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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

As questões 1 a 4 referem-se ao texto a seguir. 
 

 

 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleza! 
 

– Beleza! – exclamou o engraxate, sorrindo. Ele 

acabara de receber uma gorjeta do cliente generoso. 

"Beleza" tornou-se hoje uma expressão 

brasileira popular que manifesta aprovação, 

verificação de que as coisas estão ocorrendo, 

enfim, como devem e deveriam sempre ocorrer. 

Bela expressão também, porque igualmente 

exata, certeira, adequada e iluminadora foi sua 

escolha espontânea. 

E contra a beleza não há argumentos. 

A beleza é essa luz que jorra de e patenteia uma 

verdade verdadeira. Luz que nos dá lucidez, 

clarividência, visão clara e abrangente no claro-escuro 

e no fragmentário em que nos movemos, aos tropeços. 

Assim como entender uma piada é um ato 

intelectual – e o riso é a aprovação de que a piada é 

boa, de que ela corresponde a um fato dissimulado 

pela "seriedade", pela minha auto-enganação, pelas 

formalidades e conveniências sociais –, usufruir da 

beleza (artística ou da natureza, ou mesmo 

industrial) é perceber uma realidade amorosa e 

inteligentemente organizada que se revela. 

Rodin é taxativo: "Não há, na realidade, nem 

estilo belo, nem desenho belo, nem cor bela. Existe 

apenas uma única beleza, a beleza da verdade que 

se revela. Quando uma verdade, uma idéia 

profunda, ou um sentimento forte explode numa 

obra literária ou artística, é óbvio que o estilo, a cor 

e o desenho são excelentes. Mas eles só possuem 

essa qualidade pelo reflexo da verdade."
1
 

A beleza é uma luz que emana da realidade e 

nos avisa: ultrapassamos (pelo menos por um 

momento) o contato banalizante e desumanizante 

com a vida. Mostra-se-nos que há, no núcleo da 

realidade, um ato de amor que põe as coisas no 

seu devido lugar – a gorjeta que surpreende, 

ultra-justiça, graça, gratuidade. 

Essa auto-revelação da vida expande nossa 

sensibilidade, nossa inteligência, nossa capacidade 

de amar e de sofrer, de aprender (sabedoria) que 

também é uma grande lição não entender o 

mistério, não querer esgotar a inesgotabilidade da 

realidade. Não esgotá-la, mas por ela ser invadido. 

[...] 

 
1
Auguste Rodin.  A arte. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1990, p. 73.  

 

Gabriel Perissé 
 

Texto disponível em: 

<http://www.hottopos.com/mirand5/beleza.htm>. 

  

1. Observe as seguintes afirmações: 

I. Apreciar a beleza é um ato meramente intelectual. 

II. Segundo Rodin, a beleza do estilo, cor e desenho 

explode pelo reflexo da verdade. 

III. A beleza é algo que permite ultrapassarmos os 

contatos banais com a vida. 

IV. A beleza ensina a entender os mistérios da vida. 

 

Está(ão) de acordo com o texto: 

 

A) Apenas a I. 

B) Apenas a II. 

C) Apenas a III. 

D) Apenas a III e IV. 

E) Apenas a II, III e IV. 

___________________________________________ 

 

2. A expressão “Beleza!” (linha 1), utilizada pelo 

engraxate, é: 

A) uma gíria. 

B) um termo de baixo calão. 

C) um dialeto regional. 

D) um jargão profissional. 

E) uma ironia. 

___________________________________________ 

 

3. O verbo “acabara” (linha 2) está flexionado: 

A) no pretérito perfeito do modo indicativo, que 

indica uma ação já passada. 

B) no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, que 

indica uma ação hipotética. 

C) no pretérito imperfeito do modo indicativo, que 

indica uma ação que tem continuidade no passado. 

D) no pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo, 

que indica uma ação anterior a outra já passada. 

E) no futuro do pretérito do modo indicativo, que 

indica uma ação hipotética. 

___________________________________________ 

  

4. A expressão “verdade verdadeira” (linha 12) é 

um pleonasmo, que neste texto foi utilizado para 

causar um efeito de realce. Os pleonasmos são 

muito comuns na linguagem oral.  

Marque a frase que NÃO apresenta pleonasmo: 

A) – Por favor, faça uma breve alocução! 

B) – Não feche a porta, que irei subir aí para cima em 

seguida. 

C) – Que me importa a mim crer ou não na ciência? 

D) – Estou certo de que o vi com meus próprios 

olhos! 

E) – Fique aqui do meu lado. 

 

 

 

http://www.hottopos.com/mirand5/beleza.htm
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As questões 5 a 10 referem-se ao texto a seguir. 
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A caixa de ferramentas 
Resumindo: são duas, apenas duas, as 

tarefas da educação. Como acho que as 

explicações conceituais são difíceis de aprender 

e fáceis de esquecer, eu caminho sempre pelo 

caminho dos poetas, que é o caminho das 

imagens. Uma boa imagem é inesquecível. 

Assim, ao invés de explicar o que disse, vou 

mostrar o que disse por meio de uma imagem. 

O corpo carrega duas caixas. Na mão 

direita, mão da destreza e do trabalho, ele leva 

uma caixa de ferramentas. E na mão esquerda, 

mão do coração, ele leva uma caixa de 

brinquedos. 

Ferramentas são melhorias do corpo. Os 

animais não precisam de ferramentas porque 

seus corpos já são ferramentas. Eles lhes dão 

tudo aquilo de que necessitam para sobreviver.  

Como são desajeitados os seres humanos 

quando comparados com os animais! Veja, por 

exemplo, os macacos. Sem nenhum treinamento 

especial eles tirariam medalhas de ouro na 

ginástica olímpica. E os saltos das pulgas e dos 

gafanhotos! Já prestou atenção na velocidade 

das formigas? Mais velozes a pé, 

proporcionalmente, que os bólidos de Fórmula 

Um! O vôo dos urubus, os buracos dos tatus, as 

teias das aranhas, as conchas dos moluscos, a 

língua saltadora dos sapos, o veneno das 

taturanas, os dentes dos castores...  

Nossa inteligência se desenvolveu para 

compensar nossa incompetência corporal. 

Inventou melhorias para o corpo: porretes, 

pilões, facas, flechas, redes, barcos, jegues, 

bicicletas, casas... Disse Marshal MacLuhan 

corretamente que todos os "meios" são 

extensões do corpo. É isto que são as 

ferramentas: meios para se viver. Ferramentas 

aumentam a nossa força, nos dão poder. Sem ser 

dotado de força de corpo, pela inteligência o 

homem se transformou no mais forte de todos os 
animais, o mais terrível, o mais criador, o mais 

destruidor. O homem tem poder para 

transformar o mundo num paraíso ou num 

deserto.  

A primeira tarefa de cada geração, dos pais, 

é passar aos filhos, como herança, a caixa de 

ferramentas. Para que eles não tenham de 

começar da estaca zero. Para que eles não 

precisem pensar soluções que já existem. Muitas 

ferramentas são objetos: sapatos, escovas, facas, 

canetas, óculos, carros, computadores. Os pais 

apresentam tais ferramentas aos seus filhos e 

lhes ensinam como devem ser usadas. Com o 

passar do tempo, muitas ferramentas, objetos e 
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seus usos se tornam obsoletos. Quando isso 

acontece, eles são retirados da caixa. São 

esquecidos por não terem mais uso. As meninas 

não têm de aprender a torrar café numa panela 

de ferro nem os meninos têm de aprender a usar 

arco e flecha para encontrar o café da manhã. 

