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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 
Tenho uma imensa admiração por eles, os escultores das palavras, 

quem, com a arte sagrada de materializar a alma, enriquece as 

outras pessoas sem guardar nada pra si. 

[...] 

Com nossas palavras podemos reivindicar outras relações, outros 

compromissos, outras soluções. Podemos aceitar acordos 

comerciais não tão bons para nós, mas que sejam mais justos. 

Podemos buscar maiores investimentos solidários e menos 

rendimentos especulativos. Podemos oferecer mais diálogo e 

menos imposições pela força. Podemos, sobretudo, não nos 

resignar. 

Porque resignar-se é morrer um pouco, é não fazer uso da 

possibilidade de escolher, é aceitar o silêncio. A palavra, por sua 

vez, precede a ação, prepara o caminho, abre portas. Hoje 

devemos mais que nunca usar a voz para romper grilhões. 

Tenho a profunda convicção de que, quando falamos, estamos 

modificando o mundo. As grandes transformações de nossa 

história sempre foram anunciadas antes. Assim chegou o homem 

à lua, assim caiu o muro de Berlim, assim se acabou com o 

apartheid. Eu espero que assim desapareça também o terrorismo."  
(https://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/04/internacional/1404491759_639843.ht

ml Acessado em 02/09/2019) 

 

01- Sobre o texto é correto afirmar que: 

 

A. Só a força tem regido todas as relações humanas e não há 

meio de dissuadir o ser humano disso. 

B. Falar faz as coisas serem diferentes, por isso os países evi-

tam fechar contratos por esse meio. 

C. O trecho afirma que os contratos comerciais seriam menos 

benéficos se fossem fruto de uma conversa. 

D. A força pode ajudar a resolver todos os problemas comer-

ciais. 

E. Os problemas do mundo devem ser resolvidos pelo poder 

da palavra. 

 

02- Pela leitura do texto, pode-se concluir que a autora estabeleceu 

como alvo de seu discurso: 

 

A. O governo de seu país. 

B. Os grupos terroristas. 

C. Os países desenvolvidos. 

D. Países que estabelecem guerras comerciais. 

E. Grupos envolvidos em lobby internacional. 

 

03- É correto afirmar que a autora do texto, considera que: 

 

A. O ser humano é fundamentalmente linguístico. 

B. A particularidade do ser humano se deve à força. 

C. O ser humano é essencialmente social, por isso há lugar 

fora da linguagem para observar-se a existência.  

D. A linguagem não pode criar uma realidade. 

E. Linguagem, ação e força são termos opostos e inconciliá-

veis entre si. 

 

 

 

 

 

04- Qual das expressões retiradas do texto está no sentido 

conotativo? 

 

A. “imensa admiração” 

B. “reivindicar outras relações” 

C. “que sejam mais justos” 

D. “menos imposições” 

E. “romper grilhões” 

 

ESSA QUE EU HEI DE AMAR… 

 

Essa que eu hei de amar perdidamente um dia 

será tão loura, e clara, e vagarosa, e bela, 

que eu pensarei que é o sol que vem, pela janela, 

trazer luz e calor a essa alma escura e fria. 

 

E quando ela passar, tudo o que eu não sentia 

da vida há de acordar no coração, que vela… 

E ela irá como o sol, e eu irei atrás dela 

como sombra feliz… — Tudo isso eu me dizia, 

 

quando alguém me chamou. Olhei: um vulto louro, 

e claro, e vagaroso, e belo, na luz de ouro 

do poente, me dizia adeus, como um sol triste… 

 

E falou-me de longe: "Eu passei a teu lado, 

mas ias tão perdido em teu sonho dourado, 

meu pobre sonhador, que nem sequer me viste!" 
(ALMEIDA, Guilherme de. Meus versos mais queridos. Rio de Janeiro: 

Ediouro, 1988.) 

 

05- Em qual das alternativas a relação do verso com a figura de 

linguagem está correta? 

