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Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 
Este Caderno contém, respectivamente, 35 questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas: 01 a 10  Língua Portuguesa; 11 a 20  Didática Geral; 21 a 35  

Conhecimentos Específicos. 

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.  

4 
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto não adianta pedir 

esclarecimentos aos fiscais. 

6 
Use caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta 

preta. 

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não 

destaque nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas. 

10 
O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno e a 

Folha de Respostas . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

As questões de número 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido abaixo. 
 

CONTRA A MERA “TOLERÂNCIA” DAS DIFERENÇAS  

Renan Quinalha 

“É preciso tolerar a diversidade”. Sempre que me defronto com esse tipo de colocação, 

aparentemente progressista e bem-intencionada, fico indignado. Não, não é preciso tolerar.  

“Tolerar”, segundo qualquer dicionário, significa algo como “suportar com indulgência”, ou seja, 

deixar passar com resignação, ainda que sem consentir expressamente com aquela conduta.  

“Tolerar” o que é diferente consiste, antes de qualquer coisa, em atribuir a “quem tolera” um 

poder sobre “o que tolera”. Como se este dependesse do consentimento daquele para poder 

existir. “Quem tolera” acaba visto, ainda, como generoso e benevolente, por dar uma  “permissão” 

como se fosse um favor ou um ato de bondade extrema.  

Esse tipo de discurso, no fundo, nega o direito à existência autônoma do que é diferente dos 

padrões construídos socialmente. Mais: funciona como um expediente do desejo de estigmatizar 

o diferente e manter este às margens da cultura hegemônica, que traça a tênue linha divisória 

entre o normal e o anormal. 

Tolerar não deve ser celebrado e buscado nem como ideal político e tampouco como virtude 

individual. Ainda que o argumento liberal enxergue, na tolerância, uma manifestação legítima e 

até necessária da igualdade moral básica entre os indivíduos, não é esse o seu sentido 

recorrente nos discursos da política.  

Com efeito, ainda que a defesa liberal-igualitária da tolerância, diante de discussões 

controversas, postule que se trate de um respeito mútuo em um cenário de imparcialidade das 

instituições frente a concepções morais mais gerais, isso não pode funcionar em um mundo 

marcado por graves desigualdades estruturais.  

Marcuse identificava dois t ipos de tolerância: a passiva e a ativa. No primeiro caso, a tolerância é 

vista como uma resignação e uma omissão diante de uma sociedade marcadamente injusta em 

suas diversas dimensões. Por sua vez, no segundo caso, ele trata da tolerância como uma 

disposição efetiva de construção de uma sociedade igualitária. Não é este, no entanto, o discurso 

mais recorrente da tolerância em nossos tempos.  

Assim, quando alguém lhe disser que é preciso “tolerar” a liberdade das mulheres, os direitos das 

pessoas LGBT, a busca por melhores condições de vida das pessoas pobres, as reivindicações 

por igualdade material das pessoas negras, dentre outros segmentos vulneráveis, simplesmente 

não problematize esse discurso.  

Admitir a existência do outro não significa aceitá-lo em sua particularidade como integrante da 

comunidade política. É preciso, ensina Axel Honneth, valorizar os laços mais profundos de 

reciprocidade e respeito pelas diferenças, o que só o reconhecimento, estágio superior da 

tolerância, pode ajudar a promover. 

Diversidade é um valor em si mesmo e não depende da concordância dos que ocupam posições 

de privilégios. Direitos e liberdades não se “toleram”. Devem ser respeitados e promovidos, por 

serem conquistas jurídicas e políticas antecedidas de muitas lutas.  

O que não se pode tolerar é o discurso aparentemente “benevolente” e “generoso” – mas na 

verdade bem perverso – da tolerância das diferenças. Ninguém precisa da licença de ninguém 

para existir. 

 

Disponível em: <http://revistacult.uol.com.br>. Acesso em: 12 abr.  2016. [Adaptado] 

Glossário 

 Axel Honneth (1949): Filósofo e sociólogo alemão, é diretor do Institut für Sozialforschung, da 

Universidade de Frankfurt, instituição na qual surgiu a chamada Escola de Frankfurt.  

 Herbert Marcuse (1898-1979): Sociólogo e filósofo alemão, naturalizado norte-americano, pertenceu à 

Escola de Frankfurt.   
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01. O propósito comunicativo dominante no texto é  

A) confrontar os discursos mais recorrentes sobre a tolerância.  

B) caracterizar os discursos mais recorrentes sobre a tolerância. 

C) justificar o discurso mais recorrente sobre a tolerância.  