Somente os velhos ainda sabem apontar os lápis 

com um canivete... 

Outras ferramentas são puras habilidades. 

Andar, falar, construir. Uma habilidade 

extraordinária que usamos o tempo todo, mas de 

que não temos consciência, é a capacidade de 

construir, na cabeça, as realidades virtuais 

chamadas mapas. Para nos entendermos na 

nossa casa, temos de ter mapas dos seus 

cômodos e mapas dos lugares onde as coisas 

estão guardadas. Fazemos mapas da casa. 

Fazemos mapas da cidade, do mundo, do 

universo. Sem mapas seríamos seres perdidos, 

sem direção.  

A ciência é, ao mesmo tempo, uma enorme 

caixa de ferramentas e, mais importante que 

suas ferramentas, um saber de como se fazem as 

ferramentas. O uso das ferramentas científicas 

que já existem pode ser ensinado. Mas a arte de 

construir ferramentas novas, para isso há de se 

saber pensar. A arte de pensar é a ponte para o 

desconhecido. Assim, tão importante quanto a 

aprendizagem do uso das ferramentas existentes 

– coisa que se pode aprender mecanicamente – é  

a arte de construir ferramentas novas. Na caixa 

das ferramentas, ao lado das ferramentas 

existentes, mas num compartimento separado, 

está a arte de pensar. (Fico a pensar: o que é que 

as escolas ensinam? Elas ensinam as 

ferramentas existentes ou a arte de pensar, chave 

para as ferramentas inexistentes? O problema: 

os processos de avaliação sabem como testar o 

conhecimento das ferramentas. Mas que 

procedimentos adotar para se avaliar a arte de 

pensar?)  

Assim, diante da caixa de ferramentas, o 

professor tem de se perguntar: "Isso que estou 
ensinando é ferramenta para quê? De que forma 

pode ser usado? Em que aumenta a competência 

dos meus alunos para viver a sua vida?" Se não 

houver resposta, pode-se estar certo de uma 

coisa: ferramenta não é.  

Mas há uma outra caixa, na mão esquerda, a 

mão do coração. Essa caixa está cheia de coisas 

que não servem para nada. Inúteis. Lá estão um 

livro de poemas da Cecília Meireles, a 

"Valsinha", do Chico, um cheiro de jasmim, um 

quadro do Monet, um vento no rosto, uma 

sonata de Mozart, o riso de uma criança, um 

saco de bolas de gude... Coisas inúteis. E, no 

entanto, elas nos fazem sorrir. E não é para isso 



IFRS – Concurso Público Edital 05/2010 – Caderno de Provas – Geografia 

 3 

 

 

 

que se educa? Para que nossos filhos saibam 

sorrir? 

Alves, Rubem. Educação dos sentidos e 

mais.... Campinas: Verus Editora, 2005. p. 9  

 

5. Sobre o texto, podemos afirmar que 

 

I. a caixa de ferramentas e a caixa de brinquedos 

possuem sentido conotativo. 

II. a inteligência humana compensa a falta de 

habilidade dos homens, inventando 

ferramentas para a sua caixa. 

III. o ser humano, assim como os animais, nasce 

com sua caixa de ferramentas. 

 

De acordo com o texto, está( o) correta(s): 

A) Apenas a I. 

B) Apenas a II. 

C) Apenas a I e II. 

D) Apenas a II e III. 

E) I, II e III 

 

6. O pronome é uma classe gramatical que serve 

para representar ou acompanhar um substantivo. 

Indique a afirmativa que apresenta uma relação 

INCORRETA entre o pronome e seu referente no 

texto. 

 

A) A palavra ele (linha 12) retoma o vocábulo corpo 

do mesmo parágrafo. 

B) O pronome eles (linha 17) se refere a seus corpos, 

no mesmo parágrafo. 

C) Na linha 21 o pronome eles retoma os macacos, 

no mesmo parágrafo. 

D) O pronome eles (linhas 47 e 48), refere-se a 

filhos, enquanto na linha 56 o pronome eles se refere 

aos pais. 

E) O pronome elas (linha 111) refere-se a coisas 

inúteis. 

 

7. A partir da leitura textual e das inferências 

permitidas pela mesma, assinale a alternativa que 

apresenta vocábulos que pertencem ao mesmo 

campo semântico no texto: 

 

A) caixa de brinquedos -  inutilidades -  poemas  

B) caixa de ferramentas - habilidades -  quadro do 

Monet 

C) caixa de ferramentas - inutilidades -  computador 

D) caixa de brinquedos  - habilidades -  ciência 

E) caixa de brinquedos -  habilidades -  falar 

 

 

8. Releia o segmento que abre o texto: 

 Resumindo: são duas, apenas duas, as tarefas da 

educação. 

 

Se substituirmos o numeral destacado no trecho acima 

pelo numeral uma, quantas OUTRAS palavras 

deverão sofrer alteração para que o trecho fique 

correto semântica e sintaticamente? 

 

A) uma 

B) quatro 

C) duas 

D) três 

E) cinco 

___________________________________________ 

 

9. O trecho Os animais não precisam de 

ferramentas porque seus corpos já são ferramentas 

sofreu alteração de significado com a reescritura 

da alternativa:  

 

A) Como seus corpos já são ferramentas, os animais 

não precisam de ferramentas. 

B) Uma vez que seus corpos já são ferramentas, os 

animais não precisam de ferramentas. 

C) Os animais não precisam de ferramentas, visto 

que seus corpos já são ferramentas.   

D) Considerando que seus corpos já são ferramentas, 

os animais não precisam de ferramentas. 

E) Os animais não precisam de ferramentas, portanto 

seus corpos já são ferramentas.   

___________________________________________ 

 

10. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F 

para as falsas. 

 

( ) O deslocamento do advérbio já (linha 79) para 

depois  do verbo NÃO altera o sentido da oração. 

( ) O deslocamento da palavra somente (linha 61) 

para depois do verbo e antes do artigo definido 

masculino ALTERA o sentido da oração. 

( ) O advérbio ainda (linha 61) expressa um lugar 

em vias de extinção. 

 

Marque a alternativa que apresenta a sequência 

correta de cima para baixo: 

 

A) F - V - V 

B) F - V - F 

C) V - V - F 

D) F - F - F 

E) V - V - V 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11. Segundo Eric Hobsbawn, os 20 anos seguintes a 

1973 ficaram conhecidos por uma conjuntura de 

“instabilidade e crise”. Neste período ocorreram 

mudanças significativas no cenário das ciências 

humanas, fundamentalmente através de novas 

correntes de pensamento que emergiram no debate 

geográfico. Esse é o momento em que determinada 

corrente geográfica estabelece como objetivo uma 

avaliação profunda das razões da “crise”, 

discutindo fundamentalmente as relações de 

produção, relações de trabalho, a ação do grande 

capital e as forças produtivas. Portanto, é o 

contexto no qual o materialismo histórico se 

propaga no campo do pensamento geográfico, 

através das análises de: 

 

A) Ellsworth Huntington 

B) Friedrich Ratzel 

C) Pierre George 

D) Karl Ritter 

E) Alexander Von Humboldt 

___________________________________________ 

 

12. Um dos mais respeitados intelectuais do 

pensamento geográfico foi o francês Vidal de La 

Blache. Assinale a alternativa que melhor define o 

pensamento geográfico de La Blache. 

