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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA 
 

PROCESSO SELETIVO 01/2021 
 
Função: PEB II – Professor de Geografia 
 
Português 
 
                                              Quando vier a Primavera      
          
Quando vier a Primavera, 
Se eu já estiver morto, 
As flores florirão da mesma maneira 
E as árvores não serão menos verdes que na Primavera passada. 
A realidade não precisa de mim. 
Sinto uma alegria enorme 
Ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. 
Se soubesse que amanhã morria 
E a Primavera era depois de amanhã, 
Morreria contente, porque ela era depois de amanhã. 
Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir senão no seu tempo? 
Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo; 
E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. 
Por isso, se morrer agora, morro contente, 
Porque tudo é real e tudo está certo. 
Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. 
Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. 
Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. 
O que for, quando for, é que será o que é. 
Alberto Caeiro 
 
1. Neste poema pode-se observar: 
I- Na frase “Se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira”, o poeta 
nos diz que tudo que a natureza faz é pensando na vida individual de cada 
pessoa 
II- A angustia do poeta frente a morte 
III-O eu lírico aceita a morte como algo natural e crê na vida espiritual  
IV-O eu lírico não aceita seu destino 
V-O eu lírico importa em ver, de forma objetiva e espontânea, a realidade que o 
envolve e ignora os pensamentos metafísicos. 
Está correto 
a) I, II, III,IV e V 
b) I,III,IV e V 
c) I e III 
d) V 
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2."E ali dançaram tanta dança 

  que a vizinhança toda despertou". 

Qual a figura de linguagem em dançaram tanta dança? 
a) Pleonasmo 
b) Metonímia 
c) Antítese 
d) Sinestesia 
 
3. Assinale a alternativa correta sobre o uso de crase: 
a) Estou à procura de conhecimento. 
b) Não vendemos à prazo. 
c) Estava à celebrar sua prova. 
d) Requeiro à V.Sa., a minha contratação. 
 
4. Assinale a alternativa que completa corretamente:  
I-O apartamento......moro é muito bonito. 
II-Este foi o capitulo........gostei mais. 
III-O anuncio......enredo é fraco, tem dado grande prejuízo 
a) onde/ que/ cujo 
b) em que/ de que/ cujo o 
c) em que/ de que/ cujo 
d) em que/ de que/ cujo 
 
5. Nosso colega está doente. As palavras grifadas são: 
a) Predicativo nominal. 
b) Predicativo verbal. 
c) Predicativo verbo nominal. 
d) Oração sem predicativo. 
 
MATEMÁTICA 
 
6. Lúcia comprou um sofá por R$ 2400,00 e uma cômoda por R$ 680,00. Por 
ter perdido o emprego resolveu vendê-los. Consegui vender a cômoda com 
25% de desconto e o sofá com 15% de lucro.  No total, teve lucro ou prejuízo 
com as vendas? 
a) lucro de R$ 330,00 
b) lucro de R$ 240,00 
c) lucro de R$ 190,00 
d) prejuízo de R$ 80,00 
 
7. Um ventilador é vendido em duas lojas. Na loja de Aparecida, o preço é R$ 
50,00 mais caro que na loja de Roseira. Percebendo que as vendas dos 
eletrodomésticos estavam baixas, a loja de Aparecida ofereceu um desconto 
de 25% de forma que seu ventilador passou ater o mesmo preço que da loja de 
Roseira. Qual é o valor do ventilador na loja de Roseira? 
a) R$ 250,00 
b) R$ 200,00 
c) R$ 150,00 
d) R$ 120,00 
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8. A Prefeitura de Roseira encomendou a impressão de 18.200 cartilhas 
informativas acerca das medidas necessárias para prevenir os casos de Covid. 
A gráfica do município responsável pelo serviço comunicou que, desde a 
impressão até a encadernação do material, precisa de 5 horas para preparar 
650 cartilhas. Admitindo o tempo médio estimado pela copiadora, quantas 
horas serão necessárias para a produção de todas as cartilhas? 
a) 120 horas  
b) 140 horas 
c) 180 horas 
d) 200 horas 
 

9. Um caminhão pipa tem capacidade de 28m3 de água. Esse volume 
representado em litros é: 
a) 280 litros 
b) 2.800 litros 
c) 28.000 litros 
d) 28.0000 litros 
 