 

A. “Essa que eu hei de amar perdidamente um dia” – hipér-

bole 

B. “que eu pensarei que é o sol que vem, pela janela” – me-

tonímia 

C. “E quando ela passar, tudo o que eu não sentia” – metáfora 

D. “trazer luz e calor a essa alma escura e fria” – comparação 

E. “E falou-me de longe: ‘Eu passei a teu lado’”– prosopo-

peia  

 

06- No texto: 

 

A. O eu lírico está perdido ao sol, por isso confunde o verda-

deiro amor. 

B. A mulher amada é comparada ao sol e os termos ‘loura’, 

‘clara’ ilustram isso. 

C. O eu lírico está em delírio e isso explica os pensamentos 

desconectados da realidade. 

D. A mulher amada na verdade é o sol, que o eu lírico deseja 

por estar exposto a um ambiente frio. 

E. O eu lírico relata fatos ocorridos num passado remoto e 

por isso mistura passado e presente. 

 

07- A forma verbal “hei”: 

 

A. Está no pretérito perfeito. 

B. É impessoal 

C. Está no futuro do presente 

D. Está no presente do subjuntivo 

E. Está no presente do indicativo 

https://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/04/internacional/1404491759_639843.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/04/internacional/1404491759_639843.html
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08- No verso: 

 

“trazer luz e calor a essa alma escura e fria.”, 

 

Identifica-se: 

 

A. A comparação explícita. 

B. A inversão de pensamento. 

C. A alteração de eu lírico. 

D. A oposição de ideias. 

E. O exagero estilístico. 

 

09- A última estrofe pode ser considerada: 

 

A. Uma crítica à idealização do amor. 

B. Uma prova de que o eu lírico está em delírio. 

C. Um recurso metalinguístico. 

D. Uma indicação de que o eu lírico é feminino. 

E. Uma indicação de que o texto é uma prosa poética. 

 

Em 1968, o arqueólogo suíço Erik Von Däniken publicou o livro 

Eram os Deuses Astronautas?, no qual defende que extraterrestres 

foram responsáveis pela construção das pirâmides egípcias, 

astecas e maias, das linhas de Nazca e dos moais da Ilha de Páscoa. 

Para Däniken, esses seres vindos do espaço eram considerados 

deuses pelos povos antigos que habitavam a Terra – além disso, 

eles teriam cruzado com espécies primatas para dar origem aos 

humanos.  

Para a maioria dos historiadores, as teorias de Däniken não têm 

mérito. Ignoram as práticas culturais, religiosas e sociais dos 

povos antigos, assim como sua capacidade em erguer pirâmides. 

Que, por colossal que tenha sido o trabalho, são uma ideia óbvia: 

uma pirâmide é uma pilha de blocos. É estruturalmente mais 

simples que uma casa com paredes verticais e um teto – como as 

que eram feitas por esses mesmos povos. Além disso, se 

extraterrestres tivessem construído esses monumentos (ou 

visitado a Terra consistentemente), eles certamente teriam deixado 

para trás qualquer vestígio, como ferramentas e materiais. 
(https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/pseudo-historia-7-fa-

tos-nunca-aconteceram.phtml) 

 

10- É possível afirmar que Erik tem credibilidade devido à: 

 

A. Sua formação como arqueólogo. 

B. Publicação de mais um livro. 

C. Descoberta das linhas de Nazca. 

D. Adoração dos povos antigos pelos extraterrestres. 

E. Descoberta de espécies primatas fruto do cruzamento com 

aliens. 

 

11- O texto refuta as crenças de Daniken, quando: 

 

A. Se observa que o livro foi escrito em 1968, época de tec-

nologia muito rudimentar. 

B. Pelas descobertas históricas dos povos que revelam que 

eles já haviam desenvolvido a tecnologia para as constru-

ções citadas. 

C. Se comprova que os extraterrestres construíram as pirâmi-

des do Egito utilizando as técnicas do povo local. 

D. Se restringe aos fósseis encontrados. 

E. Cientistas têm uma crença empírica diferente da dele. 

 

 

 

 
(BROWNE, Dik. O melhor de Hagar, o horrível 8. Porto Alegre L & PM, 2018 p. 

