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Domingo - Manhã
Duração da Prova: 4 horas

Leia atentamente as instruções abaixo.

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 50 (cinqüenta) questões da Prova Objetiva e 02 (duas) questões da Prova Discursiva, sem repetição ou falha,
assim distribuídas:

Português Conhecimentos Conhecimentos Discursivas
Pedagógicos Específicos

01 a 10 11 a 20 21 a 50 02

b) Um cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

c) Um caderno de respostas para as questões discursivas.

02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de
tinta na cor azul ou preta.

04 - No cartão de respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço
interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:

05 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E),só
uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação em mais de uma
alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar, durante a realização das provas, telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda telefônica,
notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão de respostas.

Obs.: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

07 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Prova não serão levados em conta.

A B C D E
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PORTUGUÊS
FIM DAS GELEIRAS AUMENTARÁ A FOME

As geleiras estão derretendo no ritmo mais rápido dos
últimos cinco mil anos, e esse fenômeno é uma ameaça a mi-
lhões de pessoas e múltiplos ecossistemas, segundo o Progra-
ma Ambiental das Nações Unidas (ONU). De acordo com o
Earth Policy Institute, a China e a Índia estão entre as nações
que seriam mais afetadas. Os agricultores terão cada vez mais
dificuldades para irrigar suas colheitas.

A irrigação é vital para a produção agrícola, mas tende a
diminuir com o derretimento das geleiras que alimentam os gran-
des rios da Ásia. O Ganges, o Amarelo e o Yangtze recebem
água das chuvas durante a época da monção. Mas na estação
seca eles dependem muito das águas do degelo na cordilheira
do Himalaia. A geleira Gangotri, sozinha, supre 70% do fluxo
do Ganges no período da seca.

É na estação de seca que a água é mais necessária
para irrigar as plantações de arroz e trigo, principais fontes de
calorias de centenas de milhões de pessoas. O relatório do
Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas (IPCC)
diz que muitas geleiras do Himalaia podem desaparecer até
2035. Segundo Brown, glaciologistas chineses estimam que dois
terços das geleiras na região do Tibete-Qinghai deixarão de
existir em 2060.

Com a redução drástica de água, o fluxo dos grandes
rios se tornaria sazonal, adverte Brown, que tem documentado
efeitos dos danos ambientais na produção alimentar. China e
Índia são responsáveis por metade da produção de trigo e ar-
roz do mundo.

O Globo, 21-3-2008

01. O título dado ao texto, em função do que é lido, deve ser
visto como:

A) um alerta contra uma ameaça;
B) uma previsão ameaçadora contra as geleiras;
C) uma informação com tom de conselho aos homens;
D) uma crítica à falta de ação das autoridades;
E) um manifesto contra os países emergentes.

02. Ao citar instituições como o Programa Ambiental das Nações
Unidas e o Earth Policy Institute, o autor do texto pretende:

A) criticar as altas autoridades que nada fazem para proteger
o meio ambiente;

B) dar mais credibilidade e autoridade às informações
transmitidas;

C) mostrar a importância do artigo para os leitores do jornal;
D) indicar a preocupação das autoridades em relação ao

problema citado;
E) demonstrar sua competência ao tratar do assunto.

03. “A irrigação é vital para a produção agrícola”; o item que
mostra essa frase do texto reescrita de forma a alterar o seu
sentido original é:

A) Para a produção agrícola, a irrigação é vital;
B) A irrigação, para a produção agrícola, é vital;
C) É vital para a produção agrícola a irrigação;
D) Vital para a produção agrícola é a irrigação;
E) A produção é vital para a irrigação agrícola.

04. Segundo o texto, o fim das geleiras aumentará a fome porque:

A) a China e a Índia produzem 70% de trigo e arroz do mundo;
B) as terras agrícolas da Ásia serão inundadas pelas águas

dos rios;
C) a irrigação das terras agrícolas se tornará mais difícil;
D) os rios Ganges, Amarelo e Yangtze aumentarão o seu fluxo;
E) os agricultores não poderão mais prever as colheitas.

05. O segmento do texto que não soa como desastre é:

A) “Fim das geleiras aumentará a fome”;
B) “Mas na estação seca eles dependem muito das águas do

degelo”;
C) “muitas geleiras do Himalaia podem desaparecer até 2035”;
D) “dois terços das geleiras na região do Tibete-Qinghai

deixarão de existir em 2060”;
E) “Os agricultores terão cada vez mais dificuldades para irrigar

suas colheitas”.

