
INSTRUÇÕES DA AVALIAÇÃO

1. A prova contém 20 (vinte) questões sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa e 10 (dez)
questões de Conhecimentos Específicos.

2. Cada questão terá a duração de 03 minutos.

3. Conforme  item  6.10  do  Edital  01/2021:  Será  considerado  eliminado  do  Processo  Seletivo  o
candidato que:

a. Não acessar o AMBIENTE VIRTUAL DE AVALIAÇÃO no horário determinado em Edital, seja qual for o
motivo alegado;

b. Não realizar o prévio preparo de todo equipamento, verificando o seu regular funcionamento, bem
como acesso/qualidade da internet e energia elétrica no momento de realização da prova;

c. Não estiver em posição adequada (sentado à frente da tela), ou ainda estiver em posição suspeita
ou inadequada (deitado ou em diagonal ou em pé), ou não se posicionar com o rosto de forma
centralizada (em relação à câmera), ou se estiver olhando para outros pontos laterais, ou pontos
acima da tela do computador durante a realização da prova;

d. Não estiver direcionando o seu olhar frente da tela do computador durante à prova, mas para as
laterais, para cima, para baixo, ou para trás do seu equipamento, sem estar com o olhar focado na
tela de trabalho, onde está sendo executada a sua prova online;

e. For verificado, durante a monitoria ou auditoria das imagens durante ou após a realização da
prova,  um  registro  visual  que  comprove  o  não  enquadramento  de  sua  face  completa  ou  em
comportamento visual suspeito, conforme itens c e d;

f. Tentar  sair  ou  tentar  acessar  outro  browser  ou  navegador  fora  do  AMBIENTE  VIRTUAL  DE
AVALIAÇÃO, durante a execução da Prova Online;

g. Se ausentar da Plataforma AVA, ou não realizar a conclusão da prova, sem utilizar os comandos de
entrega e finalização determinados pelo sistema;

h. Se ausentar da Plataforma AVA por problemas com a conexão de internet, ou pela interrupção de
fornecimento de energia elétrica;

i. Abandonar a prova em qualquer momento de sua realização. O candidato nesta situação, não
poderá  retornar  à  execução  da  prova  online,  sendo  a  mesma automaticamente  finalizada  pelo
sistema;

j. Se utilizar de meios ilícitos para a execução das provas ou em tentativa de fraude em qualquer
etapa desta seleção, a ser averiguada pela Universidade Patativa do Assaré;

k. For surpreendido em comunicação com outras pessoas frente à câmera ou utilizando-se de livro,
anotação, impresso, máquina calculadora ou similar;

l. Estiver  fazendo uso  de  qualquer  tipo  de  aparelho  eletrônico  ou  de  comunicação,  mesmo que
desligado,  ou  com bateria  desacoplada  (telefone  celular,  fones  de  cabeça  ou  fones  de  ouvido,
tokens,  relógios  digitais,  agenda  eletrônica,  outros  notebooks,  palmtop,  receptor,  gravador,
smartphone ou outros equipamentos similares);

m. Obtiver nota zero na Prova Objetiva;

n. Descumprir as normas constantes deste Edital ou impostas pela Universidade Patativa do Assaré;

ALUNO: MATRÍCULA: 
AVALIAÇÃO: VALOR: 30.00 pontos 
POLO: DATA: 
LOCAL: 
CARGO: 
MODELO: PROCESSO SELETIVO MPDFT - GEOLOGIA 
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o. For constatado, de forma superveniente, qualquer irregularidade na identificação do candidato,
não se limitando à constatação de falsidade ideológica e/ou documental. A eliminação do candidato
poderá ocorrer em qualquer fase do Processo Seletivo, desde que comprovada a irregularidade.