70) 

 

12- A expressão dos personagens da tirinha pode ser definida pelo 

sentimento de: 

 

A. Certeza 

B. Medo 

C. Desalento 

D. Alegria 

E. União 

 

13- O que eles contemplam? 

 

A. A seca no solo do lugar. 

B. Uma cidade abandonada. 

C. Uma construção em seu início. 

D. A destruição da casa deles. 

E. As ruínas do castelo que procuravam. 

 

14- O que provoca humor na tira? 

 

A. A tentativa da personagem de encontrar um aspecto posi-

tivo no que vê. 

B. A ignorância do grupo ao imaginar que encontraria um lo-

cal próspero. 

C. A expressão de tristeza patética nas personagens. 

D. O desejo dos personagens de levar uma vida abastada. 

E. A quantidade de pessoas que queriam viver no local. 

 

15- A oração  “como a gente estava dizendo no outro dia”: 

 

A. Introduz uma comparação em relação à oração posterior. 

B. Constrói uma circunstância de concordância com a oração 

que a sucede. 

C. Estabelece uma relação de coordenação com a oração su-

bordinada. 

D. Ajuda na compreensão da oração subordinada adverbial 

final. 

E. Mantém o sentido da oração principal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/como-foram-feitas-as-piramides.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/pseudo-historia-7-fatos-nunca-aconteceram.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/pseudo-historia-7-fatos-nunca-aconteceram.phtml
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Sobre o possibilismo é INCORRETO afirmar: 

 

A. Escola da Geografia, formulada por Ratzel, que veio pro-

por uma visão relativista, do que se refere ao homem. 

B. Sua visão focaliza as relações entre o homem e o meio 

natural, mas não o faz considerando a natureza determi-

nante do comportamento humano. 

C. Os possibilistas não consideravam o homem enquanto 

ser social.  

D. Esta escola influenciou outros autores, como: Elisée Re-

clus, Pierre Émille Levasseur, Max Sorre, André Chol-

ley, Maurice Le Lannou. 

E. As ideias possibilistas surgem como uma proposta que 

entendeu o homem um ser ativo, que sofre as influências 

do meio em que vive, atua e transforma esse meio de 

acordo com as necessidades humanas, que por sua vez 

são condicionadas pela natureza. 

 

17 – São subdivisões primárias da geografia humana, EXCETO: 

 

A. Geografia Econômica 

B. Geografia Cultural 

C. Geografia do Turismo 

D. Geografia da Saúde 

E. Geografia da Produção 

 

18 – Os desmatamentos florestais onde a fenologia vegetacional 

não prossegue senão artificialmente (florestamento e 

reflorescimento) para outra forma de clímax são exemplos de que 

divisão de amiúde? 

 

A. Geossistemas climáticos 

B. Geossistemas paraclimáticos 

C. Geossistemas monoclimáticos 

D. Geossistemas degradados, com dinâmica progressiva 

E. Geossistemas degradados, com dinâmica regressiva 

 

19 – “Indica que o rizoma resiste à aplicação do modelo estrutural-

gerativo, sendo avesso a quaisquer noções de “eixo genético” ou 

de “estrutura profunda”. 

 

A descrição acima refere-se a que princípios próprios ao 

funcionamento rizomático? 

 

A. Princípios de conexão e de heterogeneidade. 

B. Princípio de multiplicidade. 

C. Princípio de ruptura assignificante. 

D. Princípios de cartografia e de decalcomania. 

E. Princípios da projeção de heterogenia.  

 

20 – Na divisão cronológica da história da Terra, refere-se ao 

cenozóico quartenário: 

 

A. Siluriano 

B. Ordoviciano 

C. Holoceno 

D. Neogeno  

E. Cretácio 

 

21 – Representam rochas metamórficas: 

 

A. Micaxistos, brechas e silitos. 

B. Quartizito, calcário, arenito. 

C. Filitos, argilito, siltito. 

D. Gnaiss, mármore, micaxistos. 

E. Siltito, brecha, calcário e sílex. 

 

22 – Plútons – corpos ígneos de grande porte que se formam em 

profundidade; No contato do magma com as rochas encaixantes 

pode ocorrer: 

 

I. Fusão da encaixante. 

II. Arqueamento das rochas encaixantes. 

III. Penetração do magma em fendas (apófises da câmara 

magmática). 