10. Um vendedor recebe uma remuneração fixa no valor de R$1.200,00 e uma 
comissão de 4% sobre o valor total vendido ao longo de um mês. Calcule 
quanto deve vender para receber R$3.200,00 em um mês. 
a) R$ 110.000,00 
b) R$ 80.000,00  
c) R$ 70.000,00 
d) R$ 50.000,00 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
11. Mais de 100 ataques na região nordeste da Síria foram lançados no mês de 
janeiro de 2021, além de ações noturnas de violência em muitas cidades e 
vilas. Qual o grupo jihadista responsável por esses ataques? 
a) Estado Islâmico. 
b) Al Qaeda 
c) Frente al-Nusra. 
d) Boko Haram. 
 
12. Um ano depois do primeiro julgamento político, o ex-presidente Donald 
Trump enfrentará um segundo processo a partir de 09/02/2021 no Senado 
devido: 
a) ao não reconhecimento do vencedor Joe Biden como novo presidente dos 
Estados Unidos. 
b) incitação ao ataque ao Capitólio.  
c) preconceito racial ao criar um muro separando os EUA do México. 
d) investigação de fraude bancária e fiscal. 
 
Responda as próximas três questões de acordo com a história do município de 
Roseira. 
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13. A partir de 1840, os engenhos de açúcar foram transformados 
em___________, posteriormente, substituídas pela_________ por volta de 
1920. Completa corretamente as lacunas, respectivamente: 
a) fazendas de rizicultura; plantação de eucaliptos. 
b) culturas de hortaliças; pecuária de corte. 
c) fazenda de algodão; suinocultura. 
d)  fazendas de café; pecuária leiteira. 
 
14. Em qual dia foi aprovada a Lei Estadual nº 8050, do deputado José 
Armando Zollner Machado, criando o município de Roseira, desmembrando-o 
de Aparecida? 
a) 17 de dezembro de 1928. 
b) 25 março de 1877  
c) 31 de dezembro de 1963. 
d) 21 de março de 1965.  
 
15. Quais dos rios que compõem a hidrografia de Roseira também é chamado 
de “Ribeirão dos Surdos”? 
a) Ribeirão Pirapitingui.  
b) Ribeirão Piratini. 
c) Ribeirão Roseira. 
d) Ribeirão dos Pombos. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16. De acordo com a Lei 9394/96 LDB, julgue as seguintes afirmativas: 
I. O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das 
diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente 
das matrizes indígena, africana e inglesa. 
II.  No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada a 
língua inglesa.  
III. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular 
complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua 
exibição obrigatória por, no mínimo, 4 (quatro) horas mensais. 
IV.O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá 
componente curricular obrigatório da educação básica.  
São corretas as afirmativas: 
a) I, II e III. 
b) II e IV. 
c) I, III e IV. 
d) todas afirmativas. 
 
17. De acordo com a Lei 8069/90 ECA, sobre adoção, pode-se afirmar que: 
a) Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros não 
podem adotar conjuntamente. 
b) O adotante há de ser, pelo menos, dezoito (18) anos mais velho do que o 
adotando. 
c) Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. 
d) Em se tratando de adotando maior de dez (10) anos de idade, será também 
necessário o seu consentimento. 
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18. De acordo com a Lei 13.005/2014, são metas do PNE, EXCETO: 
a) Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e 
doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de 
educação superior para 65% (sessenta e cinco por cento), sendo, do total, no 
mínimo, 45% (quarenta e cinco por cento) doutores. 
b) Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3o (terceiro) ano do 
ensino fundamental. 
c) Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 
assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da 
expansão no segmento público. 
d) Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) 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. 
 
19. À medida que uma cidade cresce, os bairros localizados na periferia 
avançam em direção ao limite dos municípios vizinhos. Muitas vezes esse 
crescimento ocorre de modo que as áreas urbanas desses municípios, em 
algumas porções, acabam se unindo, formando um grande aglomerado urbano, 
porém preservando a autonomia político-administrativa dos municípios. Esse 
processo é denominado: 
a) Saturação.  
b) Congruência. 
c) Congregação.  
d) Conurbação. 
 