 

A) O pensamento geográfico da escola francesa criada 

por La Blache tem por princípio fundamental a 

característica de privilegiar as pretensões 

imperialistas, ou seja, de expansionismo territorial. 

Dessa forma, o determinismo Lablachiano enfatiza 

rigidamente que o desenvolvimento de uma sociedade 

depende basicamente das condições naturais. 

B) A escola Lablachiana influenciou boa parte do 

pensamento geográfico em diversos países. Ela 

caracterizava-se por uma severa defesa da unidade na 

imensa variedade dos fenômenos, ou seja, descobrir 

pelo livre exercício do pensamento a constância dos 

fenômenos em meio a suas variações aparentes. 

C) A teoria geográfica de Vidal de La Blache consiste 
no estudo dos arranjos individuais. Cada arranjo 

abarcaria um conjunto de elementos, representando 

uma totalidade, onde o homem seria o principal 

elemento. Para ele, a ciência era uma forma de relação 

entre o homem e o criador.  

D) O francês Vidal de La Blache foi um geógrafo 

pioneiro na adoção dos pressupostos marxistas para o 

campo do pensamento geográfico. Enfatizando a 

relação do grande capital com a transformação do 

espaço geográfico.   

E) O pensamento geográfico da escola francesa criada 

por La Blache consiste na crítica ao determinismo. 

Assim, o possibilismo francês Lablachiano tem por 

princípio a valorização da relação homem-natureza, 

estudando as possibilidades de intervenção do homem 

no espaço. O homem seria um ser ativo, 

transformando o meio e criando novas formas na 

superfície terrestre. 

 

___________________________________________ 

 

13. A escola tradicional, de acordo com Giroux 

(1997), é simplesmente o local de transmissão de 

conhecimento, ignorando seu papel político e 

cultural. Pensamos que a ausência política 

proposta pelo autor se faz apenas na política de 

contestação, ou seja, na crítica ao status quo, pois 

sua função reprodutora de profundas 

desigualdades sociais não pode ser desconsiderada 

como um ato político. (...) Mas não há como negar 

que os pressupostos positivistas  estão impregnados 

na escola tradicional, pois algumas práticas 

pedagógicas e teorias educacionais estão  

alicerçadas nesses pressupostos. A escola, vista 

como um instrumento cartesiano, possibilita 

apenas a resolução burocrática de problemas 

elaborados por seus superiores, uma vez que tais 

resultados devem ser iguais para diferentes 

realidades. Em relação aos objetivos da escola 

tradicional é errado afirmar que:  

 

A) O objetivo da escola tradicional é a transmissão de 

conhecimento, ou seja, uma preocupação conteudista.  

B) O aluno é visto como um agente passivo, cabendo 

a ele decorar e memorizar o conjunto de 

conhecimentos significativos da cultura da 

humanidade previamente selecionados e transmitidos 

pelo professor em aulas expositivas. 

C) O mundo é uma externalidade ao aluno, ou seja, 

não é dado a ele a possibilidade de sua inserção no 

processo histórico. 

D) O conhecimento é tratado de forma fragmentada 

levando em consideração o conhecimento prévio do 

aluno. 

E) O conhecimento é concebido como uma 

informação que é apreendida unicamente pela 
memorização. 

___________________________________________ 
 

14. O estudo do lugar para o ensino de Geografia 

vem sendo analisado como possibilidade teórica e 

metodológica de aproximação do aluno e da sua 

realidade com aquilo que é ensinado pela 

Geografia na escola. Muitas vezes o mundo é 

estudado na sala de aula e a realidade que cerca à 

escola não tem permissão de entrar nesse espaço. 

O mundo da vida precisa entrar para dentro da 
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escola, para que esta também seja viva, para que 

consiga acolher os alunos e possa dar-lhes 

condições de realizarem a sua formação, de 

desenvolver um senso crítico, e ampliar as suas 

visões de mundo. Para que isto aconteça a escola 

deve ser a geradora de motivações para estabelecer 

inter-relações e produzir aprendizagens, e o 

professor, o mediador deste processo. Na 

perspectiva apresentada em relação ao lugar e aos 

demais conceitos básicos da Geografia e o que se 

ensina na escola, qual das alternativas abaixo é 

apresentada de forma incompleta em relação a sua 

definição num processo de aprendizagem: 

 

A) O espaço é considerado unicamente o receptáculo 

onde ocorrem os eventos, representando a 

materialização das relações existentes num 

determinado lugar. 

B) Uma paisagem é o retrato de um determinado lugar 

em um tempo específico, isto quer dizer que se 

apresenta de formas variadas ao longo do tempo. 

C) O espaço é o território vivo. 

D) A leitura do lugar, o reconhecimento do que existe, 

é um passo para a compreensão da realidade. 

E) Cada lugar é a seu tempo e a seu modo, uma 

mistura das características do lugar em si e das 

interferências regionais, nacionais e internacionais. 

___________________________________________ 

 

15. A maioria dos rios termina seu percurso 

desaguando no mar ou em um lago, onde a 

velocidade de escoamento (débito ou descarga 

fluvial) é menor e o rio deposita os sedimentos que 

carrega. Existem rios em que o mar sobe e inunda 

a foz do mesmo, formando um estuário. No 

entanto, quando uma grande quantidade de 

sedimentos é depositada na foz formam-se os 

deltas (formato que vem da palavra grega Δ - 

delta). Um exemplo de rio com foz em delta é o: 

 

A) Congo, no Zaire. 

B) São Francisco, no Brasil. 

C) Tejo, em Portugal. 
D) Mississipi, nos Estados Unidos da América. 

E) Yang Tsé, China. 

___________________________________________ 

 

16. “Um forte terremoto de magnitude 7 devastou 

o Haiti às 16h53 do dia 12 de janeiro, hora local -

19h53 de Brasília. O epicentro foi a poucos 

quilômetros da capital, Porto Príncipe.”  

 “Um forte tremor de 6,9 graus atingiu a zona 

central do Chile poucos minutos antes da 

cerimônia de posse do presidente eleito, Sebastián 

Piñera. O tremor aconteceu a 137 km de 

Valparaíso, onde aconteceu a posse, e a 147 km de 

Santiago, segundo o Serviço Geológico dos EUA.” 

Podemos relacionar os tremores de terra ocorridos 

nestes dois locais à Teoria da Tectônica de Placas, 

enunciada, primeiramente, por meio da Teoria da 

Deriva Continental de Alfred Wegener. Nos casos 

acima citados, as placas que se movimentaram 

foram, respectivamente: 

 

A) Placa Sul Americana e Arábica. 

B) Placa Sul Americana e do Pacífico.   

C) Placa do Caribe e Placa de Nazca  

D) Placa Africana e de Cocos. 

E) Placa da Anatólia e das Filipinas. 