IV. Blocos de rochas encaixantes podem ser assimilados pelo 

magma, modificando localmente sua composição e for-

mando afanílitos. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. Apenas I, II e III 

B. Apenas II e IV 

C. Apenas I e II 

D. Apenas II e III 

E. I, II, III e IV 

 

23 – A imagem abaixo demonstra que tipo morfológico? 

 

 
 

A. Horn 

B. Moraina 

C. Drumlim 

D. Esker 

E. Kame. 

 

24 – “São unidades morfológicas ou de padrões de formas 

semelhantes, ou ainda tipos de relevo representados por diferentes 

padrões de formas que são semelhantes entre si. Tais unidades são 

identificáveis em cada uma das unidades morfoestruturais e 

morfoesculturais”. 

 

Segundo a hierarquização taxonômica proposta por Ross (1992) 

para o relevo brasileiro, pode-se afirmar que o texto faz referência 

a que táxon? 

 

 

A. Primeiro 

B. Terceiro 

C. Quinto 
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D. Sétimo 

E. Oitavo 

 

25 – Observada numa profundidade de 30 a 50 km nas regiões 

continentais e muito menos nas regiões oceânicas. 

 

A. Descontinuidade de Mohorovicic 

B. Descontinuidade de Weichert-Gutenberg 

C. Descontinuidade de Conrad 

D. Descontinuidade de Lehmann 

E. Descontinuidade de Repetti 

 

26 – Sobre a Teoria neomalthusiana, é INCORRETO afirmar: 

 

A. Essa teoria começou a se desenvolver no início do século 

XX. Porém, só ganhou musculatura após a Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945), em razão da explosão de-

mográfica ocorrida nos países subdesenvolvidos. 

B. Os defensores dessa teoria justificavam-na, argumen-

tando que os países com elevadas taxas de crescimento 

populacional eram obrigados a investir grande parte de 

seus recursos em educação e saúde, em virtude da grande 

concentração de jovens. 

C. Afirmavam-se que o crescimento acelerado da população 

gerava a diminuição da sua renda per capita, impactando 

no desenvolvimento econômico, no desemprego e na po-

breza. Com esse raciocínio, para aumentar a renda média 

dos habitantes, era necessário controlar o crescimento 

populacional. 

D. Ao contrário da teoria original, os neomalthusianos eram 

favoráveis aos métodos anticoncepcionais, defendendo a 

sua utilização em massa, nos países subdesenvolvidos. 

E. Relata também que a elevada taxa de natalidade não é 

causa, mas uma consequência direta do subdesenvolvi-

mento. 

 

27 – Historiadores consideram que a segunda metade do século 

XIX foi marcada por certa modernização do país, vinculada 

basicamente ao crescimento da produção e exportação de café, ao 

fim da importação de escravos e à promoção da atividade 

industrial. Segundo Gilberto Cotrim (2013), foram 

transformações que ocorreram nesse período e seus impactos 

econômicos e sociais, EXCETO: 

 

A. A produção do café superou a de praticamente todos os 

demais produtos agropecuário, com exceção do leite.  

B. Os cafezais expandiram-se pelo sudeste brasileiro, e o 

centro econômico do país deslocou-se das antigas áreas 

agrícolas do Nordeste para essa região. 

C. Nas fazendas de café da província de São Paulo, o traba-

lho escravo foi sendo substituído lentamente pelo traba-

lho assalariado, com predomínio do imigrante europeu. 

D. Parte do dinheiro do imigrante obtido com a exportação 

do café foi aplicada na industrialização do país. 

E. Nas cidades mais importantes, como Rio de Janeiro, Sal-

vador, Recife, Belém e São Paulo, foram surgindo novos 

serviços públicos, iluminação nas ruas, bondes, ferro-

vias, bancos, teatros, etc. 

 

 

 

28 – Bacia oceânica compreende a área entre os taludes 

continentais, com profundidades: 

 

A. Que variam de 10 a 500 metros, excluindo as dorsais e as 

fossas abissais. 

