
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES - PE 

CONCURSO PÚBLICO 2019 
 

 

 

 

 

 

CADERNO DE PROVA 
 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

NOME: 

 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL: SUPERIOR 

CARGO: 18 – PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO: GEOGRAFIA 
 

 

 

Leia com atenção: 

 
1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou 

PRETA); 

2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o 

amasse; 

3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta; 

4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E; 

5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de 

qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.); 

6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início; 

7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo 

início das provas; 

8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal; 

9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, 

após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala; 

10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2019 

SUPERIOR – 18 – PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO: GEOGRAFIA    

Página 1 

 
15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

"Nos dois últimos séculos [XIX e XX], no tocante a discursos 

apologéticos sobre a democracia, jamais esteve ausente o 

argumento segundo o qual o único modo de fazer com que um 

súdito transforme -se em cidadão é que  a educação para a 

democracia surgiria no próprio exercício da prática democrática. 

Concomitantemente, não antes. 

Um dos trechos mais exemplares a esse respeito é o que se 

encontra no capítulo sobre a melhor forma de governo da 

Considerações sobre o Governo Representativo de John Stuart 

Mill, na passagem em que ele divide os cidadãos em ativos e 

passivos: em geral, os governantes preferem os segundos (pois é 

mais fácil dominar súditos dóceis ou indiferentes), mas a 

democracia necessita dos primeiros. Se devessem prevalecer os 

cidadãos passivos, ele conclui, os governantes acabariam 

prazerosamente por transformar seus súditos num bando de 

ovelhas dedicadas tão somente pastando o capim , lado a lado  (e 

a não reclamar, acrescento eu, nem mesmo quando o capim é 

escasso). Isso o levava a propor a extensão do sufrágio às classes 

populares, com base no argumento de que um dos remédios contra 

a tirania das maiorias encontra-se exatamente na promoção da 

participação eleitoral não só das classes acomodadas (que 

constituem sempre uma minoria e tendem a assegurar os próprios 

interesses), mas também das classes populares. Stuart Mill dizia: 

a participação eleitoral tem um grande valor educativo. 
 

(BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. 
p. 31-32.) 

 

01- Segundo o texto, o cidadão passivo:  

 

A. É o indivíduo que conhece a cena política,  mas fica indi-

ferente a ela. 

B. Reivindica e aceita o que acontece na cena política.  

C. Demonstra indignação e age com destreza, pois desco-

nhece o cenário político em que está inserido. 

D. Desconhece a trama política e as forças que atuam na so-

ciedade. 

E. Não sabe o que está acontecendo na cena política e se isola 

da maioria que a conhece. 

 

02- Bobbio afirma que Sutart Mill: 

 

A. Acreditava que diante da passividade do súdito, só o su-

frágio o renderia. 

B. Afirmava que o sufrágio elitizado, tornava os cidadãos 

acomodados e passivos. 

C. Desejava conferir às classes menos abastadas participação 

eleitoral. 

D. Pensava que elegendo representantes de acordo com sua 

conveniência os cidadãos se acomodaram e não reivindi-

caram o fim da fome. 

E. Acreditava que os súditos dóceis eram mais interessantes 

à democracia,  já que participariam ativamente das deci-

sões políticas de onde viviam. 

 

 

 

 

 

 

03- Para Bobbio, adotar a prática de Stuart Mill: 

 

A. Educa para a democracia, capacitando as classes popula-

res a eleger os representantes que mais lhes convêm.  

B. Mobiliza os cidadãos para que eles conservem as vanta-

gens de cada minoria a que pertencem. 

C. Cria a ditadura da maioria, por meio da extensão do sufrá-

gio às classes populares. 

D. Gera desejo de exclusividade das classes acomodadas. 

E. Cria um recorte social formador de indivíduos que não rei-

vindicam. 

 

04- Pode-se afirmar que Stuart Mill defendia: 

 

A. A expressão das massas. 

B. O fim das classes acomodadas. 

C. O voto feminino. 

D. A igualdade para as classes acomodadas. 

E. O cidadão ativo no ambiente familiar. 

 

05- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Apologéticos – críticos  

B. Concomitantemente – ao mesmo tempo 

C. Indiferentes – arredios 

D. Súditos – empregados  

E. Prazerosamente – com reverência 

 

06- São acentuadas pela mesma regra:  

 

A. apologéticos e próprios  

B. sufrágio e súditos  

C. democrática e dóceis  

D. exercício e remédios  

E. capítulo e também  

 

07- Assinale a alternativa correta sobre a ausência de crase nos 

trechos: 

 

A. no tocante a discursos apologéticos sobre a democracia – 

não há crase após verbos seguidos de palavras masculinas. 