06. “...a China e a Índia estão entre as nações que seriam mais
afetadas”; o emprego do futuro do pretérito (seriam) nesse seg-
mento do texto mostra um(a):

A) previsão que certamente se realizará;
B) fato a ocorrer em futuro próximo;
C) ocorrência de difícil realização;
D) acontecimento provável no futuro;
E) fato que ocorrerá inevitavelmente.

07. A afirmação abaixo que não está presente no texto, de for-
ma direta ou implícita, é:

A) O derretimento das geleiras ocasionará problemas para os
agricultores;

B) O derretimento das geleiras é fruto do aquecimento global;
C) Na época da monção, o problema do derretimento não é

tão grave;
D) Na época da seca, a água das geleiras é vital para a

irrigação;
E) Sem as geleiras, o rio Ganges e outros rios asiáticos secarão.

08. “...que tem documentado efeitos dos danos ambientais...”;
o tempo verbal sublinhado indica uma ação que:

A) terminará em futuro próximo;
B) se vem processando ultimamente;
C) terminou há muito pouco tempo;
D) se completou antes de outra ação passada;
E) durou no tempo passado e se encerrou no presente.

09. A frase em que ocorre um adjetivo em grau comparativo ou
superlativo é:

A) “As geleiras estão derretendo no ritmo mais rápido dos
últimos cinco mil anos”;

B) “Os agricultores terão cada vez mais dificuldades para irrigar
suas colheitas”;

C) “a China e a Índia estão entre as nações que seriam mais
afetadas”;

D) “A irrigação é vital para a produção agrícola”;
E) “eles dependem muito das águas do degelo”.

10. “A irrigação é vital para a produção agrícola, mas tende a
diminuir com o derretimento das geleiras que alimentam os gran-
des rios da Ásia. O Ganges, o Amarelo e o Yangtze recebem
água das chuvas durante a época da monção. Mas na estação
seca eles dependem muito das águas do degelo na cordilheira
do Himalaia. A geleira Gangotri sozinha supre 70% do fluxo do
Ganges no período da seca”; nesse segundo parágrafo do texto,
o adjetivo que é explicado no próprio parágrafo é:

A) vital;
B) agrícola;
C) grandes;
D) seca;
E) sozinha.
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

11. O século XVIII é político-pedagógico por excelência. É nes-
se século que se realiza a passagem do controle da Educação
da Igreja para o Estado. Dentre os grandes pensadores da épo-
ca, chamados “iluministas” ou “ilustrados”, que lutavam em de-
fesa da racionalidade, das liberdades individuais e contra o
desmedido poder da Igreja e dos governantes, podem-se citar
Rousseau, Kant e os pedagogos Pestalozzi, Herbart e Froebel.

De acordo com Gadotti, o iluminismo educacional representou
o fundamento da pedagogia burguesa que, ainda nos dias atu-
ais, insiste predominantemente na:

A) transmissão de conteúdos e na formação social
individualista;

B) educação integral e na formação social do trabalhador;
C) transformação da razão social em força social e na

autonomia pedagógica;
D) auto-educação e no trabalho coletivo;
E) pedagogia do diálogo e na formação social coletiva.

12. Lauro de Oliveira Lima, cujo pensamento está estreitamen-
te vinculado à prática de uma escola experimental piagetiana,
propõe, em sua teoria da educação, os “dez mandamentos do
ensino”.

Assinale a alternativa que indica um desses mandamentos:

A) Prestigie a memorização – ela pode resultar na melhor
apreensão dos conteúdos;

B) Prepare antecipadamente o material didático a ser utilizado,
de acordo com o planejamento dos conteúdos a serem
transmitidos;

C) Considere, prioritariamente, o contexto social da criança e
as interações que ela estabelece com as outras crianças e
com os adultos;

D) A disciplina é fundamental – evite propor jogos e brincadeiras
que tornam as crianças dispersivas;

E) Leve as crianças a discutirem entre si as situações
propostas, respeite suas conclusões, mesmo as erradas –
elas correspondem ao nível mental da criança.

13. Relacione os processos através dos quais a escola refe-
renda o controle social, listados à esquerda, com os respecti-
vos resultados apresentados à direita.

1- repetição (   ) constrói indivíduos submissos,
que não manifestam espontanei-
dade e criatividade

2- condicionamento (   ) inibe o espírito de iniciativa, tolhe
a inteligência ao privilegiar a for-
mação de hábitos

3- repressão (   ) inibe o espírito de iniciativa, tolhe
a inteligência ao privilegiar a for-
mação de hábitos

4- reprodução das
condições sociais (   ) “enquadra” as crianças nos pa-

drões estabelecidos através do
medo, das punições e recompen-
sas

(   ) perpetua a desigualdade social
através do autoritarismo e do des-
respeito à pessoa

A seqüência correta é:

A) 2, 4, 3 e 1;
B) 2, 1, 3 e 4;
C) 3, 1, 2 e 4;
D) 3, 4, 1 e 2;
E) 4, 2, 1 e 3.

