
TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DA POETISA CORA CORALINA PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“Fiz a escalada da montanha da vida removendo pedras e plantando flores.”

BOA PROVA!
www.funcab.org

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO

DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas e 30 minutos.

ESTE CADERNO CONTÉM 60 (SESSENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Professor Nível II / Geografia
CONCURSO PÚBLICO para o cargo de

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROVA

S23 - P
TARDE

Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas.

ATENÇÃO:

Disciplinas
Quantidade
de questões

Valor de cada
questão

Língua Portuguesa 15 2

Legislação e Ética na Administração Pública 5 1

Geografia e História de Rondônia 5 1

Conhecimentos Pedagógicos 10 1

Conhecimentos Específicos 25 2
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Poucas coisas são tão difíceis quanto fazer
um balanço, estabelecer um ranking. Entre as
questões inevitáveis, vejam esta: melhoramos ou
pioramos? Se o critério for a renda , ou o
resultado de um check-up, em suma, algo que
permita resultados objetivos, responder é fácil. Mas
perguntemos se aumentou a liberdade no mundo, se
nossa sociedade é mais democrática ou não, e tudo
se complica.

Tento, ainda assim, um balanço das
liberdades humanas. Diria que aumentou a liberdade
de escolha dos indivíduos, ao longo do último século,
mas que ao mesmo tempo se expandiu o controle
sobre nós. Parece contraditório, e é mesmo.

A liberdade cresceu enormemente no que diz
respeito aos caminhos da vida. Muitos dizem que a
homossexualidade não é uma opção, porque
ninguém escolhe, no silêncio das paixões, a quem vai
desejar sexualmente; concordo. Mas seguramente,
um século atrás, a homossexualidade não era uma
opção. Não estava aberta às pessoas na maior parte
do mundo. Os episódios mais tristes que conheço
foram de Oscar Wilde e de Piotr Tchaikovsky. Wilde,
apaixonado por um rapaz que não valia grande coisa,
foi para a cadeia, onde escreveu um livro doloroso,

(1897), praticamente encerrando sua
carreira e vida. Já o compositor russo viveu uma
tragédia mais dura. Há várias versões sobre sua
morte. Uma delas, num filme preto e branco, mostra-o
morrendo em dolorosa agonia depois de tomar,
inadvertidamente, um copo-d’água contaminado pelo
cólera. Pois o filme (1970), de Ken
Russel, mostra uma história pior. Embora
Tchaikovsky fosse extremamente popular na Rússia
e no mundo, a descoberta de sua homossexualidade
leva seu próprio círculo a lhe impor um dilema: a
infâmia ou o suicídio. Ele toma a água contaminada
de propósito. Morre, sim, em terrível agonia.

Qualquer dessas histórias seria difícil hoje em
dia. O mais irônico dos escritores britânicos, o mais
romântico dos compositores russos não teriam de
esconder sua orientação sexual. Teriam fins de vida
mais longos, melhores. A liberdade de você ser quem
é: eis o que se ampliou bastante. A vida pessoal se
tornou um espaço de maior florescimento.

Ao mesmo tempo, contudo, o controle
cresceu exponencialmente. Foucault, que faleceu há
quase trinta anos, foi quem chamou a atenção para
este ponto; mas nem poderia ele imaginar como em
poucas décadas aumentariam tanto os controles. Em
1995, Bill Gates celebrava, em seu

, a possibilidade de se rastrear o trajeto de cada
um de nós, onde abasteceu o carro, onde comprou
pizza, onde adquiriu o jornal; o poeta José Paulo
Paes, na época, disse que esse só podia ser um
sonho idiota. Pois quem deseja ser controlado a esse

per capita

De profundis

The music lovers

A estrada do
futuro

ponto? Isso hoje se tornou rotina, mas com uma
agravante: não é o Estado quem nos controla.
Empresas o fazem. O Facebook descobre os gostos
de seus clientes e vende-os para empresas que nele
anunciam. O pior é que não é só isso. Podemos ser
controlados em nossas opções políticas, em nosso
direito de escolha, em qualquer coisa. Nem sabemos
para quem são vendidas as bases de dados em que
estamos. Consta que o Facebook aproxima você de
quem tem preferências parecidas com as suas; mas
isso é uma lástima, porque petistas conviverão com
petistas, tucanos com tucanos, vegans com vegans...

Perde-se justamente uma das maiores
riquezas de nosso tempo, que é experimentar a
diversidade. [...]
(RIBEIRO, Renato Janine. Rev. Filosofia: nº 80, março de 2013,
p. 82.)

Questão 01

A argumentação desenvolvida no texto está
orientada no sentido de persuadir o leitor a concluir
que:

A) a homossexualidade não é uma opção, mas uma
necessidade incontrolável ditada pelas paixões.