B. Um dos trechos mais exemplares a esse respeito – não há 

crase na próclise.  

C. bando de ovelhas dedicadas tão somente pastando o capim 

, lado a lado  - não há crase diante de palavras repetidas. 

D. Isso o levava a propor a extensão do sufrágio – não há 

crase diante de palavras femininas. 

E. e tendem a assegurar os próprios interesses – não há crase 

entre verbos se o segundo está no infinitivo. 

 

 

“Não se admire se um dia 

Um beija flor invadir a porta da tua casa 

Te der um beijo e partir 

Foi eu que mandei um beijo 

Que é pra matar meu desejo 

Faz tempo que não te vejo 

Ai que saudade d'ocê 

Se um dia ocê se lembrar 

Escreva um carta pra mim 

Bote logo no correio 

Com frases dizendo assim 
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Faz tempo que não te vejo 

Quero matar meu desejo 

Me mande um monte de beijos 

Ai que saudades sem fim” 
 

(Vital Farias. Disponível em: https://www.letras.mus.br/al-
ceu-valenca/1303559/) 

 

08- Assinale a alternativa correta: 

 

A. A modalidade oral é reproduzida na letra da canção,  po-

rém o registro formal predomina. 

B. As marcas da oralidade amenizam a densidade do discurso 

formal. 

C. A canção foi escrita usando o registro informal da língua, 

simulando uma conversa. 

D. O registro informal da língua exclui a canção do cânone 

musical nacional. 

E. A canção emprega o registro informal da língua procu-

rando fugir de regionalismos para que seu alcance não fi-

que restrito. 

 

09- Sobre os aspectos linguísticos do texto assinale a alternativa 

correta:  

 

A. “Não se admire": o ‘se’ estabelece relação de condição 

com a oração anterior. 

B. “admire se um dia": o ‘se’ é partícula apassivadora. 

C. “Bote logo no correio": ‘logo’ dá ideia de conclusão.  

D. O excesso de verbos no modo imperativo refletem o cará-

ter apelativo da canção.  

E. O emprego da segunda e terceira pessoas reforça o caráter 

informal da língua.  

 

10- Acerca do eu-lírico da canção: 

 

A. Escreve uma carta e pede que a pessoa amada envie pelo 

correio. 

B. Representa alguém apaixonado se dirigindo à  pessoa 

amada. 

C. Quando trata a pessoa amada por “ocê", o eu – lírico re-

vela que ama alguém com quem não tem intimidade. 

D. Dada a visível relação entre o eu – lírico e a pessoa amada, 

o uso do registro informal é inadequado.  

E. Usa “ocê” como recurso afetivo do registro formal,  deno-

tando reprodução da oralidade. 

 

11-  “Foi eu que mandei um beijo” 

              “Me mande um monte de beijos” 

 

Em qual alternativa há uma análise correta dos aspectos 

linguísticos dos versos destacados? 

 

A. O verbo ser flexiona em número e pessoa, concordando 

com o sujeito da frase, mesmo que haja uma inversão dos 

termos da oração: “foi eu" 

B. A forma verbal “foi”, existe porém indica a 3.ª pessoa do 

singular do pretérito perfeito do modo indicativo. 

C. Em frases imperativas emprega-se a próclise: ‘me mande’ 

D. Para sentenças no gerúndio, a ênclise obedeceria à norma 

padrão, diferentemente de ‘me mande’. 

E. Usa-se próclise no início de frases: ‘me mande’. 

 

Para bem criar passarinho é proveitoso ignorar as grades, as 

prisões, as teias. É bom se desfazer das paredes, cercas, muros e 

soltar-se, deixar-se vagar entre perfume e brisa. É melhor ainda 

não dispor de trilhas ou veredas e ter o ar inteiro como um espaço 

pequeno para a ligeireza das asas. 

Para bem criar passarinho é bom construir uma gaiola, mais ampla 

que a terra, de janelas abertas para o universo com seus planetas e 

constelações. E, depois, há que vigiar o sabor das frutas maduras 

nas árvores e provar do conteúdo das sementes. 
 

(QUEIRÓS, Bartolomeu Campos. Para criar passarinho. Belo Horizonte: 
Miguilim, 2000.) 

