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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término 
da prova. 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Analise as alternativas e marque a INCORRETA. 
 

 

A) O Arquipélago de Fernando de Noronha, como 

exemplo de ilhas Oceânicas do Brasil, corresponde a 

Picos Vulcânicos Submersos de uma Cordilheira 

Dorsal Meso-Oceanica . 

B) No Brasil os Dobramentos Recentes limitam-se a 

Serra do Mar. 

C) A estabilidade do território brasileiro é devido sua 

posição no interior da placa sul-americana, onde não 

o coloca em condição de movimentos orogenéticos 

de áreas de contato entre placas. 

D) No Brasil a maior parte do território é recoberto por 

rochas sedimentares. 

 

22) Sobre as Bacias Hidrográficas brasileira, assinale a 

INCORRETA.  
 

 

A) A Bacia do Tocantins, apresenta grandes rios 

navegáveis que compõem importante hidrovia, que 

facilita o escoamento da produção de grãos da 

região. 

B) Grande parte dos rios da Bacia do Atlântico Sul - 

trecho Norte e Nordeste, são intermitentes, o que 

dificulta o aproveitamento econômico. 

C) O principal rio da Bacia do São Francisco, 

atualmente enfrenta sérios problemas ambientais. 

D) A Bacia do rio Amazonas, possui o maior potencial 

hidrelétrico disponível do país, porem  poucas usinas 

instaladas. 

 

23)  ―O desemprego no Brasil tende a crescer (...) Foi 

registrado em 2000 a marca de 11,454 milhoes de 

desempregados, uma das taxas mais altas do 

mundo. ― 
 

Geografia:Estudos para a compreensão do 

espaço,volume único/James Onnig Tamdjian,Ivan 

lazzari mendes.-1.Ed. –São Paulo:FTD,2011. 

 

A partir do conteúdo do texto, podemos ressaltar que resta 

às famílias pobres e marginalizadas, EXCETO: 
 
 

A) Colocar crianças no mercado de trabalho, como 
forma de aumentar a renda familiar, assim as 
excluindo da vida estudantil, limitando suas chances 
de crescimento humano. 

B) Aceitar trabalhos precários, sem registro na carteira 
de trabalho, que contribuem para a degradação da 
qualidade de vida. 

C) Aderir a delinquência e acostumar-se a miséria, a 
submissão, a fome e a falta de assistência medico-
sanitária. 

D) Não se submeter ao subemprego, uma vez que estes 
trabalhadores são qualificados e os empregos 
formais são suficientes. 

24) Leia o texto. 

 

―Estudos realizados pelo IBGE, juntamente com a 

Unicamp e a Embrapa, mostram que entre 1990 e 2000 os 

empregos não agrícolas na área rural cresceram 35%. Em 

outras palavras, no período analisado surgiu 1,2 milhão de 

novas vagas em setores como prestação de serviços 

(vigias, motoristas, caseiros), construção civil, comércio e 

atividades sociais.‖ 

 

Geografia:Estudos para a compreensão do 

espaço,volume único/James Onnig Tamdjian,Ivan 

lazzari mendes.-1.Ed. –São Paulo:FTD,2011. 

 

O conteúdo do texto permite estabelecer relações com 

processos de transformação no campo brasileiro, tais 

como: 

 

A) A formação de movimentos políticos, como MST, que 

lutam contra a entrada de empresas no setor  

agropecuário. 

B) A crescente evolução de latifúndios, por aquisição de 

pequenos proprietários. 

C) A modernização da agricultura, como reflexo do  

processo de urbanização e industrialização. 

D) A ocupação do espaço rural da região do centro-

oeste, pela grande propriedade, voltada para a 

pecuária. 

 

25) ―O acordo foi celebrado principalmente pelo 

presidente americano, Barack Obama, e iraniano, 

Hassan Rohani. Mas apesar dos avanços, ele não 

encerra a controvérsia sobre uma das questões 

diplomáticas mais críticas no momento: a União 

Europeia o definiu como um "sinal de esperança para 

o mundo inteiro", enquanto o governo de Israel o 

chamou de "rendição histórica". As discussões 

deveriam ter acabado em 30 de junho, mas a data 

limite foi prorrogada em várias ocasiões em função 

das divergências em "questões difíceis", que 

terminaram solucionadas.‖  

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/07/14 

 

O texto acima faz referencia a: 

 

A) Acordo de paz entre Afeganistão e EUA. 