B) é difícil saber o que se expandiu mais no último
século, se a liberdade de escolha dos indivíduos
ou o controle sobre nós.

C) com a liberdade dos dias atuais, Tchaikovsky e
Oscar Wilde teriam fins de vida melhores.

D) não é o Estado que controla os indivíduos, mas as
empresas privadas, através do Facebook.

E) Foucault foi um visionário, mas não conseguiu
antever o rápido crescimento do controle sobre os
indivíduos.

Questão 02

A passagem do texto em que o autor emprega forma
verbal destinada a expressar dúvida ou incerteza
quanto ao ponto de vista que emite é:

A) “Diria que aumentou a liberdade de escolha dos
indivíduos [...]” (§ 2)

B) “A liberdade cresceu enormemente no que diz
respeito aos caminhos da vida.” (§ 3)

C) “Ele toma a água contaminada de propósito.” (§ 3)
D) “A liberdade de você ser quem é: eis o que se

ampliou bastante.” (§ 4)
E) “A vida pessoal se tornou um espaço de maior

florescimento.” (§ 4)
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Em relação aos dois parágrafos imediatamente
anteriores, o quinto parágrafo do texto tem, na
argumentação, um caráter:

A) explicativo.
B conclusivo.
C contrastivo.
D exemplificador.
E resumidor.

)

)

)

)

Questão 03

A alternativa em que se lê argumento destinado a
justificar proposição contida no período anterior é:

A) “Parece contraditório, e é mesmo.” (§ 2)
B) “Não estava aberta às pessoas na maior parte do

mundo.” (§ 3)
C) “Há várias versões sobre sua morte.” (§ 3)
D) “Ele toma a água contaminada de propósito.” (§ 3)
E) “Teriam fins de vida mais longos, melhores.” (§ 4)

Questão 04

Altera-se o sentido de: “Foucault, que faleceu há
quase trinta anos, foi quem chamou a atenção para
este ponto; mas nem poderia ele imaginar como em
poucas décadas aumentariam tanto os controles.”
(§ 5), caso se obedeça à seguinte instrução de
reescrita:

A) deslocar o pronome “ele” para antes de “poderia
imaginar”.

B) substituir a forma verbal “há” por “faz”, no singular.
C) usar a forma verbal “advertiu” em vez de “chamou

a atenção”.
D) escrever “não obstante” em lugar de “mas”.
E) reescrever “que faleceu” como “falecido”.

Preserva-se o sentido de: “Tento, ainda assim, um
balanço das liberdades humanas.” (§ 2) com a
seguinte redação:

A) Tento, em vista disso, um balanço das liberdades
humanas.

B) Tento, a despeito disso, um balanço das
liberdades humanas.

C) Em consequência disso, tento um balanço das
liberdades humanas.

D) Devido a isso, tento um balanço das liberdades
humanas.

E) Visto isso, tento um balanço das liberdades
humanas.

Questão 07

Questão 08

A passagem em que o autor emprega advérbio em
para fazer a avaliação ou valoração subjetiva

de um fato por ele referido é:

A) “[...] ninguém escolhe, no silêncio das paixões, a
quem vai desejar sexualmente [...]” (§ 3)

B) “[...] seguramente, um século atrás, a
homossexualidade não era uma opção.” (§ 3)

C) “[...] praticamente encerrando sua carreira e vida.”
(§ 3)

D) “[...] depois de tomar, inadvertidamente, um
copo-d’água contaminado pelo cólera.” (§ 3)

E) “ [ . . . ] c o n t u d o , o c o n t r o l e c r e s c e u
exponencialmente.” (§ 5)

–mente

Questão 05

O aposto cujo papel semântico no texto está
caracterizado com evidente equívoco é:

A) algo que permita resultados objetivos (§ 1) /
resumir

B) (§ 3) / especificar
C) a infâmia ou o suicídio (§ 3) / discriminar
D) não é o Estado quem nos controla (§ 5) /

esclarecer
E em qualquer coisa (§ 5) / explicar

De profundis

)

Questão 06

Na formação das palavras “homossexualidade” (§ 3)
e “florescimento” (§ 4), os sufixos “-idade” e “-mento”
expressam, respectivamente, as mesmas noções de
“qualidade ou estado” e de “ato ou resultado de ato”
que os sufixos destacados em:

A) estudANTE – lembrANÇA
B) fascISTA– investiDURA
C) nobrEZA– realISMO
D) alvURA– contemplaÇÃO
E) mansiDÃO – folhAGEM

Questão 09
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Questão 13

O termo em destaque funciona como objeto direto da
oração em:

A) “[...] que aumentou A LIBERDADE DE ESCOLHA
DOS INDIVÍDUOS [...]” (§ 2)

B) “[...] ao mesmo tempo se expandiu O CONTROLE
SOBRE NÓS.” (§ 2)

C) “Teriam FINS DE VIDA MAIS LONGOS,
MELHORES.” (§ 4)