B. De até três mil metros de profundidade, excluindo as dor-

sais e as fossas abissais. 

C. De até 5.000 metros, excluindo as dorsais e as fossas 

abissais. 

D. Entre dois e quatro quilômetros, excluindo as dorsais e as 

fossas abissais. 

E. Entre 7.000 e 11.000 metros, excluindo as dorsais e as 

fossas abissais. 

 

29 – Da Teoria da Deriva Continental, a formação da imagem 

apresentou-se em qual período? 

 
 

A. Permiano 

B. Triássico 

C. Jurássico 

D. Cretáceo 

E. Devoniano 

 

30 – São Estados-membros da OTAN, EXCETO: 

 

A. Albânia 

B. Letônia 

C. República Tcheca 

D. Eslovênia 

E. Paquistão 

 

31 – Da Nova divisão regional (1969), regiões homogêneas, 

características físicas, demográficas e econômicas, ocorreram as 

seguintes alterações, EXCETO: 

 

A. 1969 – Centro-Oeste: criação dos Estados de Araguaia, 

Mato Grosso do Norte e Planalto Central, este último, 

posteriormente, Mato Grosso do Sul e Araguaia foi inte-

grado ao do Norte (1985). 

B. 1970 – Acre torna-se estado; 

C. 1974 – Guanabara se funde ao Rio de Janeiro; 

D. 1981 – Rondônia torna-se estado; 

E. 1988 – Goiás se fragmenta, originando Tocantins; Terri-

tórios de Roraima e Amapá tornam-se estados, Território 

de Fernando de Noronha se integra a Pernambuco. 

 

32 – Atualmente, estado do Pará, pertence a que fuso horário: 

 

A. A porção oeste no fuso -4 e a porção leste no fuso -3.  

B. Todo o estado ao fuso -3. 

C. A porção oeste no fuso -5 e a porção leste no fuso -4.  

D. Todo o estado ao fuso -4. 

E. Todo o estado ao fuso -5. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%A2nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Let%C3%B3nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Checa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eslov%C3%A9nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paquist%C3%A3o
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33 – Do Espaço Urbano, a zona periférica do centro constitui uma 

área em torno do núcleo central. Suas principais características, na 

segunda metade do século XX, são, EXCETO: 

 

A. Uso semi-intensivo do solo: as atividades que se encon-

tram nesta área são, sobretudo, o comércio varejista, o 

armazenamento e as indústrias leves; há terrenos aban-

donados, transformados, em muitos casos, em estaciona-

mentos.  

B. Ampla escala horizontal: as atividades localizadas nesta 

área, ocupam prédios baixos, sendo fortemente consumi-

doras de espaços. 

C. Limitado crescimento horizontal: seu crescimento res-

trito deve-se, primeiramente, ao fato de muitas das novas 

empresas e atividades, criadas recentemente, já não ne-

cessitam mais desta localização. 

D. Área residencial caracterizada por residências populares 

e de baixa classe média, muitas delas deterioradas, como 

cortiços, onde reside parcela da população que trabalha 

na área. 

E. Foco de transportes inter-regionais: a área constitui-se no 

mais importante foco da circulação inter-regional, aí se 

localizando os terminais ferroviários e rodoviários, justi-

ficando a presença de numerosos depósitos, garagens e 

hotéis baratos. 

 

34 – O taylorismo radica em cinco postulados básicos ou 

princípios de organização do trabalho, dos quais é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Individualização do trabalho: todas as tarefas são indivi-

dualizadas; 

B. Decomposição do trabalho: a quantidade de tarefas por 

posto de trabalho deve ser a mais reduzida possível. 

C. Descrição pormenorizada dos postos de trabalho: esta 

descrição destina-se a verificar se os gestos utilizados 

correspondem às normas prescritas nas quais todas as ati-

vidades estão referenciadas; 

D. Programação: a fabricação é uma arte, onde as tarefas se 

complementam e se interligam por comunicação, sendo 

o máximo possível, previsíveis e previamente fixadas; 

para reduzir toda a hipótese de incerteza até à sua supres-

são; 

E. Organização da empresa e circuitos de comunicação: 

qualquer empresa organiza-se numa lógica dicotómica 

(hierarquia/ operários e empregados); aos primeiros 

cumpre tratar e resolver os problemas relativos à concep-

ção, decisão e controlo; aos segundos cumpre executar, 

de acordo com uma planificação de tarefas elementares a 

desempenhar. 