20. O envelhecimento da população é uma tendência entre países que 
vivenciam: 
a) o aumento das taxas de natalidade e o aumento da expectativa de vida. 
b) a diminuição das taxas de natalidade e o aumento da expectativa de vida. 
c) a diminuição das taxas de natalidade e a diminuição da expectativa de vida. 
d) o aumento das taxas de natalidade e a diminuição da expectativa de vida. 
 
21. Cadeia montanhosa que inclui a maior elevação do Hemisfério Ocidental, o 
monte Aconcágua, com 6 962 metros de altura. Essa descrição refere-se a: 
a) Cordilheira dos Andes. 
b) Cordilheira do Himalaia. 
c) Cordilheira do Atlas. 
d) Alpes suíços. 
 
22. Julgue as seguintes afirmativas sobre a região Sul do Brasil: 
I. O clima predominante da região Sul é o subtropical, com verão quente, 
inverno com temperaturas amenas e chuvas bem distribuídas durante o ano. 
II. Entre as usinas hidrelétricas presentes no Rio Paraná, uma em particular, a 
usina hidrelétrica de Itaipu, destaca-se das demais por sua magnitude. Ela é 
uma usina binacional brasileira e paraguaia. 
III. O povoamento da região Sul por europeus ocorreu a partir do século XIX, 
quando o governo brasileiro, procurando defender seu domínio sobre essa 
porção do país, diante dos interesses de países vizinhos, passou a promover 
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programas de incentivo à imigração europeia, voltados para essa região. Os 
principais imigrantes que vieram para o Brasil foram alemães, italianos e 
eslavos. 
IV. O estado do Rio Grande do Sul concentra a maior parte da criação de 
bovinos da região Sul. A região da Campanha Gaúcha, desde o século XVII, 
abriga numerosos rebanhos em suas extensas áreas de pastagem natural. 
Além dos bovinos, a criação de ovinos é muito expressiva no estado do Rio 
Grande do Sul. 
São corretas as afirmativas: 
a) I, II e III. 
b) II e IV. 
c) I, III e IV. 
d) todas afirmativas. 
 
 
23. Sobre as projeções cartográficas, é INCORRETO afirmar que: 
a) A projeção conforme é aquela na qual os ângulos são idênticos aos do 
globo, seja em um mapa-múndi, seja em um regional. As formas terrestres 
(continentes e ilhas) são representadas sem distorção, porém com alteração do 
tamanho de suas áreas. 
b) Num mapa-múndi ou regional com projeção equivalente as áreas mantêm-se 
proporcionalmente idênticas às do globo terrestre, embora as formas estejam 
deformadas em comparação com a realidade. 
c) Nos mapas-múndi com projeção azimutal ou plana equidistante, a 
representação das distâncias entre as regiões é precisa. Entretanto, ela 
apresenta enormes distorções nas áreas e nas formas dos continentes, que 
diminuem com o afastamento do ponto central. 
d) A projeção afilática não preserva nenhuma das propriedades de 
conformidade, equivalência ou equidistância, mas em compensação não 
distorce o planeta de forma tão acentuada como outras projeções. 
 
 
24. Os processos tectônicos condicionam estruturas na superfície das terras 
emersas do planeta. Elas podem ser classificadas em três grandes províncias 
geológicas, ou seja, áreas com a mesma origem e formação geológica: 
escudos cristalinos, dobramentos modernos e bacias sedimentares. Os 
escudos cristalinos: 
a) são encontrados nas áreas de consolidação da crosta terrestre e compõem 
sua formação mais antiga. 
b) são depressões do relevo preenchidas por fragmentos minerais de rochas 
erodidas e por sedimentos orgânicos. 
c) apresentam elevadas altitudes e forte instabilidade tectônica. 
d) constituem a maior parte das terras emersas brasileiras, onde pode se 
encontrar petróleo e carvão mineral. 
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25. “Os solos são mais __________ nas áreas de declividade acentuada 
porque a _________ velocidade de escoamento das águas _________ a 
infiltração. Como a água fica pouco tempo em contato com as rochas, 
________ a intensidade do intemperismo.” Preenche corretamente as lacunas, 
respectivamente: 
a) rasos; alta; aumenta; aumenta. 
b) profundos; alta; aumenta; diminui. 
c) rasos; alta; diminui; diminui. 
d) profundos, alta, diminui, aumenta.  
 