B) Programa nuclear do Irã. 

C) Programa de paz dos árabes com a EU. 

D) Programa de liberação para a entrada de 

estrangeiros na EU. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/07/acordo-com-ira-e-baseado-em-verificacoes-diz-obama.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/07/nao-pedimos-caridade-diz-presidente-do-ira-sobre-acordo-nuclear.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/07/nao-pedimos-caridade-diz-presidente-do-ira-sobre-acordo-nuclear.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/07/14
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26) Analise e marque a INCORRETA sobre o cenário de 

economia e crise mundial.  

 

A) Temos como característica da globalização atual a 

criação de novos blocos econômicos, um intenso 

fluxo de mercadorias, pessoas e serviços. 

B) Os países emergentes como brasil, Índia, China e 

Rússia, mesmo com a crise tem mantido seus 

mercados internos em equilíbrio. 

C) As crises econômicas de 1929 e de 2008 apresentam 

mera semelhança com relação principalmente ao 

processo de especulação. 

D) A crise financeira em meados de 2007 levou os 

estados unidos ao ―estouro da bolha imobiliária‖. 

 

27) Assinale a alternativa que o conceito condiz 

respectivo com o seu tratado internacional do meio 

ambiente. 

 

A) Estocolmo (1972) - Os sérios problemas ambientais 

que afetavam o mundo foram a causa da convocação 

pela Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas (ONU), em 1968, da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano.  

B) Rio 92 - Em 1988 a Assembléia Geral das Nações 

Unidas aprovou uma Resolução determinando à 

realização, até 1992, de uma Conferência sobre o 

meio ambiente e desenvolvimento que pudesse 

avaliar como os países haviam promovido a Proteção 

ambiental desde a Conferência de Estocolmo. Como 

produto dessa Conferência foram assinados 05 

documentos. São eles: 1. Declaração do Rio sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento ,2. Agenda 21 ,3. 

Princípios para a Administração Sustentável das 

Florestas, 4. Convenção da Biodiversidade ,5. 

Convenção sobre Mudança do Clima.  

C) Estocolmo - Essa Conferência chamou a atenção das 

nações para o fato de que a ação humana estava 

causando séria degradação da natureza e criando 

severos riscos para o bem estar e para a própria 

sobrevivência da humanidade. Foi marcada por uma 

visão antropocêntrica de mundo, em que o homem 

era tido como o centro de toda a atividade realizada 

no planeta, desconsiderando o fato de a espécie 

humana ser parte da grande cadeia ecológica que 

rege a vida na Terra. 

D) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 

28) Sobre os rios brasileiros, podemos afirmar, exceto: 
 
A) Em geral oferecem um grande potencial hidrelétrico 
B) Apenas em alguns trechos , há aproveitamento como 

hidrovias para o transporte de cargas. 
C) Ao serem represados, dificilmente causam impacto 

ambiental e social, pois o moradores de áreas 
inundadas soa transferidos para outras localidades, 

D) Predomina o regime pluvial tropical, quando as 
cheias ocorrem na estação chuvosa. 

29) A inversão térmica é um fenômeno atmosférico muito 

comum nos centros urbanos industrializados. Quanto 

a esse fenômeno, não podemos afirmar que: 

 

A) Os poluentes retidos nas camadas da atmosfera 

próximas à superfície provocam doenças 

respiratórias e irritações nos olhos. 

B) Esse processo ocorre quando o ar frio (mais denso) é 

impedido de circular por uma camada de ar quente 

(menos denso), provocando uma alteração na 

temperatura. 

C) Esse fenômeno se intensifica durante o inverno, pois 

nessa época do ano, em virtude da perda de calor, o 

ar próximo à superfície fica mais frio que o da 

camada superior, influenciando diretamente na sua 

movimentação. 

D) A inversão térmica não  é um fenômeno natural, 

sendo registrada em áreas rurais e com baixo grau 

de industrialização. 

 

30) Sobre o sensoriamento remoto não podemos afirmar 

que: 

 

A) De certa forma o veículo menos utilizado para 

captura de imagens em sensoriamento remoto é  o 

satélite devido seu auto custo-benefício. 

B) É uma tecnologia de obtenção de imagens e dados 

da superfície terrestre através da captação e registro 

da energia refletida/emitida pela superfície sem que 

haja contato físico entre o sensor e a superfície 

estudada. 