 

12- Assinale a alternativa correta: 

 

A. O texto é em prosa poética, escrito em linhas contínuas, 

com linguagem subjetiva em seu conteúdo e expressa 

emoções por meio de figuras de linguagens, a exemplo 

da metáfora.  

B. O texto é um poema que tem a subjetividade como 

marca, porém o estilo prosaico tira sua classificação 

como prosa literária.  

C. O texto alia elementos visuais à linguagem verbal. 

D. O texto está pautado na explicação e no método para a 

concretização de uma ação.  

E. O texto é  composto por argumentos lógicos e tendem a 

convencer o leitor. 

 

13- Segundo o texto, é correto afirmar que: 

 

A. O eu lírico vale-se da denotação  para nos ensinar a con-

viver com os pássaros.  

B. Para o eu lírico, os pássaros devem viver em total liber-

dade, apenas com as barreiras do espaço.  

C. O eu lírico critica a convivência do homem com os pássa-

ros e sugere que se elimine tudo o que tire a liberdade des-

sas aves. 

D. A convivência entre pássaros e humanos só é possível pela 

imposição de limites. 

E. O emprego da linguagem subjetiva, retratando uma natu-

reza em consonância com o homem, impede que a ideia 

do eu lírico seja concretizada. 

 

14- No trecho: “uma gaiola, mais ampla que a terra, de janelas 

abertas para o universo”, qual a figura de linguagem presente? 

 

A. Metáfora  

B. Comparação  

C. Hipérbole  

D. Prosopopeia  

E. Alteração  

 

15- Em qual das alternativas a palavra ou expressão não exprime 

a circunstância relacionada? 

 

A. “entre perfume e brisa" – lugar 

B. “de janelas abertas" – modo   

C. “Para a ligeireza das asas” – lugar   

D. “depois" – tempo 

E. “nas árvores” – finalidade  
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 

16- A sua obra representou um papel fundamental no processo de 

sistematização da ciência geográfica moderna. Nela contém a 

primeira proposta explícita de um estudo geográfico dedicado à 

discussão das problemáticas humanas. O estudioso responsável 

por esse avanço nas discussões geográficas é:  

 

A. Humboldt  

B. Elisée Reclus  

C. Friedrich Ratzel  

D. Milton Santos 

E. Vidal de La Blache 

 

17- Ao tratar da história da produção do meio geográfico, Milton 

Santos propõe sua divisão em três etapas: o meio natural, o meio 

técnico e o meio técnico-científico-informacional. Sobre elas, é 

INCORRETO afirmar que: 

 

A. No meio natural, as técnicas e o trabalho se conectavam 

com as dádivas da natureza, com a qual se relacionavam 

sem outra mediação.  

B. O meio técnico-científico-informacional começa pratica-

mente após a Primeira Guerra Mundial e se distingue das 

etapas anteriores pelo fato da profunda interação da ciên-

cia e técnica.  

C. No meio técnico, o espaço passou a ser formado cada vez 

mais pelo natural e artificial.  

D. No meio técnico-científico-informacional a lógica global 

começa a se impor a todos os territórios.  

E. No meio técnico, os tempos sociais começam a se super-

por e contrapor aos tempos naturais.  

 

18- Sobre os principais minerais formadores das rochas, julgue as 

questões abaixo, inserindo “V” para as afirmativas corretas e “F” 

para as afirmativas falsas e em seguida, assinale a opção correta.  

 

(   )  Carbonatos são minerais constituídos de carbono e oxigênio, 

na forma de ânion carbonato, combinado com cálcio e mag-

nésio.  

(   )  Óxidos são compostos de ânion oxigênio e cátions não metá-

licos.  

(   )  Sulfetos são compostos de ânion sulfeto e cátions não metáli-

cos.  

(   )  Sulfatos são compostos de ânion sulfato e cátions metálicos.  

(   )  Silicatos, os minerais mais abundantes da crosta terrestre, são 

formados pela combinação de oxigênio e silício, com cátions 

de outros elementos.  

        

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. V – V – F – V – F  

B. V – F – F – V – V  

C. V – V – F – F – F  

D. V – F – V – F – V  

E. F – F – V – F – F  

 

 

 

19- A respeito das Rochas Metamórficas, julgue as questões 

abaixo e coloque “V” para as sentenças verdadeiras, “F” para as 

afirmativas falsas e assinale a opção correta.  