D) “[...] como em poucas décadas aumentariam tanto
OS CONTROLES.” (§ 5)

E) “[...] para quem são vendidas AS BASES DE
DADOS [...]” (§ 5)Questão 11

Com a substituição do termo em destaque por um
pronome átono, ocorre ERRO de regência em:

A) “Não estava aberta ÀS PESSOAS [...]” (§ 3) / Não
lhes estava aberta

B) “[...] onde escreveu UM LIVRO DOLOROSO,
[...]” (§ 3) / onde o escreveu

C) “Ele toma A ÁGUA CONTAMINADA de propósito.”
(§ 3) / Ele a toma

D) “[...] não teriam de esconder SUA ORIENTAÇÃO
SEXUAL.” (§ 4) / não teriam de esconder-lhe

E) “O Facebook descobre OS GOSTOS DE SEUS
CLIENTES [...]” (§ 5) / descobre-os

DE
PROFUNDIS

Questão 12

A alternativa em que se preserva a relação de
coordenação observada em: “O Facebook descobre
os gostos de seus clientes e vende-os para empresas
que nele anunciam.” (§ 5) é a seguinte:

A) O Facebook descobre os gostos de seus clientes
a fim de vendê-los para empresas que nele
anunciam.

B) O Facebook, à medida que descobre os gostos de
seus clientes, vende-os para empresas que nele
anunciam.

C) O Facebook não só descobre os gostos de seus
clientes, mas também os vende para empresas
que nele anunciam.

D) Uma vez que descobre os gostos de seus clientes,
o Facebook vende-os para empresas que nele
anunciam.

E) Descobertos os gostos de seus clientes, o
Facebook vende-os para empresas que nele
anunciam.

O verbo destacado em: “[...] leva seu próprio círculo a
lhe IMPOR um dilema [...]” (§ 3) está flexionado
corretamente em todos os contextos a seguir,
EXCETO em:

A) se seu círculo lhe impor.
B) até seu círculo lhe impor.
C) para seu círculo lhe impor.
D) em virtude de seu círculo lhe impor.
E) após seu círculo lhe impor.

Questão 10

Questão 14

A mudança de colocação do pronome átono a ser
evitada no português padrão, segundo as gramáticas
da língua, é a que se propõe em:

A) “Uma delas [...] mostra-o morrendo em dolorosa
agonia [...]” (§ 3) / o mostra

B) “[...] leva seu próprio círculo a lhe impor um dilema
[...]” (§ 3) / impor-lhe

C) “Isso hoje se tornou rotina [...]” (§ 5) / tornou-se
D) “[...] e vende-os para empresas que nele

anunciam.” (§ 5) / os vende
E) “Perde-se [...] uma das maiores riquezas de nosso

tempo [...]” (§ 6) / Se perde

Questão 15

Mantém-se o acento grave no “A” do complemento de
“aberta” – em: “Não estava aberta às pessoas na
maior parte do mundo.” (§ 3) – com a substituição
desse complemento por:

A) a ninguém.
B a nós.
C a quem quer que fosse.
D a escolha de ninguém.
E) a homossexuais.

)

)

)
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Segundo a Constituição Federal vigente, qualquer
cidadão é parte legítima para propor:

A) ação civil pública.
B) mandado de segurança coletivo.
C) ação de improbidade administrativa.
D) ação popular.
E) mandado de segurança individual.

Questão 16

Questão 18

Nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, é correto
afirmar:

A) Na concorrência, o licitante é livre para desistir de
sua proposta a qualquer tempo, desde que antes
de firmado o contrato administrativo.

B) A anulação do procedimento licitatório não opera
efeitos retroativos.

C) É nulo o contrato celebrado com preterição da
ordem classificatória da licitação.

D) Na concorrência, o licitante é livre para desistir de
sua proposta a qualquer tempo, desde que ainda
não tenha havido adjudicação.

E) A revogação do procedimento licitatório, por
motivo discricionário, não gera obrigação de
indenizar.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As ações de ressarcimento de danos causados ao
erário:

A) prescrevem no prazo de 5 anos, a contar da data
da ocorrência do dano.

B) prescrevem no prazo de 3 anos, a contar da data
da ocorrência do dano.

C) prescrevem no prazo de 5 anos, a contar do
conhecimento do dano pelo Poder Público.

D) prescrevem no prazo de 3 anos, a contar do
conhecimento do dano pelo Poder Público.

E) são imprescritíveis.

Questão 17

Questão 19

A respeito do acesso à informação, disciplinado pela
Lei Federal nº 12.527/2011, assinale a alternativa
correta.

A) É direito do requerente obter o inteiro teor de
decisão de negativa de acesso, por certidão ou
cópia.

B) A decisão que indefere o acesso à informação é
irrecorrível, restando ao requerente apenas a via
do mandado de segurança.