Página 2 de 7



LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 1 - 1,0 ponto 
A palavra destacada em “A humildade é sempre
boa conselheira, mesmo quando a autossegura
nça resulta de grande experiência ou baseia-se
no uso de avançada tecnologia” possui a grafia
de acordo com o novo acordo ortográfico.
Sendo  assim,  qual  alternativa  abaixo  possui,
também, uma palavra escrita de acordo com o
novo acordo ortográfico:

A onda

a onda anda
aonde anda
a onda?
a onda ainda
ainda onda
ainda anda
aonde?
aonde?
a onda a onda
Manuel  Bandeira  BANDEIRA,  M.  A  Estrela  da
Tarde, 1960

Questão 2 - 1,0 ponto 
Sobre os tipos de linguagem, é CORRETO afirmar
que predomina no texto o uso da linguagem:

Questão 3 - 1,0 ponto 
Ao  se  redigir  um  texto  manuscrito,  faz-se
necessário  conhecer  as  regras  de  separação
silábica.  Levando  em  conta  essa  afirmação,
assinale  a  alternativa  em  que  os  vocábulos
apresentam separação silábica correta:

Questão 4 - 1,0 ponto 
Leia  o  trecho  de  uma  canção  de  Cartola, tal
como registrado em gravação do autor: 
(...) Ouça-me bem, amor, 
Preste atenção, o mundo é um moinho, 
Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, 
Vai reduzir as ilusões a pó. 
Preste atenção, querida, 
De cada amor tu herdarás só o cinismo 
Quando notares, estás à beira do abismo 
Abismo que cavaste com teus pés. 
 
Cartola, “O mundo é um moinho”. 
https://www.vagalume.com.br/cartola/o-mundo-
e-um-moinho.html
 
Hipérbole  é  uma  figura  de  linguagem  que
consiste  em  um  exagero  das  ideias
apresentadas. Dessa forma, em qual dos trechos
destacados a seguir ocorre essa figura:

Questão 5 - 1,0 ponto 
As palavras ansioso, bacharel e apto regem,
respectivamente, as preposições:

Questão 6 - 1,0 ponto 
A concordância nominal  está de acordo com a
norma-padrão em:

a) Auto-retrato.

b) Auto-suficiente.

c) Auto-sugestão.

d) Autorreflexão.

e) Autohipnose.

a) Conotativa.

b) Denotativa.

c) Regional.

d) Técnica.

e) Mista.

a) Pro-ce-sso.

b) Sub-al-ter-no.

c) Pneu.

d) A-ve-ri-gue-i.

e) Ál-cool

a) “Ouça-me bem, amor”.

b) “o mundo é um moinho”.

c) “De cada amor tu herdarás só o cinismo”.

d) “Quando notares, estás à beira do abismo”.

e) “Abismo que cavaste com teus pés”.

a) Por, em, para.

b) Sob, de, a.

c) Para, de, a

d) Por, em, de.

e) Em, por, a.

a) Diversão  e  trabalho  são  compatível  com
tudo aquilo em que acreditamos.

b) É  necessário  muita  tolerância  com  certos
acontecimentos. 

c) Enviaram  anexo  ao  recebido  daquela
semana os documentos solicitados.

d) Água é bom para saúde.

e) Ela está menas cansada que você.
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Questão 7 - 1,0 ponto 
São palavras antônimas:

Questão 8 - 1,0 ponto 
Algumas  palavras,  em  língua  portuguesa,
possuem  dificuldades  na  escrita,  o  que  acaba
gerando confusão por parte de alguns nativos da
língua  portuguesa.  A  alternativa  a  seguir,  em
que  todas  as  palavras  foram  grafadas  de
maneira correta, é:

Globalização  significa  que  todos  nós
dependemos  uns  dos  outros.  As  distâncias
pouco importam agora. O que acontece em um
lugar pode ter consequências mundiais. Graças
aos  recursos,  instrumentos  técnicos  e
conhecimentos  adquiridos,  nossas  ações
abrangem enormes distâncias  no  espaço e  no
tempo. Por mais localmente limitadas que sejam
nossas intenções, erraríamos se não levássemos
em conta  os  fatores  globais,  pois  eles  podem
decidir o êxito ou o fracasso de nossas ações. O
que fazemos (ou nos abstemos de fazer) pode
influir nas condições de vida (ou de morte) de
gente  que  vive  em  lugares  que  nunca
visitaremos  e  de  gerações  que  jamais
conheceremos.
(Zygmunt  Bauman,  O  desafio  ético  da
globalização, Correio Braziliense, 21/07/2001)

Questão 9 - 1,0 ponto 
De acordo com o texto, o principal objetivo do
autor  pode  ser  expresso  com  um  dos  ditados
populares. Assinale-o:

Questão 10 - 1,0 ponto 
São acentuadas graficamente de acordo com a
mesma regra as palavras:

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

Questão 11 - 2,0 pontos 
O  ciclo  hidrológico  compreende  o
armazenamento  temporário  da  água,  seu
transporte e mudanças de estado em duas fases
distintas: uma terrestre e outra atmosférica. Este
ciclo representa uma interação entre a hidrosfera
e  a  atmosfera,  e  a  crosta  terrestre.  Entre  as
etapas que constituem o ciclo hidrológico e suas
características, é correto afirmar:

a) Pavor - Pânico.

b) Pânico - Susto.

c) Dignidade - Indecoro.

d) Dignidade - Integridade.

e) Susto - Horror.

a) Rerpecução.

b) Perturbação.

c) Opnião.

d) Exceço.

e) Obcessão.

a) “Cavalo dado, não se olham os dentes”.

b) “Nem tudo que reluz é ouro”.

c) “Vão-se os anéis, ficam os dedos”.

d) “De grão em grão, a galinha enche o papo”.

e) “Uma andorinha só não faz verão”.

a) “Cenário”, “sequência”, “audiência”.

b) “trás”, “sérias”, “repórteres”.

c) “âncoras”, “alguém”, “há”.

d) “dá”, “há”, “aí”.

e) “Pajé”, “caráter”, “fóssil”.

a) A  etapa  glacial  do  ciclo  hidrológico
representa  o  maior  volume de  água doce
armazenada no planeta.

b) Toda  a  água  originada  da  precipitação
atmosférica  acumula-se  nos  rios  e
reservatórios, ou infiltra no solo.

c) A  taxa  de  evapotranspiração  no  balanço
hídrico geral do ciclo hidrológico é alta nos
meios urbanos, aumentando a intensidade
das precipitações.

d) A impermeabilização do solo altera o ciclo
hidrológico  aumentando  o  tempo  de
residência das cheias devido à rapidez de
escoamento.

e) Ao infiltrar no subsolo, a água subterrânea
percola  em  sua  maior  parte  nas  fraturas
abertas  das  rochas,  formando  os  rios
subterrâneos.
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Questão 12 - 2,0 pontos 
Observe a figura a seguir:

A figura representa os domínios morfoclimáticos
brasileiros, que estão enumerados de 1 a 6.
Sobre  esses  domínios,  são  feitas  as  seguintes
afirmativas:

O domínio morfoclimático 2 representa um
dos três espaços semiáridos da América do
Sul, com um grande vazio de precipitações,
com temperaturas elevadas e geralmente
constantes.  A pluviosidade nesse domínio
varia  de  260  a  800  mm.  Presença  de
rochas com mantos de alteração rasos.
O  domínio  morfoclimático  1  apresenta
precipitações que variam de 1.600 a 3.600
mm, com elevadas temperaturas, presença
de  ilhas  fluviais  florestadas,  com
desenvolvimento  de  atividades
agropecuárias  e  minerárias,  cujos
resultados foram degradação da cobertura
vegetal e esgotamento dos solos.
O domínio morfoclimático 3 apresenta uma
área de, aproximadamente, 1,9 milhões de
Km2 e tem duas estações bem definidas,
sendo uma seca e outra chuvosa. Observa-
se uma vegetação com árvores de galhos
tortuosos e com uma casca dura e grossa.

Estão corretas as afirmativas:

Questão 13 - 2,0 pontos 
Os processos de voçorocamentos são exemplos
típicos de erosão linear acelerada na superfície
terrestre e causam sérios problemas de emissão
de  partículas  finas  nos  canais  fluviais.  Esses
processos são causados por:

Questão 14 - 2,0 pontos 
Sob  a  ação  de  águas  ricas  em  dióxido  de
carbono, rochas carbonáticas sofrem dissolução,
gerando uma paisagem acidentada, rica em rios
subterrâneos, dolinas e cavernas, denominada

Questão 15 - 2,0 pontos 
A  erosão  hídrica  deflagrada  pela  ação  das
chuvas pode ser classificada em laminar e linear.
A  erosão  linear  é  decorrente  da  ação  do
escoamento hídrico superficial  concentrado e é
classificada  em  sulcos,  voçorocas  e  ravinas.
Assinale  a  assertiva  que  possui  maior  relação
com ravinas.