 

(   )  As rochas a partir das quais se originam as rochas metamór-

ficas são chamadas de protólitos.  

(   )  Os processos metamórficos ocorrem, geralmente, associados 

aos processos tectônicos e os locais mais importantes são as 

margens continentais divergentes.  

(   )  As estruturas das rochas metamórficas fornecem importantes 

informações sobre o processo metamórfico. Nesse sentido, 

rochas geradas com a atuação da pressão dirigida apresentam 

estrutura maciça ou preservam vestígios das estruturas primá-

rias.  

(   )  Os principais fatores que controlam os processos metamórfi-

cos são a natureza do protolito, a temperatura, a pressão, a 

presença de fluídos e o tempo de duração dos processos. 

(   )  As texturas das rochas metamórficas desenvolvem-se por 

blastese, que implica nucleação e crescimento mineral no es-

tado líquido.   

        

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. V – V – F – V – F  

B. F – F – V – F – V  

C. V – V – F – F – V 

D. F – F – V – V – F  

E. V – F – F – V – F  

 

20- Considere as afirmações a seguir sobre o relevo terrestre:  

 

I. Os escudos antigos, também chamados de crátons, cons-

tituem a porção mais rígida da plataforma continental, 

formada por rochas cristalinas muito antigas, datadas do 

mesozoico.  

II. Domínio Morfoestrutural constitui um compartimento de 

relevo, em escala global, onde os fatos geomorfológicos 

estão relacionados ao arcabouço geológico e estrutural, 

marcadamente discernível em razão da natureza das ro-

chas e da tectônica atuante em escala de tempo longa.  

III. São exemplos de Domínios Morfoestruturais: bacias se-

dimentares, cinturões móveis remobilizados ou não, pla-

taformas e crátons, de idades geológicas distintas.  

IV. Protuberância na linha de costa formada pelo acúmulo de 

sedimentos na foz dos rios em direção ao oceano, ou ma-

res parcialmente fechados, lagunas ou lagos. Ocorre as-

sociado a planícies fluviomarinha, fluviolacustre e lagu-

nar.  

 

Estão corretas:  

 

A. I e II apenas.  

B. III e IV apenas.  

C. I, II, III e IV.  

D. I, II e IV apenas.  

E. I, II e III apenas.  
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21- Sobre as Dinâmicas Climáticas, julgue as questões a seguir:  

 

I. Em iguais temperaturas e volumes, uma massa de ar 

mais úmida exerce menor pressão que uma massa de ar 

mais seca.   

II. A força de Coriolis desvia o movimento da parcela de ar 

para a direita do movimento no Hemisfério Sul e para a 

esquerda do movimento no Hemisfério Norte.  

III. Umidade relativa do ar é a razão entre o conteúdo de 

vapor na condição atual/real (w) e a aquela na condição 

de saturação (ws) para uma determinada temperatura do 

ar.  

IV. Correntes oceânicas quentes que se dirigem para os pó-

los tem efeito moderador do frio. Um exemplo desse 

tipo de corrente é a do Golfo.   

 

Estão corretas:  

 

A. I, II e III apenas.  

B. I, III e IV apenas.  

C. I, II, III e IV.  

D. II, III e IV apenas.  

E. II e III apenas.  

 

22- Acerca das nuvens e precipitações, julgue as questões abaixo, 

inserindo “V” para as afirmativas Verdadeiras e “F” para as 

afirmativas falsas e em seguida, assinale a opção correta. 

  

(   )  Precipitação do tipo convectivo está associada às    nuvens do 

tipo cumulus e cumulonimbus.  

(   )  As nuvens do cumulonimbus organizadas em torno do vórtice 

dos ciclones tropicais trazem intensas precipitações.  

(   )  Precipitação ciclônica é causada por um movimento vertical 

do ar em baixa escala, associado com sistemas de alta pressão 

com as depressões.  

(   )  Com base na altitude, as nuvens mais comuns na troposfera 

são agrupadas em quatro famílias: nuvens altas, médias, bai-

xas e nuvens com desenvolvimento vertical. 

(   )  Cirrus são as nuvens altas mais comuns, podem surgir indivi-

dualmente ou em longas fileiras. Normalmente ocupam uma 

grande porção de céu. Indicam turbulência. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. V – F – F – V – F  

B. V – V – F – V – F  

C. V – V – V – F – V 

D. F – V – V – V – F  

E. F – F – V – V – F  

 

23- Sobre os aspectos da morfologia fluvial, é INCORRETO 

afirmar que: 

 

A. Os rios podem ser vistos como um sistema aberto, em ter-

mos de entrada (input) e saída (output) de massa e energia, 

e como sistemas de processo-resposta.   