D) problematizar o discurso mais recorrente sobre a tolerância.  

 

 

02. Em sua totalidade, o texto apresenta-se como 

A) injuntivo, uma vez que propõe orientações para o enfrentamento do discurso mais 
recorrente sobre a intolerância.  

B) explicativo, uma vez que justifica pontos de vista a respeito do discurso mais recorrente 
sobre a tolerância. 

C) argumentativo, uma vez que defende ponto de vista a respeito do discurso mais recorr ente 
sobre a tolerância. 

D) descritivo, uma vez que caracteriza o discurso mais recorrente a respeito da tolerância.  
 

 

03. A perspectiva assumida em relação ao tema do texto revela -se a partir do 

A) título, sinalizada pela preposição “contra”, pelo adjetivo “mera” e pelas aspas.  

B) oitavo parágrafo, sinalizada pelo elemento coesivo “assim” e pela forma verbal imperativa 
“problematize”. 

C) primeiro parágrafo, sinalizada pela citação direta “É preciso tolerar a diversidade”.  

D) penúltimo parágrafo, sinalizada, explicitamente, pela conclusão, que se estende até o 
parágrafo final. 

 

 

04. Em conformidade com o gênero discursivo, a linguagem do texto apresenta -se tendente à 

A) conotação, à  implicitude das informações e à variedade escrita com marcas de oralidade.  

B) denotação, à explicitude das informações e à variedade escrita em norma padrão.  

C) denotação, à explicitude das informações e à variedade escrita com marcas de oralidade.  

D) conotação, à implicitude das informações e à variedade escrita em norma padrão.  

 

 

05. Considere o parágrafo: 
 

Esse tipo de discurso, no fundo, nega o direito à existência autônoma do que é 

diferente dos padrões construídos socialmente. Mais: funciona como um expediente 

do desejo de estigmatizar o diferente e manter este às margens da cultura 

hegemônica, que traça a tênue linha divisória entre o normal e o anormal.  
 

Com o período anterior, o vocábulo destacado estabelece relação semântica de  

A) adição. 

B) contraposição. 

C) conclusão. 

D) explicação. 
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06. Considere o parágrafo: 
 

Marcuse identificava dois tipos de tolerância: a passiva e a ativa. No primeiro caso (1º), 

a tolerância é vista como uma resignação e uma omissão diante de uma sociedade 

marcadamente injusta em suas diversas dimensões. Por sua vez, no segundo caso (2º), 

ele (3º) trata da tolerância como uma disposição efetiva de construção de uma sociedade 

igualitária. Não é este (4°), no entanto (5°), o discurso mais recorrente da tolerância em 

nossos tempos. 
 

Os elementos coesivos em destaque que retomam informação presente no período 

imediatamente anterior são 

A) o segundo e o quinto. 

B) o terceiro e o quinto. 

C) o primeiro e o quarto. 

D) o segundo e o quarto. 

 

 

07. Nos sétimo, oitavo e nono parágrafos, há citações do discurso alheio que se apresentam sob 

forma 

A) indireta, se articulam com auxílio de verbos de dizer e endossam a perspectiva focada 
pelo autor do texto. 

B) direta, se articulam com auxílio de verbos de dizer e se contrapõem à perspectiva focada 
pelo autor do texto. 

C) indireta, se articulam com auxílio de conjunções conformativas e endossam a perspectiva 
focada pelo autor do texto. 

D) direta, se articulam com auxílio de conjunções conformativas e  se contrapõem à 
perspectiva focada pelo autor do texto. 

 

 

08. Considere o parágrafo: 
 

Tolerar não deve ser celebrado e buscado nem como ideal político e tampouco (1º) como 

virtude individual. Ainda que o argumento liberal enxergue, na  tolerância, uma 

manifestação legítima e até (2º) necessária da igualdade moral básica entre os 

indivíduos, não é esse o seu sentido recorrente nos discursos da política.  
 

Os vocábulos em destaque pertencem  

A) à mesma classe gramatical. O primeiro apresenta sentido diverso da expressão “tão 
pouco”; o segundo acrescenta um reforço ao que se afirma.  

B) a classes gramaticais diferentes. O primeiro apresenta sentido diverso da expressão “tão 
pouco”; o segundo acrescenta um reforço ao que se afirma.  

C) à mesma classe gramatical. O primeiro apresenta o mesmo sentido da expressão “tão 
pouco”; o segundo reforça a relação de adição entre dois adjetivos.  