14. Os relatórios do SAEB, ao longo de uma década, foram
analisados por Gomes em “Novas Perspectivas Sociológicas”.
O autor destaca que um item avaliado, cujo efeito mostrou-se
nulo sobre o desempenho dos alunos, gerando dúvidas quanto
à sua efetividade, foi:

A) o desenvolvimento pelo professor de mais de oitenta
porcento dos conteúdos;

B) o acesso à informação e a suficiência de recursos na escola;
C) a exigência de concurso público para o ingresso de

professores e diretores;
D) a realização de reuniões pedagógicas periódicas;
E) a escolaridade adequada de diretores e professores.

15. Hoffmann afirma que há, por parte dos professores, o uso
equivocado dos testes, principalmente considerando-se que a
sua finalidade mais importante, na escola, deve ser:

A) investigação, mensuração e classificação;
B) investigação, análise de resultados e nova ação;
C) constatação, mensuração e análise de resultados;
D) constatação, classificação e repetição de conteúdos;
E) análise de resultados, repetição de conteúdos e classificação.

16. Duas tendências pedagógicas consideram que o professor
desempenha papel insubstituível nas relações professor–alu-
nos. Na primeira, o professor exerce toda a sua autoridade para
impedir qualquer comunicação entre os alunos. Na segunda, o
professor é o mediador das trocas que se estabelecem na
interação entre o sujeito e o meio, havendo comunicação entre
todos.

Segundo Luckesi, essas duas tendências são, respectivamen-
te:

A) a liberal tradicional e a liberal renovada não-diretiva;
B) a progressista libertadora e a progressista libertária;
C) a liberal renovada não-diretiva e a progressista libertadora;
D) a crítico-social dos conteúdos e a progressista libertária;
E) a liberal tradicional e a crítico-social dos conteúdos.

17. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional conside-
ra despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino as
que são realizadas com vistas à consecução dos objetivos bá-
sicos das instituições educacionais de todos os níveis.

Assinale a alternativa que indica a despesa que se enquadra
no conceito de manutenção e desenvolvimento do ensino:

A) subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter
assistencial;

B) programas suplementares de alimentação;
C) manutenção de programas de transporte escolar;
D) obras de infra-estrutura;
E) formação de quadros especiais para a administração pública.

18. “O aluno é colocado diante de um painel onde aparece uma
questão relativa a algo que ele já conhece e, ao mesmo tempo,
uma nova informação sobre o mesmo tema. O aluno deve res-
ponder à questão apresentada e, se acertar, a máquina passa-
rá automaticamente para a questão seguinte, que será referen-
te à informação dada imediatamente antes. Se não acertar, não
poderá prosseguir, devendo retornar a algum passo anterior.”

(Fontana e Cruz)

Essa é uma breve descrição do funcionamento da “máquina de
ensinar” idealizada por Skinner. Dessa “máquina de ensinar”,
derivou, na educação formal, o:

A) método dos centros de interesse;
B) método dialógico;
C) teste de prontidão;
D) ensino por instrução programada;
E) projeto participativo na escola.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Leia a história em quadrinhos.

Na história em quadrinhos, o personagem Calvin registra sua
preocupação com a questão ambiental em escala planetária.
Nesse contexto, para solucionar um dos grandes problemas
ambientais de dimensão global, a destruição da camada de
ozônio, quarenta e seis países, em 1987, participaram do (da):

A) Protocolo de Madrid;
B) Protocolo de Kyoto;
C) Protocolo de Montreal;
D) Conferência de Estocolmo;
E) Conferência do México.

22. Leia o texto a seguir:

“O ideal político do fundamentalismo é a implantação de
uma república islâmica, um regime teocrático que traduza lite-
ralmente charia, as antigas leis do Corão inspiradas direta-
mente na vontade do profeta. (...) Da mesma forma que os
fundamentalistas cristãos, os islâmicos consideram como sua
política básica o retorno ao espírito das leis das Sagradas Es-
crituras. No que cabe aos costumes, os fundamentalistas ad-
vogam o radical e urgente rompimento com tudo o que lhes
pareça “ocidental”.

Adaptado de SCHILLING, Voltaire. Ocidente X Islã: uma história do
conflito milenar entre dois mundos. Porto Alegre: L&PM, 2003.

