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Língua Portuguesa  

1) O texto descritivo é definido quando utilizamos 
a linguagem para expressar a imagem que temos 
das coisas ou pessoas. Indique abaixo a resposta 
CORRETA que apresenta características do texto 
descritivo. 
 
a) Charges, cartuns e editoriais são os principais 
exemplos de textos descritivos. 
b) Gráficos, mapas, ilustrações são recursos 
utilizados no sentido de acrescentar informações 
ao texto verbal. 
c) Sua estrutura é estabelecida através da 
introdução, desenvolvimento e conclusão. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Introdução, desenvolvimento e conclusão é a 
estrutura clássica do gênero... Aponte abaixo a 
resposta CORRETA que apresenta o gênero de 
texto que se enquadra na citação acima citada. 
 
a) narração. 
b) novela. 
c) dissertação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3) Apresenta-se os seguintes tipos de frases: 
declarativas, interrogativas e imperativas. Aponte 
abaixo a resposta CORRETA que apresenta o 
conceito de frase imperativa. 
 
a) Empregadas quando se quer agir diretamente 
sobre o comportamento do interlocutor, o que 
ocorre quando se dá conselhos, ordens ou 
pedidos. 
b) Empregadas para exprimir desejo: Ex. Deus te 
guie! Bons ventos o levem! 
c) Empregadas quando o Imperador D. Pedro I 
anunciava suas exigências aos republicanos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) Define-se morfema como unidade de 
significação mínima, ou seja, elementos 
significativos indecomponíveis. Aponte abaixo a 
resposta CORRETA que apresenta um exemplo 
de morfema. 
 
a) gov-ern-o 
b) go-ver-no 
c) govern -o 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Coerência diz respeito a unidade de sentido; diz 
respeito ao encadeamento organizado e lógico 
das ideias do texto. Ela decorre da harmonia 
estabelecida entre as significações, evitando 
assim... Indique abaixo a resposta CORRETA que 
completa a definição de coerência. 
 

a) ...as contradições. 
b) ...as repetições . 
c) ...a coesão do texto. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) No discurso literário,  sobrepõem-se ao 
significado denotativo de um termo, significados 
paralelos. Sobre os seguintes níveis de 
linguagem: Linguagem denotativa e linguagem 
conotativa. Indique abaixo a resposta CORRETA 
que apresenta exemplo de linguagem conotativa. 
 
a) No meio do caminho tinha uma pedra. (...) tinha 
uma pedra no meio do caminho. Andrade, C. 
Drummond. 
b) É noite. Sinto que é noite (...) sinto que nós 
somos noite (...) noite nas águas, na pedra. 
Andrade, C. Drummond (Reunião) 
c) A minha vontade é forte... porém minha 
disposição de obedecer-lhe é fraca. Andrade. C. 
Drummond. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) É abrangente em seu significado, quando 
tomamos os seguintes termos: veículo e carro. 
Veiculo é mais abrangente, pois em seu 
significado está contido o significado de carro. 
Essa é a definição de:  
 
a) Sinestesia. 
b) Hiperônimo. 
c) Antônimo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) São elementos da estrutura da comunicação: 
remetente, destinatário, código, repertório, 
mensagem e veículo. Aponte abaixo a resposta 
CORRETA que apresenta a definição de 
repertório. 
 
a) A quem se destina a mensagem, ou seja o 
veículo que leva a mensagem ao seu destinatário. 
b) Rede de contatos, ou o mesmo que network. 
c) Rede de referências, valores e conhecimentos. 
Nossa bagagem cultural. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) Observe o seguinte exemplo: O interior de São 
Paulo está coberto por doces mares, donde se 
extrai o açúcar. Esse é um exemplo de qual figura 
de linguagem? Aponte abaixo a resposta 
CORRETA. 
 
a) Poesia concreta. 
b) Antítese. 
c) Metáfora. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) A NGB (Nomenclatura Gramatical Brasileira) 
divide as palavras da língua portuguesa em dez 
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classes, chamadas de classes gramaticais: 
substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, 
artigo, advérbio, preposição, conjunção e 
interjeição. Aponte abaixo a resposta CORRETA 
que apresenta um exemplo de interjeição. 
 
a) Os índios viviam aqui. 
b) aprender, mandar, permanecer, estar 
c) Nossa! Quantos órfãos chegaram? 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 