C) O acesso à informação necessária à tutela judicial
ou administrativa de direitos fundamentais só
poderá ser negado mediante decisão expressa e
fundamentada da autoridade administrativa
competente.

D) O prazo legal máximo de restrição de acesso à
informação é de 15 anos, a contar de sua
produção.

E) O acesso à informação não compreende o direito
de obter informação primária.

Questão 20

Consoante disposto na Lei nº 8.429/1992, é correto
afirmar que:

A) os atos de improbidade administrativa são
puníveis apenas se praticados dolosamente.

B) negar publicidade aos atos oficiais configura
prática de ato de improbidade administrativa.

C) o recebimento de vantagem econômica para
intermediar a liberação ou aplicação de verba
pública de qualquer natureza é ato de
improbidade administrativa punível nas formas
dolosa e culposa.

D) os atos de improbidade administrativa se sujeitam
ao chamado princípio da insignificância ou da
bagatela.

E) a dispensa indevida de licitação não configura ato
de improbidade administrativa, sujeitando o
serv idor apenas às sanções c iv is e
administrativas previstas na legislação específica.
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Questão 22

Segundo o IBGE, o Brasil é composto por dez bacias
hidrográficas, cada uma formada por sub-bacias. O
Estado de Rondônia encontra-se na bacia do rio
Amazonas, na sub-bacia hidrográfica conjugada do
rio:

A) Purus.
B) Tapajós.
C) Juruá.
D) Madeira.
E) Juruena.

Questão 23

A história de Rondônia é repleta de processos de
fragmentação para criação de novos municípios.
Entre os destacados nas alternativas a seguir,
assinale aquele cuja criação tem origem no
desmembramento direto do município de Ji-Paraná.

A) Cacaulândia.
B) Alto Paraíso.
C) Mirante da Serra.
D) Presidente Médici.
E) Governador Jorge Teixeira.

GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA

Questão 21

O final do século XIX é marcado por uma série de
mudanças resultantes do desenvolvimento do
capitalismo, que se encontrava na fase monopolista,
exigindo um reordenamento econômico das
sociedades. Cada vez mais o Brasil se incorpora a
essa nova ordem, o que produz reflexos não só sobre
sua economia, mas também sobre sua estrutura
política. Nesse contexto, reorganizam-se as
estratégias de defesa e ocupação das fronteiras
brasileiras, especialmente nos estados do
Centro-Oeste e da Amazônia. Cândido Mariano da
Silva Rondon chefiou as principais iniciativas de
desenvolvimento da região amazônica durante a
primeira República por meio de ações de caráter
misto: civil e militar.

Entre as opções a seguir, assinale a que apresenta
uma das principais funções da Comissão Rondon no
início do século XX:

A) ocupação de territórios no Pacífico.
B) construção de linhas telegráficas.
C) apoio militar na Guerra do Paraguai.
D) implementação do projeto Calha Norte.
E) extração de minérios da Serra dos Carajás.

(BIGIO, Elias dos Santos.
. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000 –Adaptado).

Cândido Rondon: a integração
nacional

Questão 24

A lavoura permanente de Ji-Paraná que apresentou a
maior área colhida em 2011, ano dos últimos dados
divulgados pelo IBGE, foi:

A) café.
B) cacau.
C) banana.
D) maracujá.
E) erva-mate.

Questão 25

A criação do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC) significou um avanço no que
diz respeito às políticas de conservação dos recursos
naturais no Brasil. O SNUC estabelece diferentes
categorias de manejo de Unidades de Conservação
(UC), cada uma atendendo, prioritariamente, a
determinados objetivos. Entre as UC a seguir, a única
que está localizada em RO é a:

A) Floresta Nacional Itaituba.
B) Reserva Extrativista Chico Mendes.
C) Parque Nacional Pacaás-Novos.
D) Estação Ecológica Juataí-Solimões.
E) Reserva BiológicaAbufari.
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Questão 28

Na tendência pedagógica tradicional, a didática
possui função:

A) ativa.
B) mobilizadora.
C) normativa.
D) crítica.
E) transformadora.

Questão 29

Um bom planejamento de aula alinhado com o
Projeto Político-Pedagógico da escola:

A) articula a atividade escolar com a problemática
social.

B) é produzido no início do ano com a participação da
comunidade.

C) contempla objetivos e métodos sem a
necessidade de ser sequencial.

D) é um guia de orientação que não exige
modificações ao longo do processo.

E) consiste no preenchimento dos relatórios para
comprovação administrativa.

Questão 27

Sobre a avaliação de acompanhamento, ou
avaliação operacional, é correto afirmar que esta
possui uma investigação de foco:

A) formativo e processual.
B) quantitativo.
C) processual e final.
D) no produto.
E) na certificação.