B. A operação dos rios é controlada pela magnitude e fre-

quência de output.  

C. Modificações progressivas na morfologia e operação do 

sistema podem ocorrer se mudanças nos inputs ou degra-

dação interna do sistema ocorrerem.  

D. Auto regulação ou trocas negativas (feedback) podem 

ocorrer criando um novo estado de equilíbrio entre as for-

mas e os processos. 

E. As características geométricas dos fluviais métricas são 

determinadas por meio de relações estabelecidas entre o 

perfil transversal de uma seção fluvial e as condicionantes 

do fluxo d’água.  

 

24- Quanto à hierarquia fluvial, considere as questões a seguir:  

 

I. Canais de primeira ordem são os menores identificá-

veis caracterizados por drenagens intermitentes. 

II. Canais de segunda ordem são formados pela con-

fluência de dois canais de primeira ordem. 

III. Onde um canal de ordem menor encontrar um de or-

dem maior, o canal a jusante mantém a maior das 

duas ordens. 

IV. A ordem da bacia hidrográfica é designada como a 

ordem do rio que passa pelo exutório. 

 

Estão corretas:  

 

A. I e II apenas.  

B. III e IV apenas.  

C. I, II, III e IV.  

D. I, II e IV apenas.  

E. I, II e III apenas.  

 

25- Acerca das regiões naturais mundiais, é INCORRETO afirmar 

que:  

 

A. As partes mais quentes e secas do bioma de Floresta Sa-

zonal Temperada, especialmente onde os solos são areno-

sos e pobres em nutrientes, a vegetação característica é 

formada por gramíneas. 

B. Os climas mediterrâneos são caracterizados por tempera-

turas de inverno amenas, chuva de inverno e secas de ve-

rão. Sustentam uma vegetação arbustiva, perene, espessa 

de 1-3 m de altura, com raízes profundas e folhagem re-

sistente à seca. 

C. Estendendo-se numa ampla faixa centrada em cerca de 

50°N da América do Norte e 60° N na Europa e na Ásia, 

encontra-se o bioma de Floresta Boreal, comumente cha-

mado de Taiga.  

D. As Savanas são campos com árvores espaçadas. Estão es-

palhadas sobre grandes áreas dos trópicos secos, especial-

mente nas elevações moderadas do leste da África. 

E. Ao norte da floresta boreal, na zona de clima polar, fica a 

Tundra Ártica, uma extensão sem árvores que se situa so-

bre um solo permanentemente gelado. 

 

26- Segundo a classificação dos domínios morfoclimáticos de 

Ab’Sáber, “trata-se de um domínio que ocupa uma área de cerca 

de 2 milhões de km2, sendo de natureza zonal. Os solos são muito 

pobres em nutrientes, em função da lixiviação e das propriedades 

mineralógicas. O bioma apresenta um estrato arbóreo e um 

herbáceo”.  

 

O domínio citado é o:  

 

A. Domínio das Regiões Serranas. 

B. Domínio dos Chapadões Tropicais.  
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C. Domínio de Planaltos Subtropicais.  

D. Domínio das Terras Baixas Equatoriais. 

E. Domínio das Coxilhas Subtropicais Uruguaio-Sulriogran-

dense.  

 

27- A respeito das classificações fitogeográficas brasileiras, julgue 

as questões abaixo, inserindo “V” para as afirmativas corretas e 

“F” para as afirmativas falsas e em seguida, assinale a opção 

correta.  

 

(   )  A história da Fitogeografia brasileira é antiga e teve início 

com a classificação do naturalista alemão Carl Friedrich Phi-

lipp von Martius, em 1824, que usou nomes de divindades 

gregas para sua divisão botânica.  

(   )  Após Martius, transcorreram 102 anos até surgir uma nova 

classificação fitogeográfica brasileira, a de Gonzaga de Cam-

pos, não mais florística, mas sim fisionômico-estrutural. 

(   )  O geógrafo Lindalvo Bezerra dos Santos apresentou, em 

1943, uma divisão fitogeográfica puramente fisionômica, 

acompanhada de terminologia regionalista. 