A corrente religiosa destacada no texto acima, ascendeu, com
vigor, no complexo cenário político do Oriente Médio, a partir:

A) da ascensão de Saddan Hussein ao poder no Iraque, em 1979;
B) da revolução liderada pelo aiatolá Khomeini no Irã, em 1979;
C) da invasão do Kuwait pelo Iraque, em 1990;
D) dos atentados de Nova Iorque, em 11 de setembro de 2001;
E) do atentado a uma escola de Beslan, na Rússia, em 2004.

19. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Funda-

mental destacam que é preciso reverter o quadro de discrimi-

nação e exclusão existente no interior das escolas, perpetrado

pelo racismo, sexismo e preconceitos originados por situações

socioeconômicas, regionais, culturais e étnicas.

Sendo assim, ao definir suas propostas pedagógicas, as esco-

las deverão explicitar, dentre outros aspectos:

A) o reconhecimento da identidade pessoal de alunos e

professores;

B) um código de conduta para toda a comunidade escolar;

C) estratégias traçadas para minimizar as dificuldades

econômicas da comunidade;

D) medidas severas visando a garantir o respeito a toda a

comunidade escolar;

E) os limites precisos da atuação de cada profissional que atua

na escola.

20. Não é raro nos centros urbanos brasileiros que algumas

crianças fiquem aos cuidados de outra pessoa que não o pai

ou a mãe. É essa pessoa quem estabelece os vínculos com a

escola – leva e busca a criança, participa das reuniões de pais,

acompanha o rendimento escolar, etc, desempenhando o pa-

pel de guardião de fato da criança. Em casos como esse, a

guarda de direito poderá ser concedida a essa pessoa.

De acordo com o artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adoles-

cente, sempre que for possível, a criança deverá ser ouvida

previamente e sua opinião devidamente considerada.

Na apreciação do pedido de guarda, também deverão ser leva-

dos em conta aspectos como:

A) o grau de parentesco e a opinião de professores da criança;

B) o grau de parentesco e a relação de afinidade ou afetividade;

C) o ambiente familiar adequado e o nível de escolaridade do

solicitante;

D) a opinião de professores da criança e a relação de afinidade;

E) a relação de afinidade e uma situação econômica

privilegiada do solicitante.
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23. Observe o cartograma:

As regiões em negrito no cartograma apresentam, de manei-
ra geral, um quadro climático:

A) caracterizado por baixa pluviosidade, normalmente inferior
a 250 milímetros anuais e pela atuação, em algumas
áreas, de correntes marítimas frias que contribuem para
configuração de desertos;

B) dominado por área de transição entre os climas da zona
intertropical e o das zonas temperadas, com verões quentes,
invernos amenos e chuvas bem distribuídas o ano inteiro;

C) marcado por baixa pluviosidade, normalmente inferior a
500 milímetros anuais, em função da baixa evaporação e
por baixas amplitudes térmicas anuais que refletem a
atuação de correntes marítimas quentes;

D) caracterizado por elevada pluviosidade e pelas maiores
médias térmicas do planeta, em função da intensa
insolação recebida pelas baixas latitudes;

E) dominado pela alternância entre uma estação chuvosa e
outra seca, com chuvas concentradas no verão, quando
atuam mais amplamente as massas de ar originadas nos
mares quentes e na faixa equatorial.

24. Observe a tabela a seguir:

Fonte: World Bank. World Population Indicators, 2002

Considerando os dados da tabela é correto afirmar que:

A) a diminuição da população ativa no setor secundário dos
países desenvolvidos reflete um acentuado enfraquecimento
da indústria graças à adoção de um processo de robotização
dos processos produtivos;

B) a diminuição da população ativa no setor secundário dos
países desenvolvidos não significa necessariamente
enfraquecimento da indústria, mas o emprego de
quantidade menor de força de trabalho graças à elevada
automação dos processos produtivos;

C) o crescimento da população ativa no setor secundário dos
países de industrialização recente reflete a adoção de um
modelo econômico que insere a indústria num contexto
dominado pelo processo de estatização;

D) a reduzida participação da população ativa no setor primário
dos países subdesenvolvidos reflete uma tendência à
automação total do campo, além da adoção de um modelo
econômico que prioriza o setor dos serviços;

E) o aumento expressivo da população ativa no setor terciário
dos países subdesenvolvidos reflete um grande surto de
urbanização acompanhado de uma expansão equilibrada
da relação emprego-consumo.