Conhecimentos Gerais 

11) Os problemas sociais têm maior incidência 
nas grandes cidades em virtude do êxodo rural. 
Sabendo disso, sobre os problemas sociais 
podemos afirmar:  
 
a) A falta de informação pode resultar em 
desempregos, que gera a falta de dinheiro, falta 
dos bens a que o mesmo dá acesso e, pode 
resultar também no analfabetismo.  
b) A causas dos problemas sociais estão ligadas a 
uma série de fatores. Dentre eles, podemos citar a 
falta de planejamento familiar e a falta de 
compromisso dos governantes.  
c) Um dos problemas urbanos que mais preocupa 
a população atualmente é a violência, pois as 
pessoas com melhores condições de vida estão 
vulneráveis aos crimes que ocorrem, 
principalmente nas pequenas cidades do Brasil.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
12) Referente as ações governamentais, 
considere as seguintes afirmativas: 
 
I- Ações Governamentais são iniciativas 
desenvolvidas pelo governo nos temas de 
produção e consumo sustentáveis. 
II- A ação governamental precisa acontecer por 
medidas práticas como a presença de empresas 
estatais no mercado, a regulamentação adequada 
e a implantação de meios eficientes de controle e 
fiscalização. 
III- O mercado de consumo esteve bastante 
conturbado nos setores de telefonia, planos de 
saúde e transporte aéreo. Agora, houve uma 
crescente melhora por parte da ação 
governamental. 
 
Desta forma, quais as afirmativas CORRETAS? 
 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 

13) A arte brasileira surgiu da mistura de outros 
estilos e se inicia desde o período da Pré-História 
há mais de 5 mil anos, até a arte primitiva.   
 
Sendo assim, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) As artes plásticas no Brasil nasceram 
precocemente em relação à descoberta e 
colonização do território. Durante o barroco, os 
maiores nomes a serem destacados 
são Aleijadinho e Mestre Ataíde, respectivamente 
na pintura e na escultura.  
b) No início do século XX, presenciamos 
o Modernismo Brasileiro, marcado inicialmente 
pela Semana de Arte Moderna.  
c) A arquitetura bandeirista e o barroco mineiro  
são considerados por muitos estudiosos como 
expressões de estilos asiáticos que encontraram 
no Brasil uma manifestação e linguagens 
modificadas.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
14) A cultura brasileira é uma síntese da influência 
dos vários povos e etnias que formaram o povo 
brasileiro.  
 
Sobre isto, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Foi dos holandeses que recebemos a herança 
cultural fundamental, onde a história da imigração 
holandesa no Brasil confunde-se com nossa 
própria história.  
b) No Sul do Brasil, as influências 
de imigrantes italianos, americanos e franceses 
são evidentes, seja na língua, culinária, música e 
outros aspectos.  
c) A diversidade cultural predominante no Brasil é 
consequência também da grande extensão 
territorial e das características geradas em cada 
região do país. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
15) Sobre o desenvolvimento sustentável, pode-se 
afirmar que: 
 
a) O desenvolvimento sustentável significa 
atender às necessidades da atual geração, sem 
comprometer a capacidade das futuras gerações 
em prover suas próprias demandas. 
b) O desenvolvimento sustentável requer 
planejamento e o reconhecimento de que os 
recursos são infinitos, ainda que preservando as 
espécies e os habitats naturais.  
c) O campo do desenvolvimento sustentável pode 
ser dividido em quatro componentes: 
a sustentabilidade natural, a sustentabilidade 
animal, a sustentabilidade política e 
a sustentabilidade socioeconômica. 
d) Nenhuma das alternativas.   
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Raciocínio Lógico (Matemática) 

16) Seja um capital de R$ 575,00 aplicado a 
rendimentos de 13% ao mês a juros composto 
durante 2,75 anos. Qual será o montante no final 
desta aplicação? 
 
a) R$ 32453,12. 
b) R$ 21441,75. 
c) R$ 31423,21. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17) Uma permutação em um conjunto de 8 letras 
distintas, pode-se formar quantas combinações? 
 
a) 40320 combinações. 
b) 4230 combinações. 
c) 16777216 combinações. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) Qual é a soma dos 17 primeiros termos em 
uma progressão Aritmética, sendo o primeiro 
termo a1 = 13 e o décimo a17 = 45. 
 
a) 435. 
b) 495. 
c) 493. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Segue abaixo uma matriz A 3x3. 
 