C) Os sensores óptico-eletrônicos utilizados para a 

captura dessa energia funcionam como uma câmera 

fotográfica (que capta e registra a radiação – luz – 

emitida/refletida pelo objeto) que tirasse fotos da 

superfície terrestre, só que um pouco mais 

sofisticados. 

D) As câmeras fotográficas convencionais captam 

apenas o espectro de luz visível (de ondas longas), já 

os sensores utilizados no sensoriamento remoto 

costumam captar outras bandas (uma delas é o 

infravermelho, que é muito importante para o estudo 

das vegetações, por exemplo). Após feita a captura 

da imagem, estas serão analisadas, transformadas 

em mapas ou constituirão um banco de dados 

georreferenciados caracterizando o que chamamos 

de Geoprocessamento. 

 

31) Pertence à Europa Setentrional e não à Europa 

Ocidental: 

 

A) Reino Unido; 

B) Portugal; 

C) França; 

D) Suécia. 

http://www.infoescola.com/fisica/espectro-visivel/
http://www.infoescola.com/fisica/raios-infravermelhos/
http://www.infoescola.com/cartografia/geoprocessamento/


 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 9  

 

  CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

32) O Efeito Estufa gerado pela emissão de gases 

poluentes podem provocar diversas consequências 

negativas no meio ambiente. Exceto: 

 

A) Retenção do calor na atmosfera fazendo com que 

aumente a temperatura no planeta. 

B) Com o aumento da temperatura no planeta 

(aquecimento global), já está em processo o 

derretimento das geleiras das calotas polares. 

C) O derretimento das calotas polares provoca o 

aumento da quantidade de água nos oceanos, 

podendo provocar, em breve, secas prolongadas. 

D) Ao gerar o aquecimento da temperatura, o efeito 

estufa pode aumentar as condições favoráveis para o 

princípio de incêndios em áreas verdes, 

principalmente em épocas secas e de baixa umidade. 

 

33) Sobre a representação do espaço por mapas, analise 

as proposições abaixo: 

 

I. Os mapas são instrumentos de representação da 

realidade. Isso significa que eles reproduzem uma 

determinada área do espaço para que assim 

possamos nos localizar nessa localidade, saber onde 

ela se encontra ou obter informações diversas a 

respeito. 

II. Os mapas possuem muitas funções. Eles podem nos 

ajudar a localizar uma rua, um endereço ou nos 

auxiliar a pensar no melhor caminho de 

deslocamento entre um endereço e outro. Em outros 

casos, eles podem nos fornecer informações, como a 

distribuição da população em um determinado país 

ou o tamanho das cidades de um estado, entre 

inúmeras outras possibilidades. Os mapas, portanto, 

possuem uma grande importância. 

III. Vamos supor que a escala do mapa seja de 1:3000. 

Isso significa que, a cada 1 centímetro do mapa, 

temos 3000 centímetros do espaço real, o que é o 

mesmo que 30 metros. 
 

 São verdadeiras as afirmações na alternativa: 
 
A) I e II  
B) II e III 
C) I e III 
D) todas são verdadeiras 

 

34) O sistema de produção agrícola americano que é um 
dos mais produtivos do planeta, tem alto rendimento 
e exploração intensivadas áreas agricultáveis. E um 
sistema que conta com grande subsidio de capital, 
além de ser tecnologicamente bastante apoiado, o 
que torna os EUA grande desempenho no setor.  

 
Esse sistema é denominado: 
 
A) Plantation 
B) Belt 
C) Subsistência 
D) Revolução Verde 

35) Preocupado com o crescimento populacional 

acelerado, Malthus publica, anonimamente, em 1798, 

An Essay on the Principle of Population, obra em que 

expões suas ideias e preocupações acerca do 

crescimento da população do planeta. Malthus 

alertava que a população crescia em progressão 

geométrica, enquanto que a produção de alimentos 

crescia em progressão aritmética. Malthus estava 

convicto de que as condições de sobrevivência 

decaíram, exceto: 

 

A) Elevada produção de jovens (crescimento vegetativo 

alto). 

B) Inabilidade produtiva de recursos (recursos 

escassos). 

C) Politica de redistribuição de renda. 

D) Irresponsabilidade das classes mais baixas. 