 
DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO ATIVA  

POR SETORES ECONÔMICOS (EM %) 
 SETOR PRIMÁRIO SETOR 

SECUNDÁRIO 
SETOR 

TERCIÁRIO 
PAÍSES 1980 2000 1980 2000 1980 2000 

AUSTRÁLIA 8 5 34 22 58 73 
CANADÁ 6 2 34 19 60 79 
FRANÇA 9 2,9 43 23,4 48 73,7 
BRASIL 41 24,2 28 19,3 31 56,5 
ÍNDIA 63 58 15 18 22 24 

NIGÉRIA 53 43 10 9 37 48 

 

25. Observe o mapa e leia o texto.

“O objetivo fundamental das zonas econômicas especiais e
das cidades abertas, espécie de enclaves capitalistas dentro da
China, era atrair empresas estrangeiras, que trariam, além de
capitais, tecnologia de gestão empresarial. Num esforço para
ampliar as exportações, a China concedeu ao capital estrangeiro
ampla liberdade de atuação nessas novas regiões industriais”.
MOREIRA, João C.; SENE, Eustáquio de. Geografia Geral e do Brasil:

espaço geográfico e globalização. São Paulo: Scipione, 2004.

As zonas especiais chinesas descritas no texto estão localiza-
das na região individualizada pelo número:

A) 1;
B) 2;
C) 3;
D) 4;
E) 5.

26. Observe o mapa.

As regiões destacadas no mapa possuem como elementos
comuns:

A) a floresta pluvial latifoliada e a grande biodiversidade;
B) a floresta pluvial aciculifoliada e a grande biodiversidade;
C) a floresta temperada decídua e uma elevada pluviosidade

anual;
D) a estepe tropical e uma elevada pluviosidade anual;
E) a formação vegetal campestre e uma baixa pluviosidade anual.

5
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29. Leia o texto e observe o mapa.

ANAMORFISMO — UMA FORMA DIFERENTE DE REPRESENTAR OS ESPAÇOS

“Nas últimas décadas, as informações têm fluido com maior
intensidade. Muitas vezes, a forma de transmitir o conhecimento
é visual, o que transforma a cartografia num importante instru-
mento de propagação de informações. Para representar deter-
minado fenômeno, os mapas distorcem o tamanho de um país,
cidade ou região e exageram ou subestimam suas dimensões
para mostrar a informação ou a mensagem desejada”.
TAMDJIAN, James O.; MENDES, Ivan L. Geografia Geral e do Brasil:

estudos para compreensão do espaço. São Paulo: FTD, 2004.

Considerando as informações cartográficas contidas no texto, o
mapa representa os países que mais expressivamente investem:

A) na produção de armas;
B) na preservação do meio ambiente mundial;
C) na prospecção de petróleo em seus territórios;
D) em pesquisa e desenvolvimento;
E) em política de controle da natalidade.

30. Num mundo em que os recursos energéticos estão distri-
buídos de forma extremamente desigual, os grandes impor-
tadores de carvão mineral concentram-se predominantemente:

A) no oeste asiático e no leste europeu;
B) no leste asiático e na Europa Ocidental;
C) no norte da África e na Europa Meridional;
D) na Rússia e na China;
E) nos Estados Unidos e na Rússia.

31. Leia o texto.

“Nenhum outro país do mundo recebeu tantos imigrantes
quanto os Estados Unidos: quase 70 milhões desde 1820. Este
movimento está longe de sua conclusão. Entre 1991 e 2000, o
país recebeu mais de 9 milhões de imigrantes e há indícios de
que esse recorde histórico possa ser igualado ou até batido
nesta primeira metade do século XXI”.

MAGNOLI, Demétrio; ARAUJO, Regina. Geografia: a construção do
mundo. São Paulo: Moderna, 2005.

Nesse país de imigrantes, um dos maiores ciclos de imigra-
ção ocorreu no período compreendido entre 1870 e 1920 e
teve como fatores motivadores:

A) a implantação do Homestead Act (Lei das Terras), a colonização
privada das terras do oeste e a industrialização do Nordeste;

B) a adoção da Doutrina Monroe, a aquisição da Louisiana e
a industrialização do Sul;

C) a adoção da Destino Manifesto, a aquisição da Califórnia e
a oferta de terras no Sul;

D) o fim da Guerra de Secessão, a abolição da escravatura e o
movimento pelos direitos civis dos negros;

E) o fim da Primeira Guerra Mundial, a abolição da escravatura
e a extinção das Leis segregacionistas baseadas no
princípio “separados, mas iguais”.

27. Observe a figura a seguir:

Fonte: Exame. São Paulo, 2001.

No mundo globalizado, gerado pela Revolução Técnico-Cientí-
fica, uma empresa como a UPS tem sua atuação beneficiada:

A) exclusivamente pela isenção de impostos para a instalação
industrial;

B) basicamente pela distribuição eqüitativa de tecnologia no
espaço mundial;

C) basicamente pela produção localizada e monopolizada em
redes;

D) principalmente pela eliminação, em escala mundial, das
taxas de fretes;

E) principalmente pela produção e distribuição de mercadorias
estruturadas em redes.