A =[
    
    
   

] 

 
Qual o determinante da matriz A? 
 
a) 20. 
b) 19. 
c) 0. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) Unidade de medida é uma quantidade 
especifica de determinada grandeza física e serve 
de padrão para eventuais comparações sendo 
assim julgue Verdadeiro (V) ou Falso (F) e 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
I- 1 quilo = 1000 gramas. 
II- 1m³= 1000L 
III- 1 decímetro = 10 milímetros 
IV- 1km = 10³m. 
V- Quando olhamos no velocímetro de um carro e 
lá esta marcando 100km/h, significa que o painel 
esta afirmando que percorremos 100km. 
 
As afirmativas verdadeiras são: 
 
a) I, II e III somente. 
b) I, II e IV somente. 

c) I, III e IV somente. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
 

Conhecimentos Específicos 

21) A associação de países que estabelecem 
relações econômicas privilegiadas entre si e que 
concordam em abrir mão de parte da soberania 
nacional em proveito da associação. Em tese, o 
comércio entre os integrantes de um bloco 
aumenta e gera crescimento, e deixar de participar 
de uma organização do tipo significa atualmente 
viver isolado do mundo comercial. Tais 
associações são costumeiramente formadas por 
países vizinhos ou que possuam afinidades 
culturais ou comerciais. Os blocos econômicos 
atuais podem ser classificados em: zona de 
preferência tarifária, zona de livre comércio, união 
aduaneira, mercado comum e união econômica e 
monetária. Tendo como referência o enunciado 
acima, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Comum corresponde a um bloco econômico 
que apresenta o máximo de integração entre os 
países, com livre circulação de pessoas, bens e 
serviços livre de tarifas de impostos. O que ocorre 
entre todos os blocos existentes no mundo. 
b) O primeiro bloco econômico foi criado na 
Europa, em 1956. Era formado inicialmente pela 
Bélgica, Alemanha Ocidental, Holanda, Itália, 
Luxemburgo e França, sendo conhecido pela sigla 
CECA (Comunidade Europeia do Carvão e do 
Aço). Esse grupo foi, logo depois, o embrião da 
moderna União Europeia (UE). 
c) Zona de Livre comércio caracteriza-se pela 
redução das tarifas alfandegárias para o país líder 
do bloco. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) A República Federativa do Brasil organiza-se 
com base na divisão de poderes. Os poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário são 
independentes e desempenham funções definidas 
pela Constituição. Os diferentes níveis de governo 
atuam com o objetivo de encontrar soluções para 
os problemas coletivos. No que se refere à 
administração pública, aos deputados e 
senadores, às atribuições do presidente da 
República e às funções essenciais à Justiça. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Executivo - O poder executivo no Brasil é 
composto pelos tribunais superiores, entre os 
quais um dos mais importantes é o Supremo 
Tribunal Federal. 
b) Legislativo - O poder legislativo brasileiro é 
exercido pelo Congresso Nacional, que, por sua 
vez, é composto pela Câmara dos Deputados e 
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pelo Senado Federal. As duas casas possuem 
poder equivalente, mas características distintas. A 
Câmara de Deputados compõe-se de 
representantes do povo, eleitos por voto 
proporcional, isto é, de acordo com a população 
de cada Estado. 
c) Judiciário – No Brasil é representado pelas 
assembleias legislativas, compostas por 
deputados estaduais, pelo Presidente da 
República no âmbito federal e Juízes. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
23) Etnia são grupos de pessoas definidas pelas 
suas origens e por seus traços físicos e culturais. 
Este termo é usado para substituir o termo raça 
que era usado de forma abusiva, já que não 
existem raças de seres humanos e sim pessoas 
de características diferentes. O povo brasileiro é 
caracterizado pela miscigenação, ou seja, pela 
mistura entre grupos étnicos. A diversidade étnica 
da população brasileira é resultado de pelo menos 
500 anos de história. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) No Brasil existe uma diversidade de etnias, já 
que as origens provêm da fusão de diferentes 
grupos étnicos. 
b) O povo brasileiro é composto etnicamente por 
brancos de origem europeia, negros de origem 
africana, amarelos (indígenas e asiáticos) e 
mestiços.  
c) No Brasil, perante as nossas leis, todos os 
grupos étnicos constituem um só conjunto: a 
população brasileira. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) Embora na economia globalizada exista cada 
vez maior interação entre os setores de atividade, 
tradicionalmente costuma-se dividi-la em três 
setores. Assinale a CORRETA: 
 
a) Setor industrial, setor urbano e setor agrícola. 
b) Setor extrativista, setor mineral, setor industrial. 
c) Setor primário, setor secundário e setor 
terciário.  
d) Nenhuma das alternativas. 
  