D) a classes gramaticais diferentes. O primeiro apresenta o mesmo sentido da expressão “tão 
pouco”; o segundo reforça a relação de adição entre dois adjetivos.  
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09. Considere o período: 
 

Com efeito, ainda que a defesa liberal-igualitária da tolerância, diante de discussões 

controversas, postule que se trate de um respeito mútuo em um cenário de imparcialidade 

das instituições frente a concepções morais mais gerais, isso não pode funcionar em um 

mundo marcado por graves desigualdades estruturais.  
 

O pronome em destaque funciona como sujeito  

A) de oração subordinada, retoma o conjunto das informações presentes na oração principal 
e equivale, semanticamente, ao conjunto dessas informações. 

B) da oração principal, retoma parte das informações presentes nas orações subordinadas e 
equivale, semanticamente, a essas informações.  

C) da oração principal, retoma o conjunto das informações presentes nas orações 
subordinadas e equivale, semanticamente, ao conjunto dessas informações.  

D) de oração subordinada, retoma parte das informações presentes na oração principal e 
equivale, semanticamente, a essas informações.  

 

10. Considere os trechos:  
 

Trecho 1  

“É preciso tolerar a diversidade”. Sempre que me defronto com esse tipo de colocação, 

aparentemente progressista e bem-intencionada, fico indignado. 
 

Trecho 2 

“Tolerar” o que é diferente consiste, antes de qualquer coisa, em atribuir a “quem tolera” 

um poder sobre “o que tolera”. 
 

Trecho 3 

O que não se pode tolerar é o discurso aparentemente “benevolente” e “generoso” – mas 

na verdade bem perverso – da tolerância das diferenças. Ninguém precisa da licença de 

ninguém para existir. 
 

As aspas foram utilizadas, 

A) pela mesma razão, em todos trechos. 

B) por razões diferentes, em todos trechos.  

C) pela mesma razão, apenas nos dois primeiros trechos. 

D) por razões diferentes, apenas nos dois últimos trechos. 
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Didát ica  Ge ra l            11  a  20  
 

 

11. Apesar dos debates entre os especialistas da Didática acerca do seu objeto, do seu conteúdo 
e do seu status epistemológico, há alguns consensos, segundo o professor J.C. Libâneo, que 
garantem o balizamento dessa disciplina. Em relação a esses consensos, considere as 
seguintes afirmações de duas especialistas em Didática.  

 

I 
A Didática é um ramo da ciência pedagógica voltado, intencionalmente, para a 
formação do estudante, com finalidades educativas. 

II 
A Didática tem como objeto de estudo o processo de ensino e aprendizagem, 
especificamente os nexos e as relações entre o ato de ensinar e o ato de aprender.  

III 
A Didática é uma disciplina teórica que encara a prática de ensino como um processo 
neutro. 

IV 
A Didática tem como foco o estudo dos processos que explicam as aprendizagens 
dos estudantes em contexto escolar.  

 

Das afirmações, aquelas que representam posições consensuais sobre Didática são  

A) III e IV. 

B) II e IV. 

C) I e III. 

D) I e II.  
 
 
12. Toda Didática pressupõe uma concepção de sociedade, de escola, de educação e de ser 

humano. Em razão disso, a história da educação tem possibilitado relacionar a Didática a 
diferentes Tendências Pedagógicas. No quadro a seguir, há a caracterização de uma dessas 
Tendências. 

 

Visa ao aperfeiçoamento da ordem social vigente. O interesse da escola é produzir 
indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Os métodos de ensino estão 
pautados em procedimentos que assegurem a transmissão e a recepção de 
informações. O professor é o elo entre a verdade científica e o estudante.  

As características apresentadas no quadro correspondem à Tendência Pedagógica 

A) Liberal Renovada Progressivista.  

B) Liberal Renovada não Diretiva.  

C) Liberal Conservadora. 

D) Liberal Tecnicista. 
 
 
13. A organização didática para o ensino de um conteúdo, tomando como fundamento a Teoria 

da Aprendizagem Significativa de D. Ausubel, necessita considerar que  

A) a aprendizagem significativa é uma via eficiente para mudar as ideias prévias d os 
estudantes (mudança conceitual).  

B) o modelo de Ausubel dá ênfase à formação de habilidades cognitivas , o que não se 
adequa ao uso de aulas expositivas. 

C) o professor, para uma aprendizagem significativa, deve levar os estudantes a se 
motivarem e a ter a disposição de relacionar a informação nova com suas estruturas 
cognitivas. 