(   )  Em 1953, Edgar Kuhlmann, aluno de Dansereau na década de 

1940, apresentou uma nova divisão fitogeográfica brasileira, 

baseada em conceitos climatoestruturais e em terminologia 

regional, retornando, assim, a uma divisão maior de tipos es-

truturais da vegetação. 

 

       A sequência correta, de cima para baixo, é: 

  

A. V – F – F – V   

B. V – V – V – V   

C. V – V – V – F  

D. F – V – V – F   

E. F – V – F – F  

 

28- A descrição abaixo se refere a qual bacia hidrográfica 

brasileira?  

 “Trata-se de uma importante bacia brasileira que possui uma 

vazão média anual de 15.620 m3/s, volume médio anual de 495 

Km3 e uma área de drenagem de 1.237.000 Km2. É fortemente 

utilizada para a produção de energia e para a navegação”. 

 

A. Bacia do Rio São Francisco. 

B. Bacia do Rio Amazonas.  

C. Bacia do Rio Paraná. 

D. Bacia do Tocantins-Araguaia. 

E. Bacia do Rio Uruguai. 

 

29- No que tange à Segunda Guerra Mundial, marque a opção 

INCORRETA:  

 

A. Depois de anexar a Áustria, o governo alemão alegou 

que tinha direitos também sobre a região dos Sudetos, 

localizada na Tchecoslováquia.  

B. O Pacto Germano-Soviético foi um acordo de não agres-

são mútua, assinado entre URSS e Alemanha em 1939.  

C. Derrotada, a França assinou um armistício em 22 de ju-

nho de 1941, e o Norte e o Centro do país, incluindo a 

Capital Paris, foram diretamente ocupados pelo exército 

alemão.  

D. A Blitzkrieg foi a tática de guerra responsável pela rapi-

dez e eficiência de combate das Forças Armadas da Ale-

manha nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial.  

E. Em dezembro de 1941, os japoneses desferiram um 

grande ataque à base naval estadunidense de Pearl Har-

bor, no Havaí.  

 

30- No que concerne ao período da Guerra Fria, julgue as 

afirmativas a seguir:  

 

I. O Pacto de Varsóvia nasceu em 1955, com o objetivo de 

fazer frente à OTAN, contando com a URSS e os países 

do leste europeu (com exceção da Iugoslávia). 

II. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), 

se consolidou como o maior e mais poderoso tratado mi-

litar.  

III. A Europa foi o primeiro continente a sentir os efeitos da 

Guerra Fria ao ser dividida em dois blocos distintos.  

IV. Em 1970, no âmbito da corrida espacial, os soviéticos 

lançaram o Projeto Salyut, que previa a construção de 

uma estação espacial.  

 

Estão corretas:  

 

A. I e II apenas.  

B. III e IV apenas.  

C. I, II, III e IV.  

D. I, II e IV apenas.  

E. I, II e III apenas.  

 

31- No que diz respeito aos estudos dos aspectos populacionais, 

considere as afirmativas seguir:  

 

I. Segundo a teoria Malthusiana, a população mundial cres-

ceria aceleradamente em progressão geométrica e a pro-

dução de alimentos em ritmo lento, comparado a uma 

progressão aritmética.  

II. Para Platão, o problema da superpopulação deveria ser 

solucionado com a prática do controle de nascimentos e 

políticas de colonização.  

III. Segundo a teoria Neomalthusiana, a pobreza dos países 

subdesenvolvidos é uma consequência da intensa explo-

ração realizada pelos países desenvolvidos.  

IV. A primeira fase da transição demográfica, também cha-

mada de pré-transição, ocorre quando há um desequilí-

brio entre as taxas da natalidade e mortalidade e ambas 

apresentam valores muito altos. 

 

Estão corretas:  

 

A. I e II apenas.  

B. III e IV apenas.  

C. I, II, III e IV.  

D. I, III e IV apenas.  

E. II e III apenas.  

 

32- Sobre o processo migratório, julgue as questões a seguir:  

 

I. No âmbito brasileiro, é possível identificar que, a partir 

da década de 1970, os deslocamentos de população ini-

ciam uma fase de mudanças no sentido das correntes 

principais, com antigos espaços de atração migratória 

perdendo expressão. 
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II. O debate entre as abordagens teóricas acerca do fenô-

meno migratório, por muito tempo, dividiu-se entre o 

aporte neoclássico-funcionalista e o estruturalista. 

III. O Índice de Eficácia Migratória (IEM) mede a capaci-

dade de atração, evasão ou rotatividade migratória e é ob-

tido através da relação entre o saldo migratório e o vo-

lume total de migrantes (imigrantes + emigrantes). 