___________________________________________ 

 

17. A cidade de Voçoroca, no estado do Rio 

Grande do Sul, tem seu nome ligado a um 

fenômeno geomorfológico que muito prejudica o 

aproveitamento econômico do solo e que tem por 

característica: 

 

A) Escavação ou rasgão no solo com o aparecimento 

de grandes esbarrancamentos de material decomposto. 

B) Ponto culminante e rochoso de uma montanha ou 

de uma serra que se apresenta, geralmente, de forma 

pontiaguda, dificultando a agricultura. 

C) Planalto cuja topografia é acentuadamente plana e 

que ocupa, às vezes, grandes extensões de areais e de 

solos ácidos. 

D) Local onde se verifica o aparecimento de uma 

fonte ou mina d’água, tornando o local extremamente 

encharcado. 

E) Monte de areias móveis, depositadas pela ação do 

vento dominante, que carregam os nutrientes do solo. 

___________________________________________ 

 

18. A unicidade técnica não significa presença 

única de uma técnica única. Na realidade, em 

nenhum momento da história, exceto em sua fase 

inicial, os grupos humanos utilizaram uma só 

geração de técnicas da vida material ou uma só 

geração de técnicas imateriais. Cada nova família 

de técnicas não expulsa completamente as famílias 

precedentes, convivendo juntas segundo uma 

ordem estabelecida por cada sociedade em suas 

relações com outras sociedades. Isto quer dizer que 

o passado não é completamente varrido. A herança 

material permanece, em proporções diferentes, 

segundo as civilizações, os países, as regiões. E 

sobre esses restos de uma sucessão de elaborações, 

vai se sobreimpor o novo conjunto de técnicas 

característico do período atual. 
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Baseado no enunciado anterior, qual das idéias 

abaixo demonstra e dá continuidade a explanação 

sobre a evolução da técnica até o presente: 

A) Os objetos técnicos semelhantes e atuais existem 

numa situação de independência funcional entre eles, 

tendência essa que é universal. 

B) A tecnologia, na sua forma atual, num mundo 

globalizado representa a soma de instrumentos 

separados e produtos desconectados. 

C) Podemos afirmar que o século XX foi responsável 

pela mecanização do território, ou seja, a criação do 

meio técnico. 

D) Os objetos técnicos sempre nasceram com uma 

vocação mercantil, independente do tempo e do 

espaço em que foram criados. 

E) As camadas técnicas provenientes do passado não 

são as mesmas, pois as diversas civilizações não 

receberam os mesmos impactos durante as diversas 

fases da evolução técnica.  

___________________________________________ 

19. A urbanização em larga escala, representada 

pela estruturação das grandes cidades, consiste em 

um fenômeno resultante do desenvolvimento 

industrial capitalista. Este processo, no final do 

século XIX e início do XX, através de sua etapa 

financeira e monopolista, proporcionou o 

surgimento de grandes conglomerados 

empresariais, dando origem às atuais metrópoles. 

Estas possuem funções fundamentais para a 

dinâmica política, econômica e social de 

determinadas regiões. Podem ser consideradas 

funções de uma metrópole: 

 

A) As metrópoles, dentre outras, possuem a função de 

irradiar poder, distribuindo amplamente os benefícios 

do desenvolvimento capitalista para as demais regiões 

periféricas. Também concentram a maioria das 

relações de produção, nas mais variadas formas e de 

todos os diversos setores da economia.  

B) A metrópole aparece, fundamentalmente, como 

centro cultural, de onde as novas tendências emergem. 

Dessa forma, são compostas por setores previamente 

arquitetados e planejados, onde a urbanização não 
marginaliza grande parte da população que nela 

habita. 

C) A principal função de uma metrópole é a 

arregimentação e qualificação da mão de obra para o 

setor industrial. Além de estabelecer interlocuções 

sociais, equiparando as classes sociais dentro de uma 

concepção Neo-Malthusiana. 

D) Dentre as funções de uma metrópole, podemos 

destacar a concentração de poder, onde as orientações 

políticas buscam por princípio a exclusão das classes 

menos favorecidos da sociedade. Tais políticas, 

baseadas em concepções de Pierre Joseph Proudhon, 

favorecem o surgimento de uma estrutura política 

centralizada e a exploração da mão de obra barata.  

E) Representar um centro de gestão de território, ou 

seja, um centro de investimento e acumulação de 

capital. Local privilegiado do ciclo de reprodução do 

capital, onde se dá a gestão do processo de criação do 

valor e criação, circulação e apropriação da mais-valia 

em amplo espaço geográfico.  

 

___________________________________________ 

20. O contexto atual de intenso crescimento dos 

centros urbanos, impulsionado pelo 

desenvolvimento industrial, tem ocorrido de 

maneira inversamente proporcional a capacidade 

destes centros de gerar condições de vida dignas a 

todos seus habitantes. Um agravante desta 

realidade é a forte especulação imobiliária, que 

afasta a população de baixa renda das melhores 

áreas, proporcionando a existência de habitações 

em locais impróprios, como em mananciais e 

encostas. 

 

Assinale a alternativa cujo conceito não tem 

relação com o fenômeno do inchaço dos grandes 

centros urbanos.  

A) Periferização. 

B) Conurbação. 

C) Favelização. 

D) Diastrofismo. 

E) Macrocefalia.   

___________________________________________ 

  

21. “Oceanos, lagos e rios, sobretudo os que se 

encontram nas proximidades de regiões 

industriais, estão seriamente poluídas.” (COELHO 

e TERRA:2001, p.420). A questão da água potável 

já surge como um provável conflito do nosso 

século. Sabe-se que uma grande parte da 

humanidade não dispõe de água suficiente para o 

seu consumo, no entanto, no continente sul 

americano há um “tesouro” sob os pés dos latino-

americanos. Trata-se do aquífero Guarani, uma 

reserva de nada menos 1,2 milhão de km
2
,
 

confinado entre as formações da Serra Geral.  

(Revista Galileu, n° 119, junho de 2001, p.47). Em 

relação à localização geográfica do aquífero 

Guarani, podemos afirmar que ele está situado:  

 

A) Parcialmente no Hemisfério Sul, nos países do 

Brasil e Venezuela. 

B) Totalmente no Hemisfério Norte, localizado entre 

o Brasil, Peru, Colômbia e Bolívia. 
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C) Parte no Hemisfério Sul e parte no Hemisfério 

Norte, em território brasileiro. 

D) Inteiramente no Hemisfério Ocidental, em área 

pertencente à Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. 

E) Somente no Hemisfério Oriental, nas áreas do 

Brasil e do Paraguai (Bacia do Rio da Prata).  

___________________________________________ 

 

22. Os combustíveis fósseis (petróleo, carvão 

mineral e o gás natural) representam praticamente 

85% da matriz energética mundial. Isso significa 

que a energia elétrica, mecânica, térmica e as 

renováveis ainda são secundárias no 

aproveitamento energético mundial. Recentemente 

foi descoberta no Brasil uma grande reserva 

petrolífera, que foi saudada como um alento para a 

questão energética nacional, contrariando os 

caminhos de fontes alternativas e menos poluentes, 

além de incitar a disputa entre as unidades da 

federação pelos “royaltes” de sua exploração. A 

reserva a que se faz questão (Pré-Sal) está 

localizada: 

 

A) Na P-54, no litoral do Rio Grande do Norte. 