D) o professor, para uma aprendizagem significativa, deve promover a reestruturação 
cognitiva pela via da acomodação de informação, usando conflitos cognitivos.  
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14. Os conteúdos do currículo escolar podem ser organizados segundo diferentes perspectivas, 
como a disciplinar, a transdisciplinar, a interdisciplinar, a multidisciplinar e a metadisciplinar. 
No quadro a seguir, apresentam-se características de uma dessas perspectivas. 

 

Disciplinas utilizadas para o estudo de um tema específico, sem que sejam 
reveladas as relações entre elas. Especialistas autônomos e independentes são 
chamados a contribuir para a solução de um problema.  

Essa caracterização corresponde à perspectiva  

A) Multidisciplinar.    C) Metadisciplinar. 

B) Interdisciplinar.    D) Transdisciplinar. 

 
15. Em uma reunião pedagógica com professores iniciantes , foram discutidas as quatro ideias 

explicitadas no quadro a seguir, como parte de uma reflexão crítica sobre os métodos de 
ensino. 

 

Ideia I 
Os métodos de ensino são determinados pela relação objetivo – conteúdo e 
referem-se aos meios para alcançar objetivos gerais e específicos de ensino.  

Ideia II 
Os métodos de ensino implicam uma sucessão planejada e sistematizada de 
ações, tanto do professor quanto dos estudantes.  

Ideia III Os métodos de ensino não requerem a utilização de meios ou recursos de ensino.  

Ideia IV 
Os métodos de trabalho em grupo têm por finalidade principal obter a 
competitividade dos alunos na realização de suas tarefas.  

 

Dentre essas ideias, as que se mostram coerentes com as perspectivas atuais da didática são  

A) II e IV.    C) I e II. 

B) I e III.   D) III e IV. 
 

 
16. O planejamento de ensino é uma das atividades profissionais mais relevantes dos 

professores. Planejar é um ato por meio do qual o professor estabelece uma série de 
decisões baseadas em diferentes conhecimentos profissionais. Dessa forma, no 
planejamento de ensino,  

A) o plano de aula tradicional está fundamentado no conceito de zona de desenvolvimento 
próximo como condição indispensável para se assimilar os novos conteúdos.  

B) os conteúdos conceituais são planejados com independência dos conteúdos 
procedimentais e dos ati tudinais. 

C) os planos de aula são elaborados como documentos fechados e complexos que não 
devem ser modificados de um ano para outro. 

D) os objetivos determinam a estrutura e o desenvolvimento do planejamento das atividades 
de ensino. 

 
17. Atualmente, a escola precisa desenvolver estratégias didáticas, considerando que os seus 

alunos nasceram e cresceram na sociedade da informação. Em relação a esses estudantes e 
ao uso das novas tecnologias da informação e da comunicação (TICs), leia as afi rmações a 
seguir.   

 

I 
O uso das novas TICs, na sala de aula, limitam o papel educativo do professor na 

escola. 

II 
Os hipertextos e as possibilidades de múltiplas tarefas realizadas simultaneamente 

podem ser utilizados em sala de aula.  

III As novas TICs facilitam a interação social em espaços diversos de aprendizagem.  

IV 
A disponibilidade de recursos, como as lousas digitais, determinam os objetivos e os 

conteúdos das aulas. 
 

Das afirmações, estão corretas 

A) I e III.    C) II e IV. 

B) I e IV.   D) II e III. 
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18. Para Perrenoud, cabe ao professor saber organizar e dirigir situações de aprendizagem 
construtivistas, o que corresponde a uma das atividades didáticas  desse profissional. As 
ideias a seguir dizem respeito a competências do professor para organizar e desenvolver 
suas atividades didáticas. 

 

Ideia I 
Considerar as concepções e as representações prévias dos estudantes, que 

podem facilitar ou obstaculizar as novas aprendizagens.  

Ideia II Combater e rechaçar os erros durante a aprendizagem. 

Ideia III 
Envolver os estudantes em atividades de pesquisas e em projetos de 

conhecimentos. 

Ideia IV Priorizar o desenvolvimento de exercícios de fixação baseados no condutismo.  
 

Considerando as orientações didáticas atuais, estão corretas as ideias 

A) II e III. 

B) I e IV. 

C) I e III. 

D) II e IV. 
 
19. Ao planejar suas aulas, uma professora decide organizar os conteúdos de um determinado 

tema e avaliá-los de forma processual. Nesse sentido, estabelece quatro decisões 
explicitadas a seguir. 

 

Decisão I 
Avaliar e outorgar pontuação a todas as atividades realizadas pelos 

estudantes durante a aprendizagem como questão de destaque.  

Decisão II 
Com os resultados das aprendizagens, durante o processo, fornecer as 

ajudas necessárias aos estudantes.  