28. Leia a tira.

O organismo internacional no qual a personagem Mafalda
quer trabalhar “quando crescer” tem como órgãos mais im-
portantes a Assembléia Geral e o Conselho de Segurança,
este último pode investigar disputas e conflitos entre países,
impor sanções e buscar soluções que caminhem em direção
a acordos de paz. O Conselho de Segurança é constituído por
quinze membros dos quais:

A) dez são permanentes e cinco são eleitos a cada cinco anos;
B) dez são permanentes e cinco são eleitos a cada quatro

anos;
C) cinco são permanentes e dez são eleitos a cada dois anos;
D) cinco são permanentes e dez são eleitos a cada cinco

anos;
E) todos são temporários e eleitos cada cinco anos.
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32. Um dos fatores que contribuiu, de forma decisiva, para a
reconstrução industrial do Japão após a derrota desse país
na Segunda Guerra Mundial, foi a:

A) nova Constituição adotar o xintoísmo como religião oficial
do Estado;

B) prolongada ocupação norte-americana controlando todos
os setores de produção do país;

C) forte presença de matérias-primas em seu território;
D) adoção de lei favorável ao truste, estimulando o

ressurgimento dos zaibatsus;
E) disponibilidade de mão-de-obra barata e relativamente

qualificada.

33. O valor da água e sua importância estratégica para o de-
senvolvimento econômico dos países e para a produção agrí-
cola vêm sendo tema central de debates e de conferências em
todo o planeta. Nesse contexto, as duas regiões do mundo que,
principalmente em virtude da escassez de água, registram
maior crescimento na importação de cereais são a:

A) Europa Setentrional e a África Subsaariana;
B) África Meridional e o Leste da Ásia;
C) África Setentrional e Sul da Ásia;
D) África Central e o Oriente Médio;
E) África do Norte e o Oriente Médio.

34. A Política Agrícola Comum (PAC) foi adotada pela União
Européia % quando ainda era conhecida  como Comunidade
Européia % como uma política setorial para salvaguardar os
interesses dos agricultores desse bloco econômico. Uma das
mais destacadas medidas do PAC defendia:

A) a unificação do mercado comunitário com garantia de preços
mínimos para cada produto;

B) a concentração fundiária reduzindo a atuação dos pequenos
agricultores;

C) a migração de produtores agrícolas dos países membros
com maiores densidades demográficas no campo;

D) o retorno à tradicional política de cercamento dos campos,
associando a pecuária à agricultura;

E) a liberação de tarifas comuns para as importações extra-
comunitárias.

35. No quadro das redes de transportes que promovem fluxos
materiais, a que constitui, em termos quantitativos, o principal
modo de deslocamento internacional de mercadorias é o trans-
porte:

A) ferroviário;
B) rodoviário;
C) aéreo;
D) marítimo;
E) fluvial.

36. Leia o texto.

“A primeira projeção cartográfica apresenta imensa vanta-
gem em conservar a forma das massas continentais, mas traz
a desvantagem de deformar as áreas relativas dos continentes,
sendo uma projeção conforme. A segunda projeção é cilíndrica
e equivalente, ou seja, as áreas dos continentes e países apare-
cem em escala igual, conservando a proporcionalidade de suas
dimensões, porém, distorcem suas formas”.

O texto em questão trata, respectivamente, das projeções de:

A) Gall e Mercator;
B) Gall e Peters;
C) Peters e Gall;
D) Mercator e Peters;
E) Peters e Mercator.

37. Para muitos pesquisadores, a década de 1990 marca
uma reorientação geográfica do capitalismo mundial, carac-
terizada pelo significativo aumento dos investimentos diretos
das grandes corporações internacionais em países subde-
senvolvidos, como o Brasil. Entre os fatores contribuintes para
o desencadeamento desse processo está:

A) a saturação dos mercados consumidores nos países
desenvolvidos, o que exigiu a conquista de novos
mercados por parte das transacionais;

B) a obsolescência do parque industrial dos países
subdesenvolvidos, cuja instalação ocorreu com a
tecnologia existente em meados do século XX;

C) a divisão dos mercados externos entre as próprias
transnacionais, o que acabou por gerar uma situação de
concorrência nula ou quase inexistente;

D) a necessidade de aplicação dos recursos financeiros
dessas empresas, os quais, sem movimentação,
aumentavam o risco de surto inflacionário;

E) o aumento das barreiras comerciais nos países pobres, o
que era contornado pela instalação de unidades produtivas
no interior dessas nações.

