
UFG/CS                CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR, NÍVEL III          RESPOSTAS ESPERADAS/OFICIAIS

GEOGRAFIA

A Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás e a Secretaria de Educação do Esta-
do de Goiás, por meio do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás, divulgam as respos-
tas esperadas oficiais das questões da Prova Didática Discursiva, do concurso público para o cargo 
de professor nível III – Geografia, da Secretaria de Educação do Estado de Goiás. As respostas fo-
ram utilizadas como referência no processo de correção. Também foram consideradas corretas ou-
tras respostas que se relacionaram à abrangência e à abordagem do conhecimento, bem como à 
elaboração do texto. Respostas parciais também foram consideradas. A pontuação a elas atribuída 
levou em conta os diferentes níveis de acerto. A seguir, serão apresentadas as respostas esperadas 
oficiais de cada questão da Prova Didática Discursiva. 

             QUESTÃO 1 
A paisagem das cidades é essencialmente construída para permitir o trânsito de veículos.
O traçado de ruas e avenidas não é feito para os pedestres e sim para os veículos.
As paisagens se tornam semelhantes entre as diferentes cidades, com viadutos, marginais, grandes 
estacionamentos, etc.

             QUESTÃO 2 
a) O relevo mais plano no Sul e mais movimentado no Norte.

Os solos mais profundos e mais facilmente mecanizáveis no Sul do que no Norte.
As diferenças pluviométricas, menores no Norte que no Sul do estado.

b) Diferença de produtividade em relação às características ambientais.
Maior rentabilidade da cultura da soja no mercado nacional e internacional.

c) Leitura do mapa, correlacionando as culturas e sua distribuição geográfica.
Correlação das informações com o circuito do consumo.
Análise comparativa do mapa com outras representações (como relevo, infraestrutura viária, 
etc.).

             QUESTÃO 3 
a) Natureza seletiva. 
b) Cor, orientação ou forma.
c) Pontual ou zonal. 
d) Demonstrar que a vocação turística se relaciona a características fisiográficas, socioeconômicas 

e  histórico-culturais  dos  municípios.  Demonstrar  as  relações  geográficas  entre  os  tipos  de 
turismo, para que o aluno perceba a existência de padrões geográficos no território. Demonstrar 
a relação entre política governamental e política setorial do turismo.