Decisão III 

Anotar falas significativas, o desempenho e as dificuldades apresentadas 

pelos estudantes, em fichas de acompanhamento, para ter um perfil da 

aprendizagem da turma. 

Decisão IV 
Limitar a avaliação à apreciação sobre a aprendizagem conceitual dos 

estudantes. 
 

Das decisões explicitadas, as que se mostram coerentes com as propostas de avaliação 
processual são 

A) I e III. 

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) II e IV. 

 
20. Leia o trecho reproduzido a seguir.  
 

Escolher livros é escolher recursos de opção ao processo de ensino -aprendizagem, é 
escolher conhecimento e valores (porque em todo conhecimento existem valores  e 
intenções) que substanciam esse processo. É este o conceito que fundamenta a 
orientação supervisora das decisões dos professores sobre os livros a serem adotados.  

Range! . M. Supervisão: do Sonho à ação - uma prática em transformação. In Naura Syria Carrapeto Ferreira 
(org). Supervisão Educacional para uma escola de qualidade em formação  4ª edição:  São Paulo: Cortez 
Editora. 2003, p, 69 - 96. f 

 

Para decidir qual livro didático adotar, o professor deve 

A) escolher um livro que valorize o pensamento convergente, uma vez que isso facilita  a 
aprendizagem criativa. 

B) escolher um livro melhor ilustrado, uma vez que isso é o que determina a compreensão 
dos estudantes. 

C) considerar os pré-requisitos dos componentes curriculares anteriores. 

D) considerar o Projeto Político Pedagógico da escola.  
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Conhecimentos Específicos           21 a 35 
 

 
21. Há diferentes formas de linguagem que traduzem aspectos da Geografia, dentre as quais 

destaca-se a linguagem musical. Nesse contexto, analise a letra da música abaixo.  
  

“A vida aqui só é ruim  
Quando não chove no chão 
Mas se chover dá de tudo 
 
Fartura tem de montão 
Tomara que chova logo  
Tomara meu deus tomara 
 
Só deixo o meu cariri  
No último pau-de-arara  
Só deixo meu cariri 
No último pau-de-arara” 

(ULTIMO PAU DE ARARA, Luiz Gonzaga).  
 

O conceito estruturante da Geografia que está presente na letra da mús ica é  

A) espaço.  

B) lugar. 

C) território. 

D) paisagem. 
 
 

22. A partir das últimas décadas do século XX, ocorreram mudanças territoriais no Oriente Médio, 
em decorrência de invasões de potências estrangeiras, guerras de procuração e 
enfraquecimento do Estado-Nação. Nesse contexto, assume destaque 

A) a falta de controle do governo do Iraque sobre o seu território, principalmente nas áreas 
de maioria curda e nas áreas de maioria sunita.  

B) a intervenção da Rússia nos territórios do Iraque e da Síria, contribuindo para a 
fragmentação desses países.    

C) o surgimento de uma área controlada pelo Estado Islâmico no território da Jordânia, 
provocando a desestabilização do governo central.  

D) a divisão oficial do Iêmem em dois países, sendo um controlado por um governo ligado à 
Arábia Saudita e outro por um governo aliado do Irã.  

 
 
23. Os fusos-horários são convencionados pelos Estados e nem sempre seguem as linhas de 

meridianos, podendo ser alterados de tempos em tempos por decretos de governo. Prova 
disso é o recente decreto número 12.873, de 2013, da República Federativa do Brasil, que 
altera os fusos horários brasileiros.  

Com base nessa determinação, quando ocorrem concursos nacionais, as em presas 
responsáveis pelos eventos, devem atentar para os fusos horários. Se uma empresa de 
concurso público resolve fazer uma prova nacional com início previsto para as 8 horas da 
manhã, no horário de Brasília, em Rio Branco, capital do Acre, a prova será iniciada às 

A) 5 horas da manhã. 

B) 6 horas da manhã. 

C) 9  horas da manhã. 

D) 10 horas da manhã. 
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24. No ultimo quartel do século XX, tem-se, no mundo, a difusão de novas tecnologias como a 
microinformática e as biotecnologias, dentre outras. Esse proc esso de difusão de novas 
tecnologias também atinge o Brasil repercutindo em sua dinâmica territorial.  

Com base nessas informações, considere as seguintes afirmativas:  
 

I 
A difusão do meio técnico-científico-informacional no Brasil ocorreu de forma 
homogênea, propiciando a configuração de grandes parques industriais de norte a sul 
do país, que empregam tecnologias de ponta.  