B) Na plataforma continental entre o Espírito Santo e 

Santa Catarina. 

C) Na Bacia de Campos, para além da zona abissal, 

desde a Bahia até o Ceará. 

D) No Recôncavo Tucano, tradicional zona petrolífera 

de Pernambuco. 

E) Na Reserva de Tainhas, aquém do Talude 

continental. 

___________________________________________ 

 

23. No presente o efeito-estufa, em escala global, 

assim como as inversões térmicas em áreas 

urbano-industriais, em escala local, dentre outros, 

revelam a interação estabelecida entre a sociedade 

e a natureza, bem como a criação de situações de 

risco e de impacto ambiental climático decorrente 

da interferência humana nessa dinâmica. Quanto 

ás condições climático ambientais, considera-se 

errado afirmar que: 

 

A) As condições térmicas, de dispersão (ventos e 

poluição) e de umidade do ar exercem destacada 

influência sobre a manifestação de muitas doenças, 

epidemias e endemias humanas. 

B) Num primeiro momento da Modernidade, o clima 

aparecia como um dos componentes fundamentais do 

meio natural, e era muito fracamente tomado em 

consideração quando se tratava do meio social. 

C) As inversões térmicas em áreas urbano-industriais 

revelam a interação negativa estabelecida entre a 

sociedade e a natureza, bem como a criação de 

situações de risco e de impacto ambiental climático. 

D) Comumente, quanto mais cresce o organismo 

urbano tamponando e hermetizando os solos, outrora 

livres para infiltração -, mais rápido se torna o 

escoamento superficial e mais imediatas as 

interferências das inundações sobre as cidades. 

E) No contexto atual, em que se observa a hegemonia 

das relações capitalistas de produção, o 

ecodesenvolvimento e a idéia de “sociedades 

sustentáveis” têm contribuído significativamente na 

mudança das políticas públicas e das ações 

empresarias quanto a melhoria da qualidade ambiental 

nas cidades. 

 

___________________________________________ 

 

24. Durante a segunda metade do século XX o 

setor agrícola passou por mudanças que afetaram 

a estrutura da economia rural em escala mundial. 

Falamos aqui da modernização da agricultura, a 

chamada Revolução Verde, que consistiu no 

incremento tecnológico do setor. Neste contexto, 

um novo paradigma passou a dominar o setor 

agrícola e, cada vez mais, o conjunto das práticas 

agrícolas: 

 

I. A partir da Revolução Verde, a agricultura ganha 

um enorme impulso com o arsenal técnico-científico e 

passa a objetivar a produtividade em detrimento da 

preservação da agrobiodiversidade, afetando o 

equilíbrio das cadeias tróficas.  

II. Com o incremento da modernização científica na 

agricultura, o setor pode recuperar sua importância na 

economia mundial, possibilitando aos pequenos 

produtores ganhos jamais vistos. Além de um 

crescimento significativo na oferta de postos de 

trabalho. 

III. A tendência que predominou no campo da 

agricultura a partir da modernização foi a extrema 

artificialização do meio ambiente combinada com a 

máxima produtividade do trabalho via mecanização 

das práticas agrícolas, o que produziu uma espetacular 

expulsão de mão-de-obra do campo ao longo da 

segunda metade do século XX. 
 

Assinale a alternativa que descreve de maneira 

correta o novo paradigma que passou a dominar o 

setor agrícola a partir da Revolução Verde. 

A) Apenas o item I esta correto 

B) Apenas o item II esta correto. 

C) Apenas o item III esta correto.  

D) Apenas os itens I e II estão corretos. 

E) Apenas os itens II e III estão corretos. 
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25. O termo globalização, muito propalado 

atualmente, possui suas origens a partir de 

contextos históricos que nos remontam a séculos 

passados, como por exemplo: o processo das 

grandes navegações que estabeleceram conexões 

socioeconômicas entre diferentes continentes. No 

entanto, nas últimas décadas a crescente 

integração econômica entre as regiões sob diversos 

aspectos: comercial, produtivo e financeiro, tem 

acelerado tal processo. Atualmente a globalização 

pode ser percebida fundamentalmente através da 

produção e distribuição de bens e serviços dentro 

de redes em escala mundial, que podem levar a 

redução de barreiras no comércio mundial e a 

conseqüente formação de blocos econômicos. 

Desde 1980, quando esse processo se acelerou, a 

economia mundial passou a crescer 4% ao ano, o 

que teoricamente deveria contribuir para a 

melhoria do padrão de vida das sociedades em 

escala mundial. Entretanto, historicamente, a 

globalização tem contribuído para o desequilíbrio 

econômico entre as sociedades, esse processo pode 

ser percebido através de aspectos como: 

 

A) A quebra das barreiras fiscais, onde as economias 

nacionais se aglutinam formando os chamados trustes. 

Neste contexto, a livre concorrência é incentivada, a 

fim de que as leis do mercado possam encaminhar as 

economias ao desenvolvimento. 

B) O declínio dos Estados nacionais modernos que 

hoje não mais controlam de forma hegemônica a 

economia mundial. Dessa forma, a formação de 

grandes blocos econômicos supranacionais suprime o 

imperialismo e possibilita o acesso de toda a 

população mundial aos mais diversos benefícios 

tecnológicos. 

C) O aumento do desemprego estrutural em muitos 

países, pois o novo paradigma tecnológico requer mão 

de obra mais qualificada, marginalizando parcela 

significativa de trabalhadores. Observa-se também a 

concentração da produção em grandes empresas 

multinacionais, o que tem levado a desnacionalização 

de grande parte do setor produtivo, principalmente 
nos países menos desenvolvidos ou emergentes. 

D) O expansionismo territorial dos países mais 

desenvolvidos que, através da coerção militar, 

estabeleceram domínios sobre regiões 

economicamente estratégicas. Nesse sentido, o acesso 

aos benefícios ficou restrito a classes favorecidas da 

estrutura social, que na maioria das vezes representam 

a maioria da população.  

E) O aumento do desemprego estrutural em muitos 

países, em função do monopólio tecnológico exercido 

pelos grandes centros. Dessa maneira, economias 

periféricas passam a atrair investimentos, devido a 

grande oferta de mão de obra especializada, pois os 

governos destes países enfatizam por principio o 

incentivo a políticas públicas, de cunho social.  

___________________________________________ 

 

26. A intensificação da globalização econômica 

acirrou a concorrência na economia mundial 

durante as últimas décadas, trazendo para o 

debate das relações de mercado a chamada 

economia policêntrica. A partir deste novo 

contexto temos por característica fundamental a 

formação de blocos econômicos, os quais a União 

Européia foi o pioneiro, ainda na conjuntura da 

Guerra Fria. Para Demétrio Magnoli, existem 

tipos característicos de blocos econômicos. Dentre 

estes: 

I. Zona Livre de Comércio, União Aduaneira, 

Mercado Comum. 

II. Zona Livre de Comércio, União Econômica, 

Legislação Única. 

III. União Econômica, Mercado Comum, Áreas de 

integração por Investimentos. 

Qual das alternativas descreve de forma incorreta, 

os tipos característicos de blocos econômicos. 

A) Apenas o item I. 

B) Apenas o item II. 

C) Apenas o item III. 

D) Apenas os itens I e II.  

E) Apenas os itens II e III. 