25) Para facilitar o entendimento dos diversos 
relatórios demográficos, são definidos a seguir 
alguns indicadores econômicos e sociais 
importantes. Os indicadores económicos são 
grandezas de carácter económico, expressas em 
valor numérico, cuja principal utilidade consiste na 
aferição dos níveis de desenvolvimento de países, 
regiões, empresas, etc. (permitindo, também, 
como é evidente, efetuar comparações).  
 
Na análise da situação económica relativa dos 
diversos países ou regiões geográficas, que 

reflete a produção de bens e serviços finais de um 
país num período temporal utiliza-se os 
indicadores econômicos como:  
 
a) IDH – Índice de Desenvolvimento Humano e 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC 
b) Índice de Gini – que é um dado utilizado para 
medir o índice de desigualdade social e foi criado 
pelo estatístico italiano Corrado Gini no ano de 
1992.  
c) O PIB que é o valor de toda a produção de bens 
e serviços ocorrida dentro das fronteiras do país, 
sem considerar a nacionalidade dos que se 
apropriaram dessas rendas, sem descontar 
rendas eventualmente enviadas ao exterior e sem 
considerar as recebidas do exterior, daí o 
qualificativo de “interno.” E o PNB que considera 
as rendas recebidas do exterior por nacionais do 
país e desconta as que foram apropriadas por 
nacionais de outros países, daí o qualificativo 
“nacional”. 
d) Nenhuma das alternativas  
 
26) Para determinar a qualidade de vida dos 
vários países, a ONU elabora, anualmente, um 
relatório com três aspectos fundamentais: Vida 
longa e saudável, conhecimento, escolaridade e 
padrão de vida decente. Os indicadores 
escolhidos para representar essas condições são 
expectativa de vida, grau de escolaridade e renda 
per capita da população. Fazendo assim uma 
média representada pelo: 
 
a) O IDH é uma média simples dos três 
indicadores, variando em uma escala de O a 1. 
Onde classifica em primeiro lugar na lista da ONU, 
país com IDH de 0,96. 
b) Renda Nacional Bruta (RNB) per capita, 
baseada na paridade de poder de compra dos 
habitantes. 
c) Saldo da Balança Comercial. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) O Turismo vem crescendo bastante nos 
últimos anos, despertando a atenção de 
pesquisadores das mais distintas ciências. Diante 
da expressividade que ele vem adquirindo, faz-se 
necessário a realização de pesquisas 
interdisciplinares que avaliem a sua expansão e 
os seus impactos, assim como que definam 
diretrizes para um planejamento sustentável desta 
atividade. Na última década, a Geografia é uma 
das ciências que mais tem contribuído para as 
reflexões sobre o turismo. Um dos fluxos que 
integra a Globalização é justamente o das 
pessoas que fazem turismo. Nas viagens, os 
turistas estabelecem contatos com outras 
comunidades, com costumes, culturas e até 
idiomas distintos. Nessa perspectiva, 
consideramos que o crescimento e a difusão do 
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turismo em escala global lançam uma série de 
possibilidades para articular as discussões entre o 
ensino de Geografia e o turismo. Levando em 
consideração o texto supracitado assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) A partir da década de 1970 e 1980, as 
abordagens geográficas, como também, as 
relacionadas à geografia do turismo começam a 
tomar novos rumos, ganhando espaço nos livros 
didáticos e inclusive nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (Pcns). 
b) O interesse da geografia no estudo do turismo 
reflete a relevância social, política, cultural e 
econômica que esta atividade ganhou nos últimos 
tempos. 
c) Dado as mudanças em curso na Geografia, o 
turismo vem ganhando destaque nesta disciplina, 
fomentando um amplo campo de investigação que 
já conta com uma significativa produção de livros, 
trabalhos e eventos científicos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) Na relação cidade x campo, hoje, o urbano 
tem-se mostrado o elemento dominante no 
panorama brasileiro. A subordinação do campo à 
cidade é uma característica recente de nosso 
quadro socioeconômico, transformado nos últimos 
anos, mais especificamente nos recentes 40 anos 
que sucederam a 2ª Guerra Mundial, com o 
advento da industrialização. O fenômeno da 
industrialização brasileira atrela-se, como uma 
extensão do que acontece no restante do mundo, 
ao processo de urbanização. A zona rural, agora 
subordinada aos interesses urbanos, orienta sua 
produção para a satisfação direta ou indireta da 
cidade, que investe no campo maciçamente, 
reproduzindo ainda mais essa situação de 
dependência. São atribuições do campo frente à 
configuração do Brasil urbano industrial: 
 