II 
A difusão do meio técnico-científico-informacional no Brasil possibilitou a configuração 
de ilhas de modernidade, espaços luminosos, que se proliferam de maneira seletiva 
pelo território nacional.  

III 
O Brasil, apesar da difusão do meio técnico-científico-informacional pelo seu território, 
ainda convive com as desigualdades socioespaciais e com a coexistência de processos 
técnicos de produção arcaicos e modernos.  

IV 
O Brasil, apesar da homogênea difusão do meio técnico-científico-informacional pelo 
seu território, que ampliou o número de postos de trabalho, ainda convive com as 
desigualdades socioespaciais.  

Das afirmativas, estão corretas: 

A) I e IV. 

B) II e IV. 

C) I e III. 

D) II e III. 
 
 
25. O território brasileiro é rico em diversidade natural, com vários domínios paisagísticos e 

ecológicos. O geógrafo Aziz Ab´Sáber em seu livro “Os domínios de Natureza no Brasil: 
potencialidades paisagísticas”, enumera, com muita propriedade esses diversos domínios.  

Sobre os domínios paisagísticos e ecológicos do Brasil, afirmar -se que 

A) a Caatinga tem como característica a  alteração muito superficial das rochas, a presença 
frequente de planícies semi-áridas ligeiramente sulcadas por cursos d´água temporários e 
o ambiente quente e seco, com baixa cota de umidade durante o período das secas.  

B) a Amazônia tem como característica a abundância de recursos hídricos, a predominância 
de espécies decíduas que contribuem para o elevado  índice de evapotranspiração e a 
existência de planaltos subtropicais.  

C) a Caatinga tem como característica a  escassez de água, uma cobertura vegetal lati foliada 
e a presença de chapadões tropicais interiores e florestas -galeria. 

D) a Amazônia tem como característica a predominância de solos de elevada fertilidade,                                                                                                                                                                             
a homogeneidade florística e o ambiente quente e úmido que contribui para os elevados 
índices de pluviosidade. 

 
 
26. Após a Segunda Guerra Mundial, começa a surgir uma nova arqu itetura nas relações globais, 

substituindo de forma preponderante o sistema anterior, baseado na metrópole e na colônia, 
por um sistema multilateral com organizações supranacionais que reúnem países 
independentes com os mais variados propósitos. No âmbito dessa nova arquitetura, que se 
mantém nos dias atuais, destacam-se a Organização das Nações Unidas (ONU) e a 
Organização Mundial do Comércio (OMC), além de grupos de países organizados em 
esquemas de blocos políticos e econômicos e novas entidades político -diplomática. 

Com base nessas informações, observe a figura a seguir.  
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Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/BRICS#/media/File:BRICS.svg>. 
Acesso em: 28 maio 2016. 

 

Considerando o exposto anteriormente, a figura apresenta a configuração espacial da 
entidade internacional denominada 

A) Organização do Tratado Comercial Interoceânico.  

B) BRICS.  

C) G5. 

D) Aliança do Pacífico. 
 
 

27. “Aproximadamente 204 mil migrantes ingressaram na União Europeia (UE) pelo Mediterrâneo 
em 2016. Mais de 2.500 morreram durante a travessia, sendo 880 deles na semana passada, 
segundo informou nesta terça-feira (31) a ONU. O porta-voz do Alto Comissariado da ONU 
para os Refugiados (Acnur), William Splinder, disse durante entrevista em Genebra, que este 
ano é particularmente mortal. ‘Perderam -se 2.510 vidas’ durante os cinco primeiros meses do 
ano, contra 1.855 no mesmo período do ano passado. No total, 880 pessoas morreram na 
semana passada, no naufrágio de várias embarcações que tentavam chegar à Itália, informou 
o Acnur” 

Disponível em:< http://br.sputniknews.com/mundo/20160531/4845598/200-mil-imigrantes-ingressaram-UE-

Mediterraneo-2016.html#ixzz4AY7C1JQc>. Acesso em: 30 maio 2016. 

O texto aborda o atual processo de imigração ilegal para a União Europeia. Esse processo 
tem entre os principais motivos 

A) a seca e os conflitos étnicos na Namíbia, que impactam na estrutura produtiva e no 
mercado de trabalho do país. 

B) a desestruturação de países que sofreram com guerras civis e invasões estrangeiras na 
África e no Oriente Médio. 

C) a fome e a miséria na República Democrática do Congo, decorrente da maior guerra civil 
em andamento na África Subsaariana.  

D) a desestabilização do governo da Turquia em razão dos conflitos territoriais ligados a área 
sob domínio curdo. 