I. 

II. 

III. 

a) Apenas o item III.

b) I e II, apenas.

c) I e III, apenas.

d) II e III, apenas.

e) I, II e III.

a) Saída  da  água  subterrânea  do  solo  com
associação de piping.

b) Escoamento da água pluvial em solos
argilosos cultivados.

c) Escoamento  da  água  fluvial  junto  aos
divisores de bacias.

d) Impacto da água da chuva em solos  sem
cobertura vegetal

e) Escavação de dutos pela ação biogênica em
solos cultivados.

a) Ravina.

b) Carste.

c) Voçoroca.

d) Solifluxão.

e) Espeleotema.

a) Possuem  poder  erosivo  maior  que  as
voçorocas.

b) Possuem perfil transversal em “V”.

c) Possuem  poder  erosivo  menor  que  os
sulcos.

d) Em geral, são ramificadas.

e) Em geral, atingem o lençol freático.
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Questão 16 - 2,0 pontos 
As  rochas  podem  ser  classificadas
geneticamente como:

Questão 17 - 2,0 pontos 
Que  tipos  de  modificações  principais,
relacionadas ao intemperismo, as rochas sofrem
ao aflorar na superfície da Terra?

Questão 18 - 2,0 pontos 
O termo ciclo hidrológico refere-se ao constante
movimento da água sobre, na e sob a superfície
da  Terra.  Qual  alternativa  abaixo  contém
somente fenômenos desse ciclo?

Questão 19 - 2,0 pontos 
Segundo  o  Código  de  Ética  do  Profissional  da
Geologia, são deveres do profissional:

Divulgar  os  conhecimentos  científicos,
artísticos  e  tecnológicos  inerentes  à
profissão;
Empenhar-se  junto  aos  organismos
profissionais no sentido da consolidação da
cidadania e da solidariedade profissional e
da coibição das transgressões éticas;
Resguardar o sigilo profissional quando do
interesse  de  seu  cliente  ou  empregador,
salvo  em  havendo a  obrigação  legal  da
divulgação ou da informação;
Atuar  com  lealdade  no  mercado  de
trabalho,  observando  o  princípio  da
igualdade de condições;
Atender,  quando  da  elaboração  de
projetos, execução de obras ou criação de
novos  produtos,  aos  princípios  e
recomendações de conservação de energia
e  de  minimização  dos  impactos
ambientais;

Estão corretos os itens:

Questão 20 - 2,0 pontos 
São condutas vedadas no exercício da profissão,
conforme  preceitua  o  Código  de  Ética
Profissional:

Utilizar  indevida  ou  abusivamente  do
privilégio  de  exclusividade  de  direito
profissional.
Usar  de  artifícios  ou  expedientes
enganosos que impeçam o legítimo acesso
dos  colaboradores  às  devidas  promoções
ou ao desenvolvimento profissional.
A  associação  e  organização  em
corporações profissionais.
Prestar  de  má-fé  orientação,  proposta,
prescrição  técnica  ou  qualquer  ato
profissional que possa resultar em dano ao
ambiente natural,  à saúde humana ou ao
patrimônio cultural.

Estão corretos os itens:

a) Hidrográficas,  sedimentares  e
metamórficas.

b) Ígneas  ou  magmáticas,  sedimentares  e
metamórficas.

c) Geológicas, subterrâneas e hidrográficas.

d) Mantélicas, pedogências e lateríticas.

e) Intempéricas, neoformadas e hidratadas.

a) Oxidativas e abrasivas.

b) Eólicas e subterrâneas.

c) Biólógicas e topográficas.

d) Físicas e químicas.

e) Hidrolíticas e metamórficas.

a) Precipitação e evaporação.

b) Intemperização e silitização.

c) Salinização e contaminação.

d) Desertificação e urbanização.

e) Intrusão e deposição.

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

a) I, III e IV, apenas.A. 

b) II e III, apenas.

c) I, III, IV e V, apenas.

d) II, IV e V, apenas.

e) I, II, III, IV e V.

I. 

II. 

III. 

IV. 

a) I e III, apenas.

b) I, II e IV, apenas.

c) II, III e IV, apenas.

d) II e IV, apenas.

e) I, II, III e IV.
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FOLHA DE RASCUNHO
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