IV. Migrações circulares são aquelas em que o imigrante é 

atraído pelos avanços tecnológicos presentes em deter-

minadas áreas. O seu enraizamento pode não ocorrer de 

forma definitiva.  

 

Está (estão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 

 

A. II apenas.  

B. I, III e IV apenas.  

C. II, III e IV apenas.  

D. I, II e III apenas.  

E. I, II e III e IV. 

 

33- Assinale a alternativa INCORRETA sobre as fontes de 

energia.   

 

A. No Brasil, apenas a Indústrias Nucleares Brasileiras (INB) 

são autorizadas pelo Governo Federal a extrair e processar 

o urânio e demais minerais radioativos. 

B. A matéria-prima para a produção da energia nuclear é o 

minério de urânio, um metal pouco menos duro que o aço, 

encontrado em estado natural nas rochas da crosta terres-

tre. 

C. Na cadeia produtiva do gás natural, na etapa de processa-

mento, é realizada a retirada das frações leves e a com-

pressão do gás para a terra ou para a estação de tratamento.  

D. No Brasil, o gás natural é encontrado, em geral, associado 

ao petróleo. Tanto que a maior parte das reservas localiza-

se no mar e não em terra, principalmente no litoral do Rio 

de Janeiro.  

E. Em 2018, as emissões de CO2 do Brasil, pelo uso de ener-

gia, recuaram, atingindo o menor nível desde o recorde de 

2014. 

 

34- Acerca do Just in Time, considere as afirmativas a seguir:  

 

I. Just in Time (JIT), significa que, em um processo de 

fluxo, as partes corretas necessárias à montagem alcan-

çam a linha de montagem no momento em que são ne-

cessários e somente na quantidade necessária.  

II. O sistema Just in Time foi desenvolvido no início da dé-

cada de 50 na Toyota Motors Company, no Japão, como 

um método para aumentar a produtividade.  

III. O Kaizen é um método de autorização da produção e mo-

vimentação do material no sistema JIT.  

IV. O JIT usa um sistema simples, chamado Kanban, para 

retirar as peças em processamento de uma estação de tra-

balho e puxá-las para a próxima estação do processo pro-

dutivo. 

 

Está (estão) incorreta(s) a(s) afirmativa(s): 

 

A. I apenas.  

B. I, III e IV apenas.  

C. II, III e IV apenas.  

D. III apenas.  

E. II e IV apenas. 

 

35- Nos termos da Lei Federal no 4.504/1964 que dispõe sobre o 

Estatuto da Terra,  é INCORRETO dizer que:  

 

A. Parceleiro é aquele que venha a adquirir lotes ou parcelas 

em área destinada à Reforma Agrária ou à colonização pú-

blica ou privada.  

B. Módulo Rural é o imóvel rural de área e possibilidades 

inferiores às da propriedade familiar. 

C. À propriedade privada da terra cabe intrinsecamente uma 

função social e seu uso é condicionado ao bem-estar cole-

tivo.  

D. A Reforma Agrária será realizada por meio de planos pe-

riódicos, nacionais e regionais, com prazos e objetivos de-

terminados, de acordo com projetos específicos. 

E. É dever do Poder Público promover e criar as condições 

de acesso do trabalhador rural à propriedade da terra eco-

nomicamente útil, de preferência nas regiões onde habita.  

 

36- No tocante aos aspectos agrários, considere as afirmativas a 

seguir:  

 

I. Uma categoria fundamental para os estudos da questão 

agrária é a chamada renda da terra, também chamada de 

renda territorial ou renda fundiária.  

II. Estrutura agrária corresponde principalmente ao estudo 

das formas de acesso à propriedade da terra e à maneira 

como esta é explorada.  

III. Um dos elementos legislativos mais marcantes da agri-

cultura dos Estados Unidos é a PAC (Política Agrícola 

Comum), criado em 1962, com o intuito de manter o 

abastecimento de produtos alimentícios, conter ou con-

trolar o êxodo rural.  

IV. O MST nasceu da articulação das lutas pela terra, que fo-

ram retomadas a partir do final da década de 70, especi-

almente na região Centro-Sul do país e, aos poucos, ex-

pandiu-se pelo Brasil inteiro.  