 

36) Leia com atenção: 

 

I. Fotogrametria é a arte, ciência e tecnologia de 

obter informações confiáveis de objetos físicos e do 

meio através do uso de fotografias ou de qualquer 

outro tipo de registro da energia eletromagnética; 

II. Foto índice é o conjunto de fotografias aéreas, 

superpostas pelos detalhes que lhes são comuns, 

reduzido fotograficamente ou de forma digital que 

permite visualizar o conjunto fotografado. 

 

Sobre os itens acima: 
 

A) Apenas II está correto; 

B) Estão ambos corretos; 

C) Estão ambos incorretos; 

D) Apenas I está correto. 

 

37) Apresenta os países em ordem crescente de 

população absoluta: 

 

A) Brasil – Japão – Nigéria; 

B) Brasil – Nigéria – Japão; 

C) Japão – Brasil – Nigéria; 

D) Nigéria – Japão – Brasil.  

 

38) Apresenta as regiões brasileiras em ordem crescente 

de densidade demográfica: 
 

A) Sul - Centro-Oeste – Sudeste; 

B) Centro-Oeste – Sul – Sudeste; 

C) Sudeste - Centro-Oeste – Sul; 

D) Sudeste – Sul - Centro-Oeste. 

 

39) É o maior rio da Europa: 
 

A) Danúbio; 

B) Sena; 

C) Volga; 

D) Nilo. 

http://escolakids.uol.com.br/importancia-dos-mapas.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus
https://pt.wikipedia.org/wiki/1798
https://pt.wikipedia.org/wiki/Progress%C3%A3o_geom%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Progress%C3%A3o_geom%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Progress%C3%A3o_aritm%C3%A9tica
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40) A representação das águas continentais e oceânicas 

do globo terrestre recebe o nome de: 

 

A) Hidrografia; 

B) Gmt; 

C) Hipsometria; 

D) Histograma. 

 

41) As capitais de Jordânia e Nepal são respectivamente: 

 

A) Amã – Katmandu; 

B) Taipé – Malê; 

C) Bangcock – Islamabad; 

D) Beirute – Mascate. 

 

42) É incorreto afirmar sobre o sertão brasileiro: 

 

A) É a sub-região mais extensa do Nordeste; 

B) Apresenta os mais baixos índices demográficos do 

nordeste; 

C) Vai das proximidades do litoral cearense até o norte 

de Minas Gerais; 

D) É conhecido como Zona da Mata. 

 

43) Entre os pontos colaterais há os pontos sub-

colaterais. A sigla ESE refere-se a: 

 

A) Este-sudeste; 

B) Sul-sudeste; 

C) Este-noroeste; 

D) Este-leste.  

 

44) As longitudes são a distância em graus de qualquer 

ponto da Terra em relação ao Meridiano de 

Greenwich. Suas medidas vão de: 

 

A) 13º a 20º; 

B) -80º até 80º;  

C) -180º até 180º; 

D) -200º até 300º. 

 

45) Assinale a alternativa que apresenta os nomes do 

pensamento geográfico em ordem cronológica: 

 

A) Karl Ritter - Abraham Ortelius – Milton Santos; 

B) Milton Santos - Abraham Ortelius – Karl Ritter; 

C) Abraham Ortelius – Karl Ritter – Milton Santos; 

D) Milton Santos – Karl Ritter - Abraham Ortelius 

46) É incorreto afirmar a respeito de Pedologia: 

 

A) É um ramo da Ciência do Solo; 

B) Trata de estudos relacionados com a identificação, a 

formação, a classificação e o mapeamento dos solos; 

C) Infelizmente carece de profissionais brasileiros e um 

sinal disso é que todas as obras a respeito são de 

autores estrangeiros; 

D) As informações geradas pelos estudos pedológicos, 

além de sua utilização pelos demais ramos da 

Ciência do Solo, encontram aplicação nas mais 

diversas áreas da ciência. 

 

47) Apresenta os Estados Brasileiros na ordem do menor 

até o maior IDH: 

 

A) Minas Gerais – Acre - Mato Grosso do Sul; 

B) Acre – Minas Gerais – Mato Grosso do Sul; 

C) Acre - Mato Grosso do Sul – Minas Gerais; 

D) Mato Grosso do Sul – Acre – Minas Gerais.   

 

48) A chuva ácida é uma alteração ambiental causada 

pela poluição atmosférica provocada pela ação 

humana. Este fenômeno ocorre: 

 

A) Em Países da África Subsaariana. 

B) Principalmente nas regiões menos industrializadas. 