___________________________________________ 

 

27. A última década do século XX foi um período 

no qual as sociedades começaram a sofrer o 

impacto das políticas orientadas pelo 

neoliberalismo. Neste contexto, de colapso do bloco 

socialista e consequente fim da Guerra Fria, o 

sistema capitalista passa por um momento de 

instabilidade. A solução encontrada seria uma 

readaptação do sistema, baseada num conjunto de 

medidas pensadas por intelectuais europeus e 

norte-americanos, com o objetivo de estabelecer 

um panorama favorável para suas economias. 

Desta forma, o capitalismo soube utilizar a 

expansão do mercado mundial através da 

globalização para redefinir as políticas econômicas 

dos Estados nacionais. No contexto brasileiro, o 

neoliberalismo se propagou através de políticas 

como:  

I. O Plano de Reforma do Estado objetivou 

racionalizar recursos, diminuindo o seu papel no que 

se refere às políticas sociais. Dessa maneira, a 

proposta do governo federal baseou-se na atração de 

capital especulativo, com juros altos, o que fez 
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aumentar as dívidas interna e externa, provocando 

uma crise fiscal enorme nos estados e municípios. Ou 

seja, temos um contexto de “Estado mínimo para as 

políticas públicas e máximo para o capital”. 

II. Sob as orientações das políticas neoliberais, os 

governos brasileiros durante a década de 1990 

procuraram racionalizar os gastos. Partindo do 

princípio de que o Estado deveria atuar como 

regulador da economia, implementando diretrizes 

protecionistas, a fim de recuperar o mercado interno, 

implementando a estatização da economia. 

III. Durante a década de 1990, fundamentalmente nos 

mandatos de Itamar Franco e Fernando Henrique 

Cardoso, a política brasileira se caracterizou pelos 

investimentos em políticas públicas. Neste contexto, 

educação e saúde, foram setores contemplados com a 

maior parcela dos orçamentos anuais. 

Assinale a alternativa que descreve de forma correta 
as políticas neoliberais no contexto brasileiro: 

A) Apenas a alternativa I. 

B) Apenas a alternativa II. 

C) Apenas a alternativa III. 

D) As alternativas I e II. 

E) As alternativas I e III. 

___________________________________________ 

 

28. A Geopolítica mundial do início do século XXI 

foi significativamente influenciada pela crise dos 

EUA. Neste contexto, a economia norte-americana 

abalada pela catástrofe de 11 de setembro, passa a 

ser orientada por uma política “Megalomaníaca” 

de força militar que destrói quase que por 

completo as bases políticas e ideológicas do país. 

Dessa forma, a geopolítica mundial durante a 

primeira década do século XXI pode ser 

caracterizada da seguinte forma: 

I. É possível afirmar que no contexto da última década 

assistimos a um progressivo crescimento da economia 

mundial em função dos dinâmicos asiáticos, 

fundamentalmente através do crescimento Chinês. 

Contudo, o peso das economias dos países do velho 

atlântico norte (união européia e EUA) ainda 

representam a maior parte do produto mundial. 

II. É possível afirmar que no contexto da última 

década assistimos a um expressivo crescimento da 

economia mundial em função dos dinâmicos asiáticos, 

fundamentalmente através do crescimento Chinês. 

Nesse sentido, houve uma transformação no cenário 

da economia mundial, transferindo o centro 

econômico do velho atlântico norte para o continente 

asiático. 

III. Embora a fragilidade da economia norte-

americana no início do século XXI, o governo norte-

americano conseguiu recuperar sua economia e 

retomar a posição hegemônica no contexto mundial.  

Assinale a alternativa que melhor descreve a 

geopolítica mundial no contexto da primeira 

década do século XXI. 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Apenas o item III está correto. 

D ) Apenas os itens I e III estão corretos. 

E) Apenas os itens II e III estão corretos. 

___________________________________________ 

  

29. A cidade considerada uma construção humana, 

é um produto histórico-social; nesta dimensão 

aparece como trabalho materializado, acumulado 

ao longo do processo histórico e desenvolvido por 

uma série de gerações. Expressão e significado da 

vida humana, obra e produto, processo histórico 

cumulativo, a cidade contém e revela ações 

passadas ao mesmo tempo, já que o futuro se 

constrói a partir das tramas do presente – o que 

nos coloca diante da impossibilidade de pensar a 

cidade separada da sociedade e do momento 

histórico em que vivemos.(...) A análise urbana 

também coloca-nos diante de uma situação de crise 

da cidade, acentuando velhas contradições e 

produzindo novas, num movimento triádico que se 

revela como (CARLOS: 2004, p. 7/8): 

 

A) tempo passado/tempo pregresso/tempo futuro 

B) semelhanças/incongruências/inconsistências 

C) persistências/transformações/deteriorações 

D) conglomerações/ dispersões/oscilações 

E) forma/estrutura/processo 

___________________________________________ 

 

30. A geopolítica ganhou espaço significativo no 

campo do pensamento geográfico, 

fundamentalmente a partir do início do século XX. 

Nesse contexto, a geopolítica surge com a função 

de: 

I. À medida que os Estados europeus ampliaram seus 

tentáculos econômicos sobre o mundo, exercendo o 

imperialismo, crescia a necessidade de estudos a 

respeito dos adversários e de possíveis cenários de 

guerra. Desta forma, a geopolítica surge como sendo a 

própria geografia a serviço do Estado, isto é, como 

instrumento a favor de sua expansão territorial. 

II. Na segunda metade do século XIX, o crescimento 

industrial das grandes potências começa a gerar 

tensões no continente europeu, a partir da corrida por 

mercados consumidores. Nesse contexto, a 

geopolítica surge como uma ramificação da geografia 

que busca apaziguar os possíveis conflitos que iriam 

ocorrer posteriormente no século XX. 
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III. A geopolítica surgiu como ciência no contexto da 

expansão das economias industriais, durante as 

últimas décadas do século XIX e início do XX, com a 

finalidade de possibilitar o crescimento equilibrado da 

economia mundial. 

Assinale a alternativa que melhor define a função 

da geopolítica no contexto da primeira metade do 

século XX. 

A) Apenas o item I esta correto. 

B) Apenas o item II esta correto. 

C) Apenas o item III esta correto. 

D) Apenas os itens I e II estão corretos. 

E) Apenas os itens I e III estão corretos. 

___________________________________________ 
 

31. O padrão de urbanização brasileiro apresenta 

mudanças, a partir da década de 1980, que 

merecem algum destaque. Embora as metrópoles 

apresentem crescimento maior do que o do país 

como um todo, seu ritmo diminuiu. As cidades de 

porte médio, com população entre 100 mil e 500 

mil habitantes, crescem a taxas maiores do que as 

das metrópoles, nas décadas de 1980 e 1990 (4,8% 

contra 1,3%). 

 

Dando continuidade ao enunciado anterior, é 

correto afirmar que: 

A) As periferias das metrópoles vêm crescendo a 

índices menores do que os núcleos centrais o que 

implica em um aumento relativo das regiões ricas. 

B)  Uma mudança importante da dinâmica 

demográfica metropolitana e que afeta o padrão de 

urbanização diz respeito ao aumento populacional 

devido ao crescimento das taxas de natalidade. 