a) Produção de itens para a exportação, bem 
como a produção de alimentos para o grande 
contingente populacional das cidades. 
b) Produção de matérias-primas para o setor 
primário da economia. 
c) Produção de gêneros alimentícios para a 
população interna. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) Os índices de crescimento populacional são, 
há muito tempo, alvo de estudos e preocupações 
por parte de demógrafos, geógrafos, sociólogos e 
economistas. Há, assim, diversos estudos e 
apontamentos sobre o crescimento, a diminuição 
e a estabilização dos quantitativos populacionais 
em todo o mundo. Para explicar, de uma forma 
sistemática, essas dinâmicas, existem as teorias 
demográficas. Um pastor protestante e 
economista inglês que, em 1798, publicou uma 

obra chamada “Ensaio” sobre o princípio da 
população. O seu trabalho refletia, de certa forma, 
as preocupações de sua época, em sua teoria 
demográfica, considerou que os problemas sociais 
estavam relacionados com o excesso de 
população no espaço das cidades, ele previu que 
a população tendia a crescer ainda mais 
rapidamente do que outrora, o que o fez concluir 
que o crescimento demográfico seria superior ao 
ritmo de produção de alimentos. Assinale a 
alternativa que identifica como ficou conhecida 
essa Teoria Demográfica: 
 
a) Teoria da transição demográfica. 
b) Teoria malthusiana. 
c) Teoria reformista Marxista. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30) O espaço geográfico é a natureza 
transformada pelo trabalho dos seres humanos, 
um conjunto constituído por diferentes paisagens. 
Ele pode ser grande ou pequeno, movimentado ou 
não apresentando elementos naturais ou culturais 
e elementos invisíveis. O espaço é construído e 
reconstruído permanentemente pelo trabalho 
humano e pela natureza. A Geografia assim como 
outras ciências também possui conceitos que são 
fundamentais para o seu estudo sendo eles: 
paisagem, lugar, território e a região.  
 
Julgue as afirmativas apresentadas. 
 
I- Paisagem: No senso comum a palavra pode ter 
diferentes significados como onde estão as 
estrelas, às distâncias de um lugar a outro, mas, 
para a geografia o espaço estudado com maior 
ênfase é aquele onde ocorrem relações sociais, 
econômicas e políticas dentro de uma escala que 
varia do local para o global. É aquele que 
apresenta alguma relação com as pessoas que o 
habitam.  
II- Lugar: O lugar é a parte do espaço onde as 
relações de proximidade e afetividade dos 
indivíduos se entrelaçam, sobretudo as do 
cotidiano. É onde as pessoas constroem 
referências quase que sentimental com aquele 
lugar, onde cada pessoa busca as referências 
pessoais e constrói os seus sistemas de valores 
que fundamentam a vida em sociedade. Portanto, 
o conceito de lugar está relacionado à dimensão 
cultural e fortemente relacionado à identidade e ao 
cotidiano. 
III- Espaço: É tudo aquilo que vemos, e se 
constitui a partir da presença em diferentes 
escalas dos elementos naturais e culturais sobre 
os quais a sociedade interage e cuja percepção 
permite a leitura do espectador, onde 
encontramos elementos socioculturais resultante 
da formação histórica, cultural, emocional, físico, 
resultante da dinâmica natural. 
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IV- Território: O território é temporário e 
modificável, depende das relações e escalas 
temporais. É onde ocorre as relações de poder e 
como os que o habitam o conhecem. 
 