Questão 30

Os métodos ou metodologias de ensino:

A) independem da sequência de atividades.
B) restringem-se aos procedimentos.
C) limitam-se às técnicas.
D) são os meios para realizar os objetivos.
E) determinam quais conteúdos devem ser

abordados.

Questão 31

Na tendência liberal renovada progressivista, o
método de ensino valoriza as habilidades
cognitivas e:

A) o repasse de conhecimento.
B) a exposição verbal.
C) o aprender fazendo.
D) a observação.
E) os conteúdos.

Questão 26

É considerada uma ação inadequada para uma sala
de aula heterogênea:

A) diagnosticar as dificuldades dos alunos e o que
eles já sabem.

B) utilizar a mesma estratégia de ensino com todo o
grupo.

C) utilizar recursos e explicações diferenciadas para
o mesmo assunto.

D) incentivar a discussão com novas perguntas
sobre o assunto trabalhado.

E) aplicar atividades diversificadas sobre o mesmo
tema.

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

Questão 32

Questão 33

O modelo de currículo escolanovista compreende a
educação como:

A) instrumental, formal e pautada no saber.
B) processo de transmissão de conteúdos.
C) processo interno de desenvolvimento.
D) desenvolvimento de habilidades técnicas.
E) produto do conhecimento docente.

De acordo com a LDB – Lei nº 9.394/1996, a
Educação Especial é dever constitucional do Estado
e será ofertada:

A) sem terminalidade específica.
B) apenas na rede regular de ensino.
C) parcialmente para alunos com superdotação.
D) somente para alunos com deficiência.
E) também para alunos com altas habilidades.
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Questão 34

De acordo com a teoria da aprendizagem significativa
de Ausubel, um elemento facilitador na retenção da
nova aprendizagem é a:

A) elaboração de conceitos.
B) informação transmitida.
C) assimilação ou ancoragem.
D) atividade realizada.
E) memorização ou registro subsunçor.

Na concepção psicológica interacionista de
desenvolvimento, quando há uma nova possibilidade
orgânica no indivíduo ou mudanças no meio
ambiente na interação de organismo e meio é
acionado o processo de:

A) retroação.
B) controle.
C) estagnação.
D) condicionamento.
E) desequilíbrio.

Questão 35

Um dos discursos mais difundidos nas últimas
décadas é aquele que propõe a emergência de uma
sociedade “em rede” em detrimento de
uma sociedade “territorial” – Castells contrapõe um
“espaço dos fluxos” a um “espaço dos lugares”.
Aquilo que para muitos não passa de um binômio, a
relação território-rede, pode adquirir aqui a feição de
uma dicotomia: ao mundo dos territórios, mais
estável, enraizado, contrapor-se-ia um mundo das
redes, muito mais instável e fluido.

O fragmento é relacionado, diretamente, com a
seguinte temática:

A) fordismo.
B) metropolização.
C) energia renovável.
D) desterritorialização.
E) macrocefalia urbana.

(Castells, 1996)

(HAESBSERT, Rogério.
. PPGEO-UFF/AGB – Niterói, 2002, p. 27 -

Adaptado).

Concepções de território para entender
a territorialização

Questão 36

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A interpretação espacial pode utilizar grande
variedade de técnicas que, ao longo dos anos, são
aprimoradas possibilitando novos estudos. As
fotografias aéreas são bons exemplos, pois, a fim de
se reproduzir artificialmente a visão estereoscópica,
tomam-se duas fotografias aéreas consecutivas e,
mediante um instrumento ótico binocular, chamado
estereoscópico, consegue-se:

A) quantificar os litros de petróleo em poços
continentais.

B) ver os objetos representados em terceira
dimensão.

C) classificar os tipos de minerais encontrados nos
solos.

D) receber informações sobre a qualidade do ar em
áreas urbanas.

E) melhorar a eficiência da conexão aérea entre
países.

Questão 37

A linguagem do cinema vem sendo cada vez mais
utilizada nas aulas de geografia. Enquanto alguns
professores empregam adequadamente essa
linguagem, outros ainda têm dificuldade em usá-la
como recurso didático sem descaracterizar ou
esquecer a arte cinematográfica. A utilização de
filmes nas aulas de geografia deve levar em
consideração que o(s):

A) conceito de paisagem é o único tema a ser
aprofundado.

B) filmes são os recursos visuais mais didáticos.
C) papel do filme é de provocar uma situação de

aprendizagem.
D) filmes devem ser precedidos de uma avaliação

formal.
E) cinema não permite um pensamento etnocêntrico.

Questão 38

Pensar e agir interdisciplinarmente não é fácil, pois
passar de um trabalho individual para um trabalho
coletivo faz com que as temáticas sejam bem
escolhidas e amplamente planejadas. Todavia,
alguns temas já se apresentam diretamente
conectadas a duas ou mais disciplinas, sendo
fundamental o trabalho em conjunto. Entre os temas a
seguir, o que mais facilmente promove a integração
entre geografia e química é:

A) translação.
B) chuva ácida.
C) células de Hadley.
D) inversão térmica.
E) efeito de Coriolis.