 

Estão corretas:  

 

A. I e II apenas.  

B. I, II e IV apenas.  

C. II, III e IV apenas.  

D. I, II e III apenas.  

E. I, II, III e IV. 

  

37- A respeito do Espaço Urbano, analise as afirmativas a seguir:  

 

I. Os grandes proprietários industriais e as grandes empre-

sas comerciais são, em razão da dimensão de suas ativi-

dades, grandes consumidores de espaço. 

II. Os proprietários de terras atuam no sentido de obterem a 

maior renda fundiária de suas propriedades, interes-

sando-se em que estas tenham o uso mais remunerador 

possível, especialmente uso comercial ou residencial de 

status. 
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III. Por promotores imobiliários, entende-se um conjunto de 

agentes que realizam, parcialmente ou totalmente, as se-

guintes operações: incorporação; financiamento; estudo 

técnico; construção ou produção física do imóvel; e co-

mercialização ou transformação do capital-mercadoria 

em capital-dinheiro, agora acrescido de lucro. 

IV. Descentralização e os núcleos secundários  aparecem 

como uma medida das empresas visando eliminar as de-

seconomias geradas pela excessiva centralização da área 

central. 

 

Estão corretas:  

 

A. I e II apenas.  

B. III e IV apenas.  

C. II, III e IV apenas.  

D. I, II e IV apenas.  

E. I, II, III e IV.  

 

38- Acerca Espaço Urbano, analise as questões a seguir inserindo 

“V” para as afirmativas Verdadeiras e “F” para as afirmativas 

falsas e em seguida, assinale a opção correta.  

 

(   )  A estrutura dimensional de uma rede urbana diz respeito ao 

tamanho dos centros de uma dada rede, revelando o grau de 

concentração ou dispersão de população e atividades nos seus 

centros urbanos. 

(   )  A análise de um sítio urbano deve considerar a área de super-

fície compartimentada tipologicamente, a relação de contato 

entre o fenômeno urbano com a base física superficial e a no-

ção de localização. 

(   )  O desenvolvimento ferroviário, a partir da segunda metade do 

século XIX, afetou a importância de muitas cidades, alterando 

a posição geográfica delas.  

(   )  Qualquer tipo de fluxo – das mercadorias às informações – 

pressupõe a existência de redes, cuja primeira propriedade é 

a capacidade de conexão. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

  

A. V – F – F – V   

B. V – V – V – V   

C. V – V – F – V  

D. F – V – F – V   

E. F – V – V – F  

 

39- No tocante ao Fundo Monetário Internacional (FMI), é 

INCORRETO afirmar que:  

 

A. O Fundo Monetário Internacional foi instituído em 

1944, na conferência de Bretton Woods.  

B. A principal função do FMI é assegurar a   estabilidade 

do sistema monetário internacional. 

C. Para manter a estabilidade e prevenir crises no sistema 

monetário internacional, o FMI analisa as políticas de 

cada país, bem como a evolução econômica e financeira 

no plano nacional, regional e mundial, por intermédio de 

um sistema formal denominado de assistência técnica.  

D. O FMI emite um ativo de reserva internacional denomi-

nado direito especial de saque, que pode complementar 

as reservas oficiais dos países membros. 

E. Os recursos do FMI são fornecidos pelos países mem-

bros, principalmente mediante o pagamento de cotas 

que, grosso modo, refletem a dimensão econômica dos 

países. 

 

40- Julgue as afirmativas a seguir sobre o comércio multilateral e 

os blocos regionais:  

 

I. UNCITRAL é um órgão jurídico da ONU para o Comér-

cio Internacional. Busca a modernização e a harmoniza-

ção no comércio internacional. Possíveis reformas de es-

tatutos, procedimentos. 

II. O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (General 

Agreement on Tariffs and Trade – GATT) foi uma insti-

tuição criada após a Segunda Guerra Mundial com a in-

tenção de promover a não-discriminação no comércio en-

tre os países, com a visão de que o comércio aberto seria 

crucial para a estabilidade econômica e a paz. 

III. A Rodada Uruguai foi uma série de negociações multila-

terais no âmbito da Organização Mundial do Comércio, 

que teve início em Punta del Este em 1986, tendo sido 

finalizada em 1994.  

IV. Na União aduaneira é usada uma tarifa externa comum 

(TEC) em relação a países que não pertencem ao bloco.  

 

Estão corretas:  

 

A. I e II apenas.  

B. III e IV apenas.  

C. II, III e IV apenas.  

D. I, II e IV apenas.  

E. I, II, III e IV.  

 

 

 

 

 



 

  

 