Está CORRETO somente o que está afirmado em: 
 
a) I, II e IV. 
b) I, III e IV. 
c) II e IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
31) São propostos  objetivos do ensino 
fundamental para que os alunos sejam capazes 
de: Todas as alternativas correspondem aos 
objetivos propostos para área de Geografia 
EXCETO: 
 
a) Compreender a cidadania como participação 
social e política, assim como exercício de direitos 
e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no 
dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e 
repúdio às injustiças, respeitando o outro e 
exigindo para si o mesmo respeito. 
b) Reconhecer que representações algébricas 
permitem expressar generalizações sobre 
propriedades das operações aritméticas, traduzir 
situações-problema e favorecer as possíveis 
soluções. 
c) Conhecer e valorizar a pluralidade do 
patrimônio sociocultural brasileiro, bem como 
aspectos socioculturais de outros povos e nações, 
posicionando-se contra qualquer discriminação 
baseada em diferenças culturais, de classe social, 
de crenças, de sexo, de etnia ou outras 
características individuais e sociais. 
d) Conhecer e valorizar a pluralidade do 
patrimônio sociocultural brasileiro, bem como 
aspectos socioculturais de outros povos e nações, 
posicionando-se contra qualquer discriminação 
baseada em diferenças culturais, de classe social, 
de crenças, de sexo, de etnia ou outras 
características individuais e sociais. 
 
32)  Sendo responsabilidade do Estado para com 
os alunos das escolas públicas do Brasil, levando 
em consideração que o livro didático constitui 
material necessário para o processo ensino-
aprendizagem. Dentro deste pressuposto, assinale 
a alternativa CORRETA:  
 
a) O livro deve ser considerado como única fonte 
de conhecimento disponível para o educando, 
mesmo sendo utilizado didática e corretamente 
em sala de aula. 
b) O professor deve ter consciência da 
necessidade de um trabalho diversificado e, para 
tanto, é preciso buscar, em outras fontes, 
informações ou conteúdos que venham a 
complementar e enriquecer o livro didático. 

c) O livro didático é um Direito Inconstitucional do 
estudante brasileiro. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
33) O Geoprocessamento é uma ciência que 
aplica softwares de computadores ao 
levantamento e processamento de informações 
geográficas. Por meio do geoprocessamento, o 
homem é capaz de analisar informações 
geográficas, dados georreferenciados e todos os 
tipos de conteúdos relacionados à realidade 
espacial de uma área ou terreno. No estudo da 
geografia o geoprocessamento é fundamental, 
Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) Esse tipo de estudo beneficia a evolução de 
mapas e cartas dados sobre relevo, fauna, flora, 
rotas comerciais, limites políticos, entre outros 
itens. Essa ciência só se tornou viável com o 
avanço da informática e das tecnologias. 
b) Auxiliar a pesquisa geográfica e um espaço 
promissor para atividade profissional dos 
geógrafos. 
c) Permite medir, representar e analisar o espaço 
geográfico com alta precisão. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
34) O planeta possui seis continentes: África, 
América, Antártica, Ásia, Europa e Oceania. Essas 
grandes porções de terras emersas, limitadas por 
oceanos, mares e montanhas, possuem extensão 
territorial de 149.440.850 quilômetros quadrados, 
correspondendo a aproximadamente 29% da 
superfície terrestre. Porém, há mais de 400 
milhões de anos, todos esses continentes 
estavam unidos, formando um grande continente 
que se fragmentou e deu origem à atual 
configuração. Estima-se que esse fenômeno 
ocorreu há 60 milhões de anos, sendo 
desencadeado pelo movimento das placas 
tectônicas. Assinale a alternativa que identifica o 
nome desse único continente. 
 
a) Pangeia. 
b) Europa. 
c) África. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
35) Os oceanos são porções de água que ocupam 
as principais e mais amplas depressões do relevo 
do planeta. Trata-se, portanto, de um imenso 
conjunto de água misturada com outros 
elementos, principalmente os sais minerais, e que 
circunda as áreas formadas pelas terras emersas, 
o que inclui ilhas e continentes. Mais de 70% da 
superfície é composta por água, das quais a maior 
parte é composta pelos oceanos. Essa 
predominância faz com que as águas oceânicas 
sejam muito importantes para a vida de milhões 
de espécies de seres vivos e também para a 
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regulação do clima, entre outros fatores. Assinale 
a alternativa CORRETA que apresenta os maiores 
e o mais navegáveis dos oceanos 
respectivamente: 
 