Questão 39
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O mapa a seguir apresenta a divisão do Brasil entre
os principais biomas.

O bioma identificado com o número 5 possui a
seguinte característica:

A) Formação arbórea, pneumatófora e latifoliada.
B) Habitat original do pau-brasil com plantas

halófitas.
C) Vegetação xerófila com área original de

740 mil Km².
D) Adaptada ao clima tropical típico com vegetação

higrófila.
E) Cobria uma área de 1 milhão de Km² restando

apenas 5%.

Questão 40 Questão 42

O mapa, a seguir, apresenta em destaque o país
africano que viveu diversos conflitos internos ao
longo do século XX, tendo como ápice a Guerra Civil
em 1994.

A guerra civil de Ruanda no final do século XX ainda
marca a sociedade do país, pois dificulta a
consolidação da nacionalidade. A guerra civil foi o
enfrentamento entre:

A) Ruandeses e Somalis.
B) Zulus e Ugandeses.
C) Bantus e Tsonga.
D) Yorubas e Ibos.
E) Tutsis e Hutus.

Questão 41

“Os antagonismos intertribais vêm à tona graças ao
enfraquecimento dos braços do Estado; no caso dos
“novos Estados”, de braços que nunca tiveram tempo
(ou permissão) para criar músculos. Uma vez
iniciadas, as hostilidades tornam as incipientes ou
arraigadas leis do Estado inaplicáveis e, para todos
os fins práticos, nulas e inúteis. A população geral de
um Estado se vê assim num espaço sem lei. A parte
dela que resolve e consegue fugir do campo de
batalha encontra-se em outro tipo de anarquia, a da
fronteira global.”

Assinale a alternativa que contém a ideia
apresentada no fragmento.

A) Os refugiados são pessoas sem Estado.
B) O desemprego diminuiu com as migrações.
C) Aglobalização padronizou a cultura oriental.
D) Aglobalização equilibrou o poder entre os países.
E) A ONU criou um eficiente sistema de

solidariedade.

(BAUMAN, Zygmunt. . Rio de Janeiro: Zahar,
2007, p. 43).

Tempos Líquidos

Questão 43

Nas últimas décadas a taxa de fecundidade no Brasil
vem num processo de diminuição contínua na maior
parte dos lugares. Entre as macrorregiões brasileiras,
a que possui, segundo dados do Censo 2010 do
IBGE, a maior taxa de fecundidade é:

A) Nordeste.
B) Sul.
C) Centro-Oeste.
D) Norte.
E) Sudeste.
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Questão 45

Questão 46

A projeção cartográfica utilizada no mapa-múndi a
seguir é:

A) azimutal.
B) equidistante.
C) anamorfose.
D) equivalente.
E) cônica.

Fonte:http://www.geografiaparatodos.com.br/capitulo_3_
geoprocessamento_e_mapas_files/image019.gif.

A melhor forma de compreender o mundo atual é
analisá-lo sob a ótica das redes, sejam elas materiais
ou imateriais. As redes materiais são aquelas pelas
quais trafegam mercadorias e bens concretos, como
cargas e passageiros. O comércio mundial ganha,
cada vez mais importância nas novas relações
geoeconômicas entre os países. Levando em
consideração todos os produtos legalmente
comercializados no mundo em 2012, os países que
representam o principal exportador e o principal
importador são, respectivamente:

A) China e Estados Unidos.
B) Reino Unido e Japão.
C) Alemanha e França.
D) Índia eAustrália.
E) Brasil e Rússia.

Questão 47

O conceito de cidade global foi utilizado pela primeira
vez em 1996 por Saskia Sassen, em seu livro

.
Segundo levantamento fei to pelo GaWC
(Globalization and World Cities), importante grupo de
pesquisas sobre globalização e cidades globais,
existem diferentes níveis dessas cidades, sendo que
Londres, Tóquio e Nova York estão entre as cidades de
nível mais avançado. As cidades globais possuem
diversas características sendo algumas mais
importantes do que outras. Entre as alternativas a
seguir, assinale a que apresenta o principal
pré-requisito para uma cidade serconsiderada global.

A) População superior a 10 milhões de eleitores.
B) Deter grande produção da indústria siderúrgica.
C) Forte produção de commodities agrícolas.
D) Possuir expectativa de vida superior a 80 anos.
E) Cen t ro de dec i sões de co rpo rações

internacionais.

A Cidade Global: Nova York, Londres e Tóquio

Questão 44

Na faixa de contato entre as placas convergentes,
como no caso da Sul-Americana e a de Nazca, a
placa oceânica, mais densa, mergulha sob a
continental. Esse fenômeno, conhecido como
subducção, dá origem ao seguinte tipo de relevo
oceânico:

A) fossas marinhas.
B) bacias sedimentares.
C) falésias litorâneas.
D) escudos cristalinos.
E) dorsais atlânticas.