C) O Brasil apresentou crescimento econômico 

menor durante o período de 1940 a 1970, comparando 

com o crescimento nas décadas de 1980 e 1990. 

D) A cidade do Rio de Janeiro deixa de ser a 

segunda metrópole do Brasil em tamanho 

populacional a partir do ano de 2009. 

E) As metrópoles que ainda crescem a taxas altas no 

Brasil podem ser representadas pelas cidades de 

Brasília, Curitiba e Goiânia. 

___________________________________________ 

 

32. Uma das características da história do 

capitalismo tem sido a intensa mobilidade espacial 

da população. Dentro dos próprios países e mesmo 

para fora destes, a migração é uma característica 

atual da demografia mundial. Um tipo de 

migração seletiva vem ocorrendo nos últimos 

tempos: profissionais bem preparados 

intelectualmente e de excelente qualificação 

profissional dirigem-se para os mais importantes 

centros de pesquisa do mundo, ao que se 

convencionou chamar de imigração de “cérebros”. 

São, respectivamente, grupos de países de 

emigração e de imigração de “cérebros”: 

I. Índia, Brasil e México. 

II. Estados Unidos da América, Japão e Alemanha. 

III. África do Sul, Nova Zelândia e Grécia.  

IV. Canadá, Argentina e França. 

 

A) I e II 

B) I e III 

C) II e III 

D) II e IV 

E) III e IV 

___________________________________________ 

 

33. A estrutura etária da população mundial 

mudou nos últimos anos. Entre as causas desta 

mudança, podemos apontar a expectativa de vida, 

as taxas de natalidade, as taxas de mortalidade e a 

taxa de fecundidade, entre outros indicadores. Um 

fenômeno demográfico apontado pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) faz estimativas de 

aumento dos grupos etários mais avançados (80, 90 

e 100 anos), que tem apresentado crescimento de 

60% entre 1970 e 1998. Países como o Japão, Itália 

e Suíça já apresentam um elevado número de 

idosos. Este fenômeno resultou na criação de um 

“Plano Internacional de Ação para o 

Envelhecimento” pela ONU. Este “envelhimento” 

da população poderá trazer como conseqüência 

geral, sobretudo para os países subdesenvolvidos: 

 

A) Aumento do IDH da população em geral e das 

taxas de fecundidade devido ao gradativo aumento da 

longevidade. 

B) A sobrecarga do sistema de previdência social pela 

diminuição da PEA, que notadamente contribui para 

este sistema. 

C) Maior longevidade da população masculina devido 

aos programas governamentais que se preocupam com 

a saúde do homem. 

D) Ociosidade total da população velha e a criação de 

centros gerontológicos estatais que onerarão, ainda 
mais, o Estado. 

E) Que os velhos representarão em torno de 1% da 

população total, provocando um alargamento da base 

da pirâmide etária da maioria dos países. 

___________________________________________ 

 

34. De uso tão antigo como a própria geografia, o 

termo escala encontra-se de tal modo incorporado 

ao vocabulário e ao imaginário geográficos que 

qualquer discussão a seu respeito parece 

desprovida de sentido, ou mesmo de utilidade. 

Como recurso matemático fundamental da 

cartografia a escala, é, e sempre foi uma fração 

que indica a relação entre as medidas do real e 
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aquelas da sua representação gráfica. Porém a 

conceituação de escala, como esta relação apenas, é 

cada vez mais insatisfatória, tendo em vista as 

possibilidades de reflexão que o termo pode 

adquirir, desde que liberto de uma perspectiva 

puramente matemática. Na geografia, o raciocínio 

analógico entre escalas cartográfica e geográfica 

dificultou a problematização do conceito, uma vez 

que a primeira satisfazia plenamente às 

necessidades empíricas da segunda. Nas últimas 

décadas, porém, exigências teóricas e conceituais 

impuseram-se a todos os campos da geografia, e o 

problema da escala, embora ainda pouco discutido, 

começa a ir além de uma medida de proporção da 

representação gráfica do território, ganhando 

novos contornos para expressar a representação 

dos diferentes modos de percepção e de concepção 

do real. (CASTRO, 2003). Prosseguindo a este 

raciocínio do uso da escala cartográfica para a 

Geografia é errado afirmar que: 

A) O empirismo geográfico satisfez-se, durante muito 

tempo, com a objetividade geométrica associando a 

escala geográfica à cartográfica, integrando 

analiticamente, com base nesta associação. 

B) O geógrafo frequentemente tem dificuldade em se 

fazer entender quando utiliza os termos “grande” e 

“pequena” escala para designar superfícies de 

tamanho inverso a estes qualificativos. 

C) A escala geográfica exprime a representação do 

espaço como forma geométrica, enquanto a escala 

cartográfica exprime a representação das relações que 

as sociedades mantêm com esta forma geométrica. 

D) A escala é, na realidade, a medida que confere 

visibilidade ao fenômeno. Ela não define, portanto, o 

nível de análise, nem pode ser confundida com ele, 

estas são noções independentes conceitual e 

empiricamente. 

E) A Geografia não dispõe de um conceito próprio de 

escala e adotou o conceito cartográfico, embora não 

seja evidente que este lhe seja apropriado. 

___________________________________________ 

 

35. A cartografia ao ser ensinada na sala de aula, 

apresenta graus de complexidade que devem de 

estar apropriados a idade e ao ano em que o aluno 

se encontra, devido ao grau cognitivo do processo 

aprendizagem ser diferenciado conforme a idade. 

Um aluno do 5° ou 6° ano do ensino fundamental 

não tem o mesmo potencial de leitura que um 

aluno do ensino médio, consequentemente, o 

primeiro lerá muito menos informações do que 

este. Portanto, conforme Simielli (1999), há três 

graus de complexidade para o ensino da 

Cartografia envolvendo uma faixa etária de 11 a 

17 anos e sendo constituído de aquisições simples, 

aquisições médias e aquisições complexas. Assinale 

a alternativa que não se enquadra como aquisição 

complexa no ensino da cartografia quanto a uso 

dos mapas e plantas:  

 

A) Explicar a localização de um fenômeno por 

correlação entre duas cartas 

B) Encontrar as coordenadas de um ponto 

C) Analisar uma carta temática que apresenta vários 

fenômenos 

D) Correlacionar duas cartas simples 

E) Saber elaborar um croqui com legenda fornecida 

pelo professor 

___________________________________________ 

 

36. Um dos grandes problemas dos países pobres é 

a destinação do lixo, sobretudo nos grandes centros 

urbanos. A existência de locais, a céu aberto e sem 

nenhum tratamento, exala odores fétidos, atraindo 

moscas, baratas e roedores e funcionando como 

foco de transmissão de doenças. Ao mesmo tempo 

a questão da poluição pelo uso de fontes 

energéticas não adequadas, tem produzido 

situações embaraçosas em se tratando de um 

futuro sustentável. Aponte a alternativa que NÃO 

contém uma técnica de tratamento do lixo e uma 

fonte de energia não renovável: 

 

A) Aterro sanitário – Energia eólica 

B) Depósito em lixões - Hulha 

C) Incineração – Força maremotriz 

D) Compostagem – Energia Geotérmica 

E) Coleta seletiva – Hidroeletricidade 

___________________________________________ 

 

37. Na linguagem cotidiana do senso comum, a 

noção de região pode ser empregada como uma 

referência associada à extensão de um certo fato ou 

fenômeno, ou ser ainda uma referência a limites 

mais ou menos habituais atribuídos à diversidade 

espacial. Empregamos assim cotidianamente 

expressões como – “a região mais pobre”,”a região 

montanhosa”, “a região da cidade X”, com 

referência a um conjunto de áreas onde há o 

domínio de determinadas características que 

distingue aquelas áreas das demais. Notemos que 

como simples referência não exigimos que esta 

noção se defina sempre em relação aos mesmos 

critérios, que haja precisão em seus limites ou que 

esteja referida sempre a um mesmo nível de 

tamanho ou escala espacial.  