a) Oceano Índico e Oceano Atlântico. 
b) Oceano Pacífico e Oceano Atlântico. 
c) Oceano Pacífico e Oceano Índico. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
36) O Mercosul, sem dúvidas, proporcionou uma 
rápida expansão na integração econômica entre 
os seus países-membros. Para se ter uma noção, 
antes da formação desse bloco, o principal 
exportador de produtos para a Argentina eram os 
Estados Unidos, posto hoje ocupado pelo Brasil. 
Aliás, a integração entre argentinos e brasileiros 
vem se intensificando cada vez mais, apesar de 
eventuais divergências. Assinale a alternativa que 
indica o ano de formação do Mercosul.  
 
a) Ano de 2000. 
b) Ano de 2010. 
c) Ano de 1991. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
37) Motivados por questões técnicas, políticas e 
econômicas, os países fundadores do bloco 
econômico sul-americano decidiram pela 
suspensão de um dos países do Mercosul em 
2016. Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Esse país é a Venezuela. 
b) Esse país é a Argentina. 
c) Esse país é o Paraguai. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
38) As montanhas são formas de relevo que se 
caracterizam pela elevada altitude em 
comparação com as demais altitudes da superfície 
terrestre. Quando tidas em conjunto, elas formam 
cadeias chamadas de: 
 
a) Cadeias dobradas. 
b) Cordilheiras. 
c) Depressão absoluta. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
39) A sociedade de consumo é um termo bastante 
utilizado para representar os avanços de produção 
do sistema capitalista, que se intensificaram ao 
longo do século XX.  As críticas sobre a sociedade 
de consumo direcionam-se não apenas pela 
perspectiva econômica, mas também pelo viés 
ambiental. Afinal, um dos efeitos do consumismo é 
a ampliação da exploração dos recursos naturais 
para a geração de matérias-primas voltadas à 
fabricação de mais e mais mercadorias. De acordo 
com este pressuposto assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) Há a devastação das florestas e o esgotamento 
até mesmo dos recursos renováveis, tais como a 
água própria para o consumo, as florestas e o 
solo. Além disso, os recursos não renováveis vão 
contando os dias para a escassez completa, tais 
como as reservas de petróleo e de diversos 
minérios utilizados para a fabricação dos mais 
diferentes produtos utilizados pela sociedade. 
b) Um dos aspectos mais criticados no que se 
refere à sociedade de consumo é a obsolescência 
programada – ou obsolescência planejada –, que 
consiste na produção de mercadorias previamente 
elaboradas para serem rapidamente descartadas, 
fazendo com que o consumidor compre um novo 
produto em breve. Assim, aumenta-se o consumo, 
mas também aumenta a demanda por recursos 
naturais e maximiza a produção de lixo, elevando 
ainda mais a problemática ambiental decorrente 
desse processo. 
c) Faz-se necessário encontrar meios econômicos 
alternativos ao desenvolvimento pautado no 
consumo. Não obstante, faz-se necessária 
também a promoção de políticas de reciclagem, 
além da reutilização ou reaproveitamento dos 
produtos não mais utilizados, contendo, assim, a 
geração de lixo e a demanda desenfreada por 
matérias-primas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
40) A Terra possui aproximadamente 4,5 bilhões 
de anos. Assim, durante todo esse período, ela 
passou por inconstantes e variadas 
transformações em suas estruturas, composições 
e formas de vida. Para organizar e melhor 
compreender como o processo de formação e 
transformação do Planeta Terra ocorreu, dividiu-se 
essa cadeia de acontecimentos nas chamadas 
eras geológicas. A elaboração das eras 
geológicas seguiu o critério da datação química 
dos fósseis e rochas antigas encontradas, um 
resultado de muitos anos de estudos e pesquisas. 
Visando a organização e a estruturação da história 
do mundo, os estudiosos dividiram o tempo em 
cinco períodos, chamados de Eras Geológicas. 
Até então, a última das chamadas eras geológicas 
caracteriza-se por período dividido em duas 
etapas, chamadas, respectivamente, de Período 
Terciário e Período Quaternário. Das alternativas 
abaixo assinale aquela que corresponde a essa 
Era Geológica e que marcou o surgimento da raça 
humana. 
 
a) Era Paleozóica. 
b) Era Mesozóica.  
c) Era Cenozóica. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 