C) Principalmente nas regiões muito industrializadas. 

D) Somente nos países da Ásia Central. 

 

49) A distribuição geográfica da pobreza no mundo 

coincide, de maneira geral, com as regiões menos 

desenvolvidas do planeta. Nesse sentido, são 

consideradas regiões menos desenvolvidas: 

 

A) África Setentrional e Europa. 

B) África Subsaariana e Sudeste do continente asiático 

C) América do Norte e Austrália. 

D) Japão e Leste europeu. 

 

50) As emissões de gás carbônico são provenientes em 

grande parte de ações como a queima de: 

 

A) Bário e vinhoto. 

B) Carvão mineral e ozônio. 

C) Carvão, petróleo e gás natural. 

D) Petróleo e tiborna. 

 

51) As massas de ar do tipo polar marítimo (PM) são 

originadas: 

 

A) Em desertos tropicais. 

B) Na Antártida. 

C) No alto mar (oceanos – acima de 50⁰ de latitude) 

D) Nos continentes. 
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52) De maneira geral, os grandes fluxos de petróleo no 

mundo ocorrem entre as principais áreas de 

exploração, como o Golfo Pérsico, e os grandes 

centros consumidores que são: 

 

A) América Andina e Países da Ásia Setentrional. 

B) Austrália, Nigéria e Uganda. 

C) Estados Unidos, Japão e Europa. 

D) Países da África Central e Sahel. 

 

53) Em 1.997 foi assinado o Protocolo de Kyoto (Japão). 

No contexto ambiental, este Protocolo visa: 

 

A) Diminuir as emissões globais de gases agravadores 

do efeito estufa. 

B) Estabelecimento de igualdade de gênero nos países 

subdesenvolvido. 

C) Majorar a cota de distribuição de chuva ácida nos 

países do leste europeu. 

D) Proibir a matança e contrabando de animais 

silvestres. 

 

54) Na projeção cartográfica de Mercator: 

 

A) A ilha da Groenlândia fica maior que a América do 

Norte. 

B) A ilha da Groenlândia fica maior que a América do 

Sul. 

C) A ilha da Groenlândia fica menor que a América do 

Sul. 

D) Os oceanos não podem ser visualizados. 

 

55) No capitalismo industrial a principal prática 

econômica é: 

 

A) Liberalismo econômico. 

B) Mercantilismo. 

C) Neoliberalismo. 

D) Superávit financeiro. 

 

56) O movimento da Terra em torno de si mesma é 

chamado de rotação. Esse movimento ocorre no 

sentido de: 

 

A) Leste para oeste. 

B) Norte para sul. 

C) Oeste para leste. 

D) Sul para norte. 

57) Os principais fluxos populacionais no mundo são 

formados pelas migrações e trabalhadores entre 

países. Atualmente, de maneira geral, as regiões de 

imigração intensa são: 

 

A) África Central e Japão. 

B) América Central e Canadá. 

C) Austrália e Sudeste Asiático. 

D) Estados Unidos e Europa. 

 

58) Os territórios de Ilhas Cayman, Ilhas Geórgia do Sul 

e Ilhas Sandwich são possessões associadas a que 

Estado Soberano? 

 

A) China. 

B) Equador 

C) França. 

D) Reino Unido. 

 

59) Para ler corretamente um mapa, precisamos 

compreender as informações que ele apresenta. 

Nesse sentido, a escala indica: 

 

A) A quantidade de vezes que o espaço rural foi 

reduzido para poder ser representado no mapa. 

B) As direções em uma figura que pode trazer os pontos 

colaterais. 

C) As direções em uma figura que pode trazer os pontos 

subcolaterais. 

D) Os significados das cores, símbolos e linhas 

utilizados no mapa. 

 

60) Por meio das redes de comunicações também 

circulam os chamados fluxos de capitais. Esses 

fluxos envolvem: 

 

A) A compra e a venda de ações de empresas, títulos e 

moedas mais valorizadas no mercado (transações 

financeiras realizadas entre os países). 

B) A exploração da mão de obra infantil nos países 

subdesenvolvidos. 

C) A privação constante de nutrientes sofrida por uma 

pessoa, comunidade ou população devido à falta ou 

deficiência de alimentos. 

D) A quebra da soberania dos Estados Nacionais em 

aceitar ou não a entrada de imigrantes em seus 

territórios. 

 
 