Dando continuidade ao enunciado anterior a 

respeito do conceito de região é errado afirmar 

que: 

A) A região tem também um sentido bastante 

conhecido como unidade administrativa e, neste caso, 

a divisão regional é o meio pelo qual se exerce 
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frequentemente a hierarquia e o controle na 

administração dos Estados. 

B) Nas ciências em geral, como na matemática, na 

biologia, na geologia etc., a noção de região possui 

um emprego também associado à localização de um 

certo domínio, ou seja, domínio de uma dada 

propriedade matemática ou  domínio de uma dada 

espécie como de um afloramento. 

C) A região é uma realidade concreta, física, ela 

existe como um quadro de referência para a população 

que aí vive. 

D) A região constitui a dimensão da existência que 

se manifesta através de um cotidiano compartido entre 

as mais diversas pessoas, firmas, instituições –

cooperação e conflito, sendo a base da vida em 

comum. 

E) Segundo a Geografia possibilista, a região natural 

não pode ser o quadro e o fundamento da Geografia, 

pois o ambiente não é capaz de tudo explicar. 

 

___________________________________________ 

38. A organização regional do país que ora se 

apresenta difere da que ainda está vigente. 

Verifica-se, de um lado, a fusão das regiões Sul e 

Sudeste gerando o Centro-Sul que inclui ainda 

parte da antiga região Centro-Oeste. Esta, por 

outro lado, desaparece, parte repassando a 

integrar o Centro-Sul, parte a Amazônia. O 

desaparecimento da região Centro-Oeste foi 

viabilizado pela fragmentação político-

administrativa que ali se verificou na década de 80, 

a qual reflete, por sua vez, processos mais 

acentuados de diferenciação sócio-econômica do 

território. A Amazônia teve seu território 

ampliado, aproximando seus limites da 

denominada Amazônia Legal. Mas deve-se 

considerar que a regionalização aqui apresentada 

está apoiada em limites formais, isto é, político-

administrativos. Se considerarmos outros limites 

que os estaduais, veremos, com certeza, que o 

Nordeste avança pelo Norte mineiro, fato que a 

SUDENE reconhece plenamente. Veremos também 

que os chapadões sedimentares do oeste baiano, 

que passam pos intenso processo de modernização 

agrícola, poderão estar incluídos na região Centro-

Sul do país e não no Nordeste. Mas estes e outros 

acertos, contudo, não afetam a base da 

organização regional do país em três grandes 

regiões. (CORRÊA: 2001, p.198). 

 

Dando continuidade a essa nova identidade 

regional para o território brasileiro a partir de três 

grandes regiões geográficas, é correto afirmar em 

relação a região Centro Sul que: 

A) Representa a principal região agropecuária do país, 

pela enorme variedade de sua produção assim como 

em relação ao valor e volume de sua base produtiva 

como o café, a cana-de-açúcar, a laranja e o leite, 

entre outros. 

B) Apresenta diferentes tipos de conflitos sociais, 

estando a terra no centro dos conflitos e que envolve a 

reprodução do capital, de um lado, e a população 

indígena, de outro.  

C) Região que apresenta pequeno grau de articulação 

interna e caracteriza-se pela pequena divisão intra-

regional do trabalho. 

D) Apresenta grande concentração de renda, 

implicando no mais elevado nível de consumo e no 

desenvolvimento maior das atividades terciárias, 

eliminando crescentemente o número de pobres das 

periferias das grandes cidades. 

E) Região que apresenta grande fragmentação 

político-administrativa aliada à força política e à 

aparente união dos grupos dominantes tradicionais e 

emergentes, que tornam possível a venda da imagem 

do subdesenvolvimento regional. 

___________________________________________ 

 

39. Dentre a vegetação original brasileira, aquela 

que foi altamente devastada ao longo da história 

do Brasil e que apresenta espécies tais como o 

Jequitibá, o Cedro e o Ipê, mostrando-se muito 

densa, quase impenetrável, e encontra-se exposta à 

ação intensa das massas de ar úmido (Massa 

Tropical Atlântica), além de possuir em sua fauna 

animais como a arara-azul e a onça-pintada, sendo 

inclusive retratada em um seriado televisivo “A 

MURALHA”, chama-se: 

 

A) Floresta Amazônica (Floresta latifoliada tropical) 

B) Mata dos Cocais (Mata de transição) 

C) Mata Atlântica (Floresta fluvial) 

D) Mata de Araucária (Floresta aciculifoliada) 

E) Caatinga (Mata xerófila)  

___________________________________________ 

 

40. Dorothy Stang: Atuou ativamente nos 

movimentos sociais no Pará. A sua participação em 

projetos de desenvolvimento sustentável ultrapassou 

as fronteiras da pequena Vila de Sucupira, no 

município de Anapu, a 500 quilômetros de Belém 

do Pará, ganhando reconhecimento nacional e 

internacional. A religiosa participava da Comissão 

Pastoral da Terra (CPT) da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB) desde a sua fundação e 

acompanhou com determinação e solidariedade a 

vida e a luta dos trabalhadores do campo, 

sobretudo na região da Transamazônica, no Pará. 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Dorothy_Stang). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anapu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9m
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9m
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_Pastoral_da_Terra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_Pastoral_da_Terra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_Nacional_dos_Bispos_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_Nacional_dos_Bispos_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transamaz%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
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Chico Mendes: Foi seringueiro, sindicalista e ativista 

ambiental brasileiro. Sua intensa luta pela 

preservação da Amazônia o tornou conhecido 

internacionalmente. Sob sua liderança a luta dos 

seringueiros pela preservação do seu modo de vida 

adquiriu grande repercussão nacional e 

internacional. A proposta da "União dos Povos da 

Floresta" em defesa da Floresta Amazônica buscou 

unir os interesses dos indígenas, seringueiros, 

castanheiros, pequenos pescadores, quebradeiras 

de côco babaçu e populações ribeirinhas, através da 

criação de reservas extrativistas. 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Chico_Mendes).   

 

A causa comum que une os dois personagens 

acima, provocando, inclusive, as suas mortes é: 

A) Movimentos políticos urbanos e guerra pelo tráfico 

de drogas. 

B) Modernização da agricultura no Brasil e os 

processos produtivos mecanizados. 

C) Uso de defensivos agrícolas e transgenia. 

D) Biotecnologia transnacional e agricultura 

sustentável. 

E) Conflitos pela posse de terra e a reforma agrária. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_da_borracha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sindicalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambientalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambientalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amaz%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lideran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%A3o_dos_Povos_da_Floresta&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%A3o_dos_Povos_da_Floresta&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_Amaz%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Baba%C3%A7u