Questão 48

Observe a tabela a seguir.

Com base na tabela, pode-se fazer a seguinte
afirmação em relação aos fatores do clima:

A) A zona equatorial possui a maior amplitude
térmica devido ao fator longitudinal.

B) Quanto maior a continentalidade menor será a
temperatura mínima anual.

C) As temperaturas máximas estão relacionadas às
chuvas orográficas.

D) Quanto maior a latitude maior será a variação de
temperatura ao longo do ano.

E) A pressão atmosférica é menor nas regiões
litorâneas do hemisfério sul.

Fonte: Extraído de MORAES, Paulo Roberto.
. São Paulo: Harbra, 2011, p. 188.

Geografia geral e
do Brasil

Cidade

Temperatura
mínima no
ano (média

mensal)

Temperatura
máxima no
ano (média

mensal)

Amplitude
térmica
anual.

São Luis 22,3 31,4 8,6
Salvador 21 30 9
Rio de Janeiro 18,2 30,2 12
Florianópolis 13,5 28,5 15
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Questão 49

Questão 50

Questão 51

Ao longo da fronteira mexicana, existem empresas
com tecnologia e capital americano que aí se
instalaram para utilizar mão de obra barata e
contornar, em parte, a questão dos altos custos da
mão de obra norte-americana. Tais indústrias
atravessam a fronteira, mas têm suas produções
voltadas para o mercado interno americano ou para
exportação via Estados Unidos.

O fragmento faz referência a seguinte estrutura:

A) Vale do Silício.
B) Cinturão do Sol.
C) UniãoAduaneira.
D) Manufacturing Belt.
E) Indústrias Maquilladoras.

“A expansão dos complexos agroindustriais (CAIs)
ocorreu em virtude da incorporação de vastas
extensões de terra, no caso da soja e das cadeias
produtivas de origem histórica, como o café, o
algodão, a pecuária bovina, com a utilização de
tecnologia de mecanização da produção,
prioritariamente voltada para exportação (...) As
noções de complexo agroindustrial, em suas
conexões e interações espaciais, formam uma rede
que possibilita a produção em bases modernas, pois,
na atualidade, as empresas estabelecem conexões
no território, de forma a atuarem em todas as áreas de
produção e comercialização dos produtos agrícolas.”

Com base no fragmento, pode-se afirmar que a
noção de complexo agroindustrial promove a:

A) desconcentração fundiária.
B) integração entre campo e cidade.
C) diminuição das exportações agrícolas.
D) migração de retorno em direção ao campo.
E) inexistência de ações do Estado na produção.

(MARAFON, Gláucio José.
,

volume 22. Brasília: MEC, 2010, p. 211).

Campo, relações campo-cidade e a
luta pela terra. In: Coleção Explorado o Ensino: Geografia

Entre as bacias hidrográficas a seguir, assinale a
alternativa que apresenta a que possui o maior
potencial hidrelétrico instalado do Brasil.

A) Paraguai
B) Araguaia
C) Paraná
D) Tocantins
E) Parnaíba

Questão 52

O conflito entre palestinos e israelenses é um dos
mais noticiados e debatidos no mundo. Com diversos
episódios de reorganização política e territorial, a
região ainda sofre interferência com as instabilidades
no Oriente Médio, que é considerado um barril de
pólvora. Sobre o conflito em Israel pode-se afirmar
que:

A) a península do Sinai é a região pretendida por
palestinos, apesar da ocupação dos judeus.

B) o Hamas controla politicamente a Faixa de Gaza,
apesar do bloqueio das fronteiras liderado por
Israel.

C) a Cisjordânia é a região mais pacificada, desde a
retirada dos assentamentos palestinos.

D) o Hezbollah controla territorialmente três quartos
da cidade de Jerusalém, promovendo o genocídio
de cristãos e judeus.

E) a cidade de Tel-Aviv é reivindicada como cidade
sagrada por israelenses, palestinos e sírios.

Questão 53

Questão 54

A União Europeia é o bloco econômico com a
integração espacial mais consolidada. Apesar da
crise econômica atual alguns países ainda se
esforçam para ingressar no bloco. Entre os países a
seguir o último que ingressou na União Europeia, em
plena crise econômica, foi:

A) Rússia.
B) Portugal.
C) Suíça.
D) Croácia.
E) Luxemburgo.

Solo de cor escura, com alto teor de argila, formado
basicamente pela decomposição de gnaisse, granito
e calcário, em áreas tropicais sob intensa ação de
duas estações bem-definidas (seca e úmida) A
presença da umidade lhes dá uma consistência
pegajosa. Na época das secas, a escassez de água
torna este solo pouco maleável e enrijecido. No Brasil
foi explorado desde os primórdios da colonização
pela lavoura canavieira.