 

35 – São critérios adotados para definir as entidades que compõem 

o terceiro setor, EXCETO: 

 

A. Devem estar organizadas formalmente. 

B. São privadas ou mistas (parte pública, parte privada por 

associações). 

C. São auto administradas. 

D. Não distribuem lucros a seus proprietários ou adminis-

tradores. 

E. Tem algum grau de participação cidadã ou do voluntari-

ado. 

36 – A abordagem Estatístico-fisionômico-ecológico se refere à 

metodologia criada e utilizada por Leo Waibel, e por seus discí-

pulos, entre eles Orlando Valverde. A proposta metodológica con-

siste em analisar as paisagens naturais e paisagens culturais com 

base em três elementos: 

 

A. Econômico, fisioquímico e regional. 

B. Estatístico, fisionômico e ecológico. 

C. Econômico, composição e localização. 

D. Estatístico, regional e político. 

E. Politico, econômico e ecológico. 

 

37 – Referente aos Ciclos migratórios internacionais, indique a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. 1º Ciclo – Séculos XV ao XVII – Descobrimentos. 

B. 2º Ciclos – Séculos XVII ao XIX – movimentos dos es-

cravos 

C. 3º Ciclo – Século XIX e início do Século XX – 70 mi-

lhões de europeus emigravam para América, Austrália e 

África. 

D. 4º Ciclo – Século XX a final da década de 40 – Diminui-

ção devido às guerras e crises econômicas. 

E. 5º Ciclo – Século XX década de 50 – Retomada modesta 

das migrações para a Europa e Estados Unidos no perí-

odo pós-guerra. 

 

38 – É uma teoria proposta por Adam Smith, em sua obra Riqueza 

das Nações (1776), que afirma que uma nação só exportará um 

produto, caso ela consiga produzí-lo por um custo baixo. Com 

isso, cada país deveria focar na produção de produtos que fossem 

mais vantajosos de acordo com os custos e modo de produção. 

Nisso, a nação deveria considerar seus recursos naturais, clima, 

localização e competência dos trabalhadores.  

 

O texto refere-se a que teoria do Comércio Internacional? 

 

A. Teoria das Vantagens Comparativas 

B. Teoria da Vantagem Absoluta 

C. Teoria da Vantagem Competitiva 

D. Teoria da Demanda Recíproca 

E. Teoria das Proporções dos Fatores 

 

39 – Caracteriza o liberalismo pós Revolução Francesa, 

EXCETO: 

 

A. Liberdade individual 

B. Estado constitucional 

C. Participação do cidadão 

D. Liberdade econômica 

E. Meios de produção por sociedade privada 

 

40 – Quanto ao desemprego estrutural, é INCORRETO afirmar: 

 

A. O desemprego estrutural resulta das mudanças da estru-

tura da economia que provocam desajustamentos no em-

prego da mão de obra, assim como alterações na compo-

sição da economia associada ao desenvolvimento. 

B. Existem duas causas para o desemprego funcional: insu-

ficiência da procura de bens e de serviços e insuficiência 

de investimento em torno da combinação de fatores pro-

dutivos desfavoráveis. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL 

CONCURSO PÚBLICO 2019 

SUPERIOR – 31 – PROFESSOR DE GEOGRAFIA. 
Página 6 

C. Esse tipo de desemprego é mais comum em países sub-

desenvolvidos, devido à falta de estrutura do país. 

D. A globalização é uma grande provocadora de desem-

prego, pois altera de modo contudente, as relações da so-

ciedade com os meios de produção. 

E. Com a globalização, as empresas buscam, cada vez mais, 

profissionais qualificados, porém, polivalentes e criati-

vos, atualizados com os meios tecnológicos. 

 

 



 

  

 