38. A metropolização é um processo que se faz presente no
cenário urbano do Brasil.
Entre as causas da metropolização estão:

A) a Zona Franca de Manaus e a instalação de complexos
agroindustriais na região Amazônica;

B) o êxodo rural e a chegada de pessoas de outras partes do
país para as cidades do Centro-Oeste;

C) o fim das pequenas propriedades familiares de
subsistência no Agreste e a concentração fundiária no
Nordeste;

D) o crescimento das pequenas cidades, ao mesmo tempo
em que avançam os latifúndios improdutivos na região
Sul;

E) o esvaziamento das regiões metropolitanas de São Paulo
e do Rio de Janeiro, que apresentam crescimento negativo.

39. A paisagem da região Sul do Brasil preserva hábitos e
costumes da colonização promovida por imigrantes europeus,
a partir de meados do século XIX. A ocupação da região foi
inicialmente voltada para a agricultura, que, nos dias de hoje,
apresenta como uma de suas principais áreas:

A) o oeste catarinense, onde se instalaram grandes
empresas de criação de aves e suínos;

B) a Serra Gaúcha, onde descendentes de italianos e
alemães dedicam-se à triticultura;

C) a Campanha Gaúcha, onde italianos e alemães
introduziram a pecuária extensiva;

D) o noroeste gaúcho, onde a criação de ovinos alcança
elevada produção;

E) o vale do Itajaí, onde descendentes de alemães
desenvolvem a rizicultura.

40. Analise a tabela:

Considerando o balanço energético do Brasil, as fontes de ener-
gia identificadas respectivamente com os números I e III são:

A) carvão mineral e gás natural;
B) bagaço de cana e carvão mineral;
C) petróleo e hidráulica;
D) gás natural e bagaço de cana;
E) hidráulica e petróleo.

 
Brasil: balanço energético – 1973, 1993 e 1999 

Participação no consumo nacional (%) Fonte de 
energia 1973 1993 1999 

I 43,9 31,5 35,3 
II 22,3 13,3 5,6 
III 21,8 35,7 39,0 
IV 5,7 10,0 7,3 
V 3,0 5,2 3,7 
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45. Observe o gráfico:

O gráfico mostra a evolução do PIB per capita para cada uma
das regiões brasileiras entre 1970 e 1996. A correta associa-
ção entre as linhas e as regiões brasileiras está presente em:

A) A = Sul e D = Norte
B) A = Centro-Oeste e C = Norte
C) B = Sul e C = Nordeste
D) B = Centro-Oeste e D = Nordeste
E) C = Nordeste e D = Norte

46. O tipo de trabalho no campo caracterizado pela assinatura
de um contrato de aluguel, por meio do qual o dono da terra a
cede a quem pretende explorá-la por tempo determinado e
mediante o pagamento de quantia fixa, seja com dinheiro ou
com parte da produção obtida, é chamado de:

A) parceria;
B) meação;
C) arrendamento;
D) posse temporária;
E) contrato por produtividade.

47. Leia o texto.

“As avaliações do processo de modernização econômica
resultaram na formulação de um novo modelo de hierarquia
urbana, que corresponde a um avanço em relação ao modelo
industrial e que contribui para um melhor entendimento da
rede urbana do país.

De acordo com o novo modelo, apesar de persistirem
bolsões de pobreza e atividades econômicas tradicionais, o
Brasil já apresenta a sua dinâmica social e econômica co-
mandada pelos fluxos de informações”.

MOREIRA, I. O Espaço Geográfico. Geografia Geral e do Brasil.
São Paulo: Editora Ática, 2002.

Nesse novo modelo, chamado de informacional, a(s) cidade(s)
que pode(m) ser considerada como metrópole(s) mundial(ais)
é(são):

A) São Paulo;
B) Rio de Janeiro;
C) Campinas;
D) São Paulo e Rio de Janeiro;
E) São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas.

41. A criação do Proálcool, em 1975, teve como finalidade a
redução da importação de petróleo e o incentivo à produção de
cana-de-açúcar. O carro a álcool foi bem aceito pela população
brasileira, ao mesmo tempo em que vários problemas e des-
vantagens foram identificados nesse processo. Respectiva-
mente, uma vantagem e uma desvantagem do Proálcool são:
A) o álcool é uma fonte de energia renovável e a entrada de

transnacionais na produção sucroalcooleira;
B) a redução da dependência do petróleo e a resistência das

montadoras de automóveis em produzir carros a álcool;
C) a geração de milhares de empregos diretos e indiretos e o

custo de produção mais elevado do álcool em relação à
gasolina;

D) a produção de carros, ônibus e caminhões foi beneficiada
pelo programa e a geração de inúmeros problemas ambientais;

E) o álcool é menos poluente do que a gasolina e os usineiros
preferiam produzir açúcar em vez de vender álcool.

