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Instruções

1 - Aguarde autorização para abrir o CADERNO DE PROVAS.

2 – Confira se o seu CADERNO DE PROVAS contém todas as questões. Caso o caderno 
esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência, comunique ao fiscal 
da sala para que seja substituído.

3 - A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas, não podendo o candidato retirar-se 
com a prova antes que transcorram 2 (duas) horas do seu início.

4 - A prova é composta de 50 (cinquenta) questões objetivas.

5 - Verifique se os seus dados estão corretos no CARTÃO RESPOSTA, caso haja alguma 
divergência, comunique-a imediatamente ao fiscal da sala. Após a conferência, escreva e 
assine seu nome nos espaços próprios do CARTÃO RESPOSTA.

6 - As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no CARTÃO RESPOSTA. 
Lembre-se de que para cada questão objetiva há APENAS UMA resposta. 

7 - O CARTÃO RESPOSTA deverá ser marcado, obrigatoriamente, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta).

8 - Não dobre, não amasse e nem rasure o CARTÃO RESPOSTA, pois ele não poderá ser 
substituído.

9 - A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, 
portanto, esclarecimentos.

10 – Não será permitido o uso de materiais impressos ou quaisquer equipamentos 
eletrônicos, tais como telefones celulares, notebooks, calculadoras ou similares, no 
período destinado à prova.

11 - O Candidato deverá devolver ao Fiscal o CARTÃO RESPOSTA, ao término de sua 
prova.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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a) Paisagem

c) Tempo

02 

A desconcentração do tempo e do espaço

O ócio criativo
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Climatologia – noções 

básicas e climas do Brasil
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e) Acre
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CONJUNTOS CATEGORIA CARACTERÍSTICAS

a) Zonais Latossolos Maduros,  horizontes  bem  diferenciados,  próprios  de  climas

quentes  e  úmidos;  muito  profundos,  extremamente  lixiviados  e

pouco férteis.

b) Intrazonais Solos

Hidromórficos

Bem desenvolvidos, locais de grande umidade (proximidades de

rios  e  lagos  e  planícies  de  inundação);  quando  drenados,  são

férteis.

c) Azonais Litossolos Locais de alta declividade; assentados diretamente sobre rocha

inalterada.

d) Azonais Desérticos Horizonte A rico em matéria orgânica e cálcio, bastante rasos e

pouco férteis.

e) Zonais Podzóis Próprios de climas temperados ou frios; horizonte B enriquecido

pela acumulação de óxidos de ferro e húmus; fertéis.
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Região e organização espacial
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Climatologia – noções básicas 

e climas do Brasil
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40    Frio aumenta e cidades do RS têm temperaturas negativas (05/07/2015 09h40)
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a) I e II

c) I e III

d) II e III
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FONTE ORIGEM USO PRINCIPAIS PAÍSES
PRODUTORES

a) Petróleo Recurso Não Renovável. Origina-se 
de reações químicas e físicas em 
fósseis depositados em bacias 
sedimentares.

Matéria prima para 
combustíveis, 
plástico, borracha 
sintética, cera, tinta, 
gás e asfalto.

Oriente Médio, 
Estados Unidos, 
Venezuela, México, 
China.

b) Gás Natural Recurso Não Renovável. Pode ser 
encontrada associado ou não ao 
petróleo.

Veículos, caldeiras e 
fornos, aquecimento 
e geração de 
eletricidade.

Países Baixos, Catar, 
Rússia, Estados 
Unidos.

c) Carvão Mineral Recurso Renovável. Resulta da 
transformação química de grandes 
florestas soterradas. É extraído de 
minas localizadas em maciços 
cristalinos.

Produção de energia 
elétrica, indústrias 
siderúrgicas; 
aquecimento.

Brasil, Japão.

d) Hidreletricidade Recurso Renovável. Uma turbina é 
acionada pela energia liberada pela 
queda de água represada.

Produção de energia 
elétrica.

Brasil, Estados 
Unidos, Canadá, 
China.

e) Nuclear Recurso Não Renovável. Fissão 
nuclear, ou seja, a divisão do átomo 
de metais pesados, como o urânio e 
o  tório.

Produção de energia 
elétrica. Fins bélicos.

Estados Unidos, 
França, Bélgica, 
Coréia do Sul e 
Japão.
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PROVA DE LEGISLAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
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