 

 

28. Nos últimos anos, ocorreram significativos investimentos na produção de energia renovável 
no Brasil. Em 2015, a produção de energia a partir de fontes renováveis respondeu por cerca 
de 40% da matriz energética brasileira. No quadro da matriz energética brasileira, tem -se 
como principal fonte geradora de energia renovável  

A) as eólicas, em decorrência das usinas dispersas pelo território nacional,  localizadas 
sobretudo na Região Nordeste. 

B) a hidroeletricidade, em decorrência das hidroelétricas dispersas pelo território nacional, 
situadas principalmente na Região Amazônica.  

C) os derivados de cana-de-açúcar, como etanol e bagaço, que são processados em  usinas 
localizadas principalmente na Região Sudeste.  

D) o carvão vegetal, que é obtido das florestas nativas, localizadas sobretudo na Região Sul.  
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29. O Sistema de Coordenadas Geográficas, convencionado mundialmente, é utilizado para 
determinar a localização exata de um dado ponto na superfície terrestre.  

Observe o mapa a seguir: 
 

 
Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Mapa_coordenadas_geogr%C3%  
A1ficas_editado.jpg.> Acesso em 20 maio 2016. 

 

Uma pessoa residente no Brasil fez compras pela internet na China continental. Olhando o 
site da empresa, o comprador descobriu que esta tinha vários pontos de localização de suas 
filiais no mundo, marcados por letras. A filial em que ele fez a compra tinha um ponto de 

localização marcado no mapa com a letra E. 

O ponto em questão tem as coordenadas 

A) Latitude 120º S, Longitude 30º W.  C) Latitude 30º N, Longitude 120º E.  

B) Latitude 30º N, Longitude 120ºW.    D) Latitude 120º S, Longitude 30º E.  

 
30. Nos últimos anos, a telefonia móvel e, principalmente, a internet têm chegado paulatinamente 

aos lares de quem mora em todos os recantos do Brasil. Esse fato está ligado ao crescimento 
do poder de compra e, consequentemente, do consumo de produtos como celulares, tablets, 
notebooks e computadores. Mas, esse processo é também responsável pela geração de 
impactos ambientais associados ao descarte inadequado desses equipamentos eletrônicos.  

 Sobre esse tema, leia as afirmativas que seguem: 
 

I 
o descarte inadequado de equipamentos eletrônicos é extremamente prejudicial às 
águas superficiais e subterrâneas, pois esses equipamentos contêm grande quantidade 
de metais pesados e produtos químicos perigosos, gerando grande impacto ambiental.  

II 
o descarte inadequado de equipamentos eletrônicos tem impacto ambiental negativo ou 
quase nulo, pois esses equipamentos passaram a contar com coleta especializada em 
âmbito nacional, devido ao alto valor dos componentes eletrônicos, como ouro e cobre.  

III 

os impactos ambientais negativos relacionados ao descarte inadequado de 
equipamentos eletrônicos foram reduzidos devido a rigoroso cumprimento da legislação 
ambiental vigente no país, que proíbe o descarte de material eletrônico sem 
comunicação ao fabricante. 

IV 
o descarte inadequado de equipamentos eletrônicos no solo produz impactos 
ambientais negativos em decorrência do fato de que os materiais contidos nesses 
equipamentos não são biodegradáveis.  

Das afirmativas, estão corretas:  

A) I e III.   C) III e IV. 

B) II e III.   D) I e IV. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Mapa_coordenadas_geogr%C3%25
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31. Com o avanço da globalização, ampliaram-se a deslocalização industrial e a 
transnacionalização da produção, gerando a intensificação da divisão internacional do 
trabalho e o envolvimento de vários países na fabricação de partes de um dado produto 
industrial. Esse processo é feito para diminuir, ao máximo, os custos de produção, utilizando -
se os preços competitivos de mão-de-obra disponíveis em vários lugares do mundo. Com 
base no exposto, considere as seguintes afirmativas:  

 

I 
a China continental tem uma grande base industrial, exatamente pela competitividade 
dos seus baixos custos de produção, principalmente quando se refere à mão -de-obra. 

II 
os Estados Unidos, apesar da competição com países do Extremo Oriente, conseguem 
manter um crescente nível de geração de emprego nas empresas que produzem 
notebooks e celulares. 

III 
a China continental, para fabricar produtos de alta tecnologia, ainda depende de 
componentes de alto valor agregado importados do Japão.  

IV 
os Estados Unidos, para a montagem de celulares, têm uma elevada dependência de 
componentes manufaturados pela União Europeia, principalmente no Tecnopolo Paris 
Axe Sud. 