42. A crise econômica que se iniciou no Brasil a partir da déca-
da de 1970 fez com que o país assumisse uma situação de
emigração, estimando-se que mais de 1,5 milhão de brasilei-
ros tenham deixado o país entre 1987 e 1997.Na última déca-
da, os dois principais destinos de brasileiros emigrantes, em
volume de pessoas, foram:
A) Japão e Portugal;
B) Estados Unidos e Paraguai;
C) Argentina e Itália;
D) Espanha e Japão;
E) Portugal e Estados Unidos.

43. Observe a figura:

A área que no processo de sedimentação na Bacia Amazôni-
ca é formada por sedimentos holocênicos é a identificada
com o número:
A) 1;
B) 2;
C) 3;
D) 4;
E) 5.

44. Observe a figura:

As áreas identificadas na figura apresentam como uma de
suas principais características:
A) a pequena densidade demográfica;
B) o cultivo de produtos de subsistência;
C) a presença das indústrias de couro e de celulose;
D) a ocorrência de intensos processos erosivos;
E) a invasão de propriedades rurais pelo MST.



Docente II - Geografia

9 CONCURSO PÚBLICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

FUNDAÇÃO ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO - FESP RJ

Dia 27.04.2008 - Manhã

48. Leia o texto.

“INCÊNDIO ATINGE O PARQUE NACIONAL DO CARAÇA, EM MG
 As equipes dos bombeiros do Instituto Estadual de Flo-

restas e da Polícia Militar de Meio Ambiente de Minas tentam
controlar o incêndio que atingiu o Parque Nacional do Caraça,
no município de Catas Altas, na região central do Estado. Se-
gundo os bombeiros, o fogo provavelmente foi provocado por
um raio, que atingiu o parque por volta das 12h30 de ontem”.

 http://g1.globo.com, em 13/02/2008

De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conser-
vação, os parques nacionais destinam-se a:

A) valorizar e conservar as técnicas de manejo das
populações tradicionais e assegurar as condições para a
melhoria da qualidade de vida dessas populações;

B) estudos técnicos e científicos sobre o manejo dos recursos
da fauna, em áreas com populações animais aquáticas e
terrestres;

C) exploração sustentável dos recursos florestais em áreas com
predominância de cobertura vegetal nativa;

D) disciplinar o processo de ocupação e assegurar a
sustentabilidade do uso dos recursos naturais em áreas
relativamente extensas do território nacional;

E) preservação de ecossistemas naturais de grande beleza
cênica e à realização de pesquisas científicas e de atividades
de educação ambiental, de turismo ecológico e de lazer.

49. Uma área do país em que é tradicional o movimento de
transumância é:

A) a região metropolitana do Rio de Janeiro;
B) o Triângulo Mineiro;
C) o noroeste da Amazônia;
D) o Polígono das Secas, na região Nordeste;
E) a região de Palmas, no Tocantins.

50. O trabalho da erosão esculpiu elevações suavemente ar-
redondadas, que caracterizam as paisagens de “mares de
morros” no sudeste do Brasil. Os “morros em meia laranja”
da serra da Mantiqueira são um testemunho de um padrão de
desgaste erosivo típico de climas:

A) glaciais;
B) úmidos;
C) áridos;
D) semi-áridos;
E) microtérmicos.

QUESTÕES DISCURSIVAS

QUESTÃO 01

Leia o texto.

“Embora a literatura corrente focalize na dimensão econô-
mica da globalização, trata-se de um processo
multidimensional caracterizado por onze dimensões inter-re-
lacionadas: militar, econômico-produtiva, financeira, de
governabilidade global, política, cominicacional-cultural, cien-
tífica-tecnológica, populacional-migratória, ecológica-
ambiental, epidemiológica e criminal-policial”.

VIOLA, Eduardo. Globalização, democracia e sustentabilidade: as
novas forças sociopolíticas transnacionais. In: BECKER, Bertha

e MIRANDA, Mariana (orgs). A Geografia Política do
desenvolvimento sustentável. Editora UFRJ. Rio de Janeiro, 1997

Apresente 2 (duas) características das seguinte dimensões
da globalização:

A) financeira.
B) comunicacional-cultural.
C) ecológico-ambiental.
D) epidemiológica.

QUESTÃO 02

A rede urbana brasileira, apesar de possuir um número con-
siderável de grandes cidades e metrópoles, ainda não se
apresenta com a mesma articulação e complexidade encon-
tradas nas redes urbanas dos países desenvolvidos.

Descreva 2 (duas) características da rede urbana brasilei-
ra.