O fragmento refere-se ao seguinte tipo de solo:

A) Massapé.
B) Nitossolo.
C) Podzol.
D) Terra roxa.
E) Tchernozion.
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Questão 56

Questão 55 Questão 57

Questão 58

“A União de nações Sul-Americanas (UNASUL) é
formada pelos doze países da América do Sul. O
tratado constitutivo da organização foi aprovado
durante Reunião Extraordinária de Chefes de Estado
e de Governo, realizada em Brasília, em 23 de maio
de 2008.”

A UNASUL tem como objetivo:

A) Inviabilizar o crescimento de governos que
defendam a participação do Estado nas
economias.

B) Promover, de maneira participativa e consensual,
a articulação política entre os países.

C) Defender a representação da América do Sul, por
meio de três países, no Conselho de Segurança
da ONU.

D) Incentivar a livre circulação de pessoas,
mercadorias e investimentos entre os países do
continente.

E) Competir economicamente com os blocos da
União Europeia e Nafta aumentando as políticas
protecionistas.

(ht tp: / /www.i tamaraty.gov.br/ temas/america-do-sul-e-
integracao-regional/unasul).

Implantado nos anos 50 no Japão, o toyotismo é uma
nova maneira de organizar a indústria. O mentor do
toyotismo foi o engenheiro Tiichi Ohno, o então
vice-presidente da empresa japonesa Toyota Motors.
A evolução desse sistema gerou novos processos de
produção como o sistema , que possui
como principal característica:

A) intensa utilização de mão de obra desqualificada.
B) produção em série e padronização estética.
C) funcionamento a base de energias renováveis.
D) linha de montagem com repetição de tarefas.
E) redução dos custos na estocagem de insumos.

Just-in-time

“Há evidências científicas de que substâncias
fabricadas pelo homem estão destruindo a camada
de ozônio. Em 1977, cientistas britânicos detectaram
pela primeira vez a existência de um buraco na
camada de ozônio sobre a Antártida. Desde então,
têm se acumulado registros de que a camada está se
tornando mais fina em várias partes do mundo,
especialmente nas regiões próximas do Polo Sul e,
recentemente, do Polo Norte.”

Um dos principais problemas resultantes do aumento
do buraco na camada de ozônio é:

A) aumento da emissão de gases poluentes.
B) diminuição do volume de água salgada.
C) aumento na incidência de câncer de pele.
D) concentração de partículas na atmosfera.
E) mudança do ph em aquíferos tropicais.

(http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientai
s/camada_ozonio/).

No início do século XX, um relatório do banco de
investimentos Goldman Sachs criou a sigla BRIC
para designar o grupo de países que então
despontavam como potências econômicas
emergentes. Uma das características é o enorme
mercado consumidor que tais países detêm. Entre os
países que formam o BRIC, aquele que possui, em
números absolutos, a maior quantidade de pessoas
com condições de consumir como classe média é:

A) Brasil.
B) Rússia.
C) Índia.
D) China.
E) África do Sul.
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Questão 59

Questão 60

Segundo a Resolução CNE/CNB n 4, de 13 de julho
de 2010, existem diversas modalidades da Educação
Básica. Entre tais modalidades, a Educação Escolar
Indígena possui a seguinte condição:

A) o ensino deve ser ministrado somente em língua
portuguesa.

B) deve ser reconhecida a existência de normas
jurídicas próprias.

C) as práticas religiosas dos indígenas não podem
interferir no aprendizado.

D) o processo ensino-aprendizagem deve
desconsiderar as identidades nativas.

E) as unidades educacionais devem estar
localizadas fora dos territórios indígenas.

o

“Na Educação Básica, o respeito aos estudantes e a
seus tempos mentais, socioemocionais, culturais,
identitários, é um princípio orientador de toda a ação
educativa. [...] estas Diretrizes compreendem
orientações para a elaboração das diretrizes
específicas para cada etapa e modalidade da
Educação Básica, tendo como centro e motivação os
que justificam a existência da instituição escolar: os
estudantes emdesenvolvimento.”

Cada etapa da Educação Básica pode compreender
uma ou mais das modalidades de ensino. Sobre a
modalidade Educação de Jovens e Adultos pode-se
afirmar que:

A) pode ser oferecida somente às pessoas com
idade superior a 30 anos.

B) deve ter sempre o mesmo tempo e o mesmo
currículo que o ensino regular.

C) deve ser desenvolvida a agregação de
competências para o trabalho.

D) não será oferecido curso presencial, promovendo
o uso de novas tecnologias.

E) será pago mensalmente pelos alunos que já estão
no mercado de trabalho.

(Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação
Básica – Parecer CNE/CEB n° 07, de 07 de abril de 2010,
pp. 30-31).


