hidrográficas brasileiras.
a) A Bacia Hidrográfica Amazônica é a maior
bacia hidrográfica do planeta.
b) A bacia hidrográfica do Paraguai é típica
de planície, não apresentando grandes
extensões para navegação. No Brasil, ela
está presente nos estados de Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul e tem como principal rio
o Paraguai, que nasce na Chapada dos
Parecis (MT).
c) A Bacia Hidrográfica Atlântico Sul tem
predominância de rios de pequeno porte.
d) A Bacia Hidrográfica do TocantinsAraguaia é considerada a maior bacia
hidrográfica exclusivamente brasileira.
15. Leia as afirmações a seguir a respeito das
escalas cartográficas e responda o que se
pede:
I- As reproduções em mapas são reduzidas
de forma aleatória, não considerando as
medidas originais e suas representações.
II-A escala numérica representa em forma de
fração a proporção da escala.
III- Quanto maior a escala, menor a área
representada e maior é o nível de
detalhamento.
IV-Quanto menor a escala, maior é a
aproximação da visão aérea do local
representado.
Estão corretas?
a) I e II
b) III e IV
c) I e IV
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d) II e III
16. São exemplos de consequências da
erosão do solo:
a) Aumento da produção de energia elétrica e
remoção da vegetação.
b) Assoreamento dos rios e alta concentração
de nutrientes.
c) A perda de solos férteis e a poluição da
água.
d)Aumento do volume de água e,
consequentemente, da produção agrícola.
17. Sobre os tipos de erosão do solo assinale
a alternativa incorreta:
a) A Erosão Pluvial é um tipo de erosão
causada pela água dos rios, transformando o
seu curso em vales mais profundos do que o
seu entorno.
b) A Erosão Marinha é causada pelo
desgaste de rochas e solos litorâneos pela
água do mar, contribuindo para a formação
de praias e de paisagens costeiras, tais como
as falésias.
c) A Erosão Gravitacional consiste na ruptura
e transporte de sedimentos proporcionados
pela ação da gravidade, com a deposição
gradual de partículas de rochas das
localidades mais altas para os pontos de
menor altitude.
d) A Erosão Eólica é causada pela ação dos
ventos, que provoca o intemperismo das
rochas e também atua no transporte de
sedimentos para zonas mais distantes dos
pontos de erosão.
18. Leia o trecho a seguir para responder a
questão:
“Em virtude de sua extensão territorial é
considerado um país continental, por ocupar
grande parte da América do Sul. Ele se
encontra em quinto lugar em tamanho de
território e sua população está irregularmente
distribuída, o que é uma herança histórica
resultado da forma como foi povoado. Até o
século XVI, possuía apenas a área
estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas,
assinado em 1494 por Portugal e Espanha.”
O país cujo texto acima se refere é:
a) Argentina
b) Chile
c) Brasil
d) Peru
19. São exemplos das principais unidades do
relevo brasileiro, exceto:

a) Planalto das Guianas e Planície
Amazônica
b) Planalto do Araguaia e Planície do
Maranhão-Piauí
c) Planalto Meridional e Planície do Pantanal
d) Planalto do Maranhão-Piauí e Planície
Litorânea

20. Assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas:
_____________ é um tipo de relevo
caracterizado pelas suas acentuadas
elevações, ou seja, é a parte da superfície
que apresenta as maiores altitudes e as mais
intensas declividades.
________________ possuem formas
variadas em sua fisionomia, como morros,
serras, escarpas e chapadas, apresentando,
com isso, algumas variações em seus índices
de altitudes.
______________ são regiões que
apresentam, quase sempre, pequenas
altitudes e que são mais baixas do que o nível
do mar ou a região em seu entorno.
Possuem, geralmente, uma superfície plana
ou côncava, uma vez que passaram por um
longo período de erosão e que agora se
caracterizam pela predominância do acúmulo
de sedimentos provenientes das regiões
circundantes.
a) Montanhas, planaltos e depressão.
b) Depressão, planícies e planaltos.
c) Planalto, depressão e montanhas.
d) Montanhas, depressão e planalto.
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