 

Com base no exposto, estão corretas as afirmativas  

A) II e III. 

B) II e IV. 

C) I e IV. 

D) I e III. 

 
32. A estrutura etária da população brasileira, nos últimos anos, reflete as mudanças ocorridas 

nos parâmetros demográficos a partir da segunda metade do século XX.  

Sobre essa temática, observe as figuras abaixo.  
 

Pirâmides Etárias do Brasil  – 1991 - 2007 

 
Disponível em:http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/0000000 
403.pdf Acesso em: 25 maio 2016. 

 

Os estudos acerca da dinâmica populacional do Brasil associados às pirâmides etárias 
apresentadas revelam que, entre 1991 e 2007, houve  

A) o alargamento da base, em função da redução dos níveis de mortalidade e o estreitamento 
do topo, em decorrência da diminuição dos níveis de fecundidade.  

B) o estreitamento da base, em decorrência da redução dos níveis de fecundidade e o 
alargamento do topo, em função da redução dos níveis de mortalidade.  

C) o alargamento da base, em decorrência do aumento dos níveis de fecundidade e o 
alargamento do topo, em função da redução dos níveis de mortalidade.  

D) o estreitamento da base, em decorrência da diminuição dos níveis de fecundidade e o 
estreitamento do topo, em função do aumento dos níveis de mortalidade.  

 
 
 
 
 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/0000000%20403.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/0000000%20403.pdf
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33. O processo de industrialização após a Segunda Guerra Mundial galga uma nova dimensão no 
mundo, adquirindo mais densidade tanto em países considerados desenvolvidos quanto em 
vários países considerados subdesenvolvidos.  

Em relação a esse processo, leia as afirmativas abaixo. 
 

I 
o processo de industrialização nos países subdesenvolvidos aconteceu, principalmente, 
com segmentos produtivos que apresentavam baixo nível tecnológico e limitada 
capacidade de emissão de poluentes.  

II 
o processo de industrialização nos países subdesenvolvidos assumiu duas perspectivas 
de produção, sendo uma voltada para o mercado interno e outra para a conquista de 
mercados no exterior. 

III 
no processo de industrialização dos países subdesenvolvidos, houve a predominância 
de empresas estrangeiras que migraram para esses lugares em busca de mão-de-obra 
barata e qualificada. 

IV 
no processo de industrialização dos países subdesenvolvidos, houve a predominância 
de empresas de capital nacional que fizeram uso de alta tecnologia para absorver 
elevado contingente de mão-de-obra. 

 

Com base no exposto, estão corretas as afirmativas  

A) II e III.    C) III e IV. 

B) I e IV.   D) II e IV. 

 
34. A partir de fins dos anos de 1950, o Brasil passou a vivenciar um processo de modernização 

econômica que repercutiu nos diferentes segmentos produtivos, dentre eles a agricultura.  

Em relação a esse processo, leia as afirmativas abaixo.  
 

I 

A modernização da agricultura manifestou-se pela contínua intensificação do capital 
empregado na produção rural sob a forma de máquinas, fertilizantes, defensivos, 
sementes selecionadas, dentre outros, o que levou a  expansão da produtividade do 
trabalho e da terra. 

II 
A modernização da agricultura manifestou-se pelo uso intenso de capital e tecnologias 
que propiciaram o aumento da produção e da produtividade, contribuindo para a 
redução do êxodo rural.   

III 

No contexto da modernização econômica, a agropecuária foi subordinada às 
necessidades do capital urbano-industrial, de modo que alguns velhos complexos 
agroexportadores foram substituídos por complexos agroindustriais, fortemente 
integrados com os setores industrial e financeiro. 

IV 
No contexto da modernização econômica, a agropecuária rompeu a subordinação que 
existia em relação ao capital industrial, passando a comercializar diretamente com o 
mercado internacional, fortemente integrado com o setor financeiro.  

 

Com base no exposto, estão corretas as afirmativas  

A) II e III.   C) III e IV. 

B) I e III.    D) I e IV. 

 
35. Nos últimos anos, têm-se visto mudanças significativas na malha urbana do Brasil. Uma delas 

se caracteriza pela expansão horizontal de um sítio urbano (a área efetivamente ocupada 
pela cidade), que pode levar a junção com outro, de modo que seus limites não sejam 
claramente distinguidos na paisagem. 

Essa caracterização refere-se ao conceito de 

A) Hierarquia Urbana.  

B) Cidade espontânea.  

C) Conurbação. 

D) Cidade planejada. 
 


