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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 
▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 
▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 
▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 
▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 
▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 
▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 
▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 
▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 
▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 
▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 
▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 
▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

Já faz tempo que nos olvidamos de ser gente. O estresse da vida moderna nos distanciou. No dia a dia, ninguém 1 

mais tem tempo. Cada um vai para o seu lado construir e viver o mundo de suas próprias circunstâncias, na sequência 2 

natural do ideário de vida que escolheu. 3 

A tecnologia, produto acabado da ciência e da engenharia, nos envolve em um monte de instrumentos físicos e 4 

lógicos, e chegam às nossas vidas sob a forma de computadores, tablets e celulares que, com seu inúmeros “apps”, nos 5 

tragou, e no silêncio jogou fora o saudável intuito de sermos gregários. 6 

Com isso a Grei, a irmandade antiga, plasmada pelo "homo sapiens", o homem sábio, entrou em colapso com o 7 

avanço tecnológico. Tudo mudou e muda celeremente: o mundo tecnológico tem pressa e somos forçados a acompanhar. 8 

A revolução cognitiva, no entanto, entrou em choque com a inata capacidade que somente o nosso cérebro possui 9 

dentre todos os animais, e nos permite agregar-nos em conjuntos humanos organizados - homem, mulher, filhos, amigos, 10 

vizinhos etc., dando ao homem a capacidade de se tornar independente, em relação às suas limitações biológicas. 11 

Deixando a profundidade de lado, como diria Belchior, o homem dos primeiros tempos, vivendo a "grei", em 12 

seus pequenos espaços estabeleceu regras para a sua própria humanização. Deixou para trás a antropofagia e se uniu para 13 

vencer a fome e as intempéries da natureza, e forçosamente criou formas para viver como gente, nessa viagem fantástica 14 

de sequência da vida. 15 

Nos seringais, os soldados da borracha alojavam-se nos tapiris para extração do látex, e viviam praticamente 16 

como o homem de Neanderthal: vida insólita, doida, parida do ventre da pobreza humana, despidos dos bens elementares 17 

da vida para serem viventes comuns entre as feras da natureza. 18 

Já nos fins de safras, a história era outra. Eles desciam o rio, abonavam-se com a venda do produto, e se tornavam 19 

novamente gregários, mas desta vez com as "mulheres de vida fácil" – tudo para sentir que não perdiam a ternura, nem o 20 

jeito de enxergar os prazeres da vida, e até rezavam: “Padre nosso pequenino me afaste do mau olhado, das serpentes e 21 

da praga do mau vizinho”.  22 

No início do inverno, quando a chuva, impiedosamente, castigava, inundando a "picada" e as “colocações” da 23 

seringa que lhe davam acesso às arvores das quais sobrevivia, voltavam às famílias. 24 

Nelas, ainda no sentimento gregário da época, pediam benção aos mais velhos e “respeitavam” as donzelas. A 25 

virgindade, aliás, era um instituto genuinamente reconhecido. Dela cuidavam o pai, a mãe, os irmãos, a irmã, os vizinhos, 26 

o padre, mas nem sempre a própria donzela, porque às vezes ela se descuidava e se emprenhava do boto tucuxi... E aí, 27 

babau!  28 

Mas, com a chegada da modernidade, a avidez do consumo tomou conta de todos nós, tornando-nos uma legião 29 

de estressados, portanto desagregados. Desumanizamos a grei conquistada e colocamos em seu lugar o domínio do celular, 30 

com o Facebook, o WhasApp, o Instagram, o Twiter...  31 

Agora, em casa, cada um se isola no seu mundo virtual e parece que não precisamos uns dos outros, que nunca 32 

adoecemos, que não precisamos de afeto, muito menos de dialogar FACE A FACE. Que na casa não existem velhos ou 33 
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crianças, que todos estão “por dentro” e são iguais perante a lei do mundo cibernético. E como não se olham, não se 34 

beijam, não se cumprimentam, desagregaram-se completamente. A mesa de jantar agora é o ponto do lado do computador 35 

ou do celular. Parece até que a gente nem se gosta mais! 36 

Os afazeres da casa ainda são da mãe e do pai, os únicos que sobraram da farra cibernética e, por isso, ficaram 37 

de fora também do “aparato bélico” do mundo virtual.  38 

Gosta-se, hoje, muito mais dos amigos de outro mundo, o virtual, do que os de sua própria grei. Dos de casa, 39 

nem se diga! 40 

A modernidade, como se vê, foi paradoxal. Avançou, facilitou, mas deixou no ar vestígios de ruindade. Já não 41 

há mais tempo para as tarefas escolares em casa, as crianças enjaularam-se nos quartos, apressadas para o combate dos 42 

jogos, ou a sintonia dos canais dos yotubers preferidos. Na verdade, quando muito dizem "oi" e passam. E o linguajar é 43 

um atentado violento ao pudor: "Tem problema, véi", Tá “me tirando” mano.... “tua mente tá bugada" – um Deus nos 44 

acuda! 45 

E tudo isso é contributo do estresse cibernético e da vida moderna sem ternura. Da perplexidade do consumo, da 46 

falta do diálogo das crianças e adolescentes da “geração Z”, que disputam as melhores griffes do aparato eletrônico. E 47 

haja dinheiro no bolso dos papais para atender às suas demandas, senão é confusão na certa.  48 

E o pior, é que, no atropelo, os “conectados” chamam os mais velhos de retrógados, de burros. Dir-se-ia a 49 

avacalhação do homem gregário e o surgimento dos vassalos da cibernética, teclando no mundo da lua. [...]50 

51 
POR ARIMAR SOUZA DE SÁ – FONTE: http://rondonoticias.com.br/noticia/cultura/17999/o-estresse-cibernetico-e-a-
vida-moderna-sem-ternura-por-arimar-souza-de-sa 
 

01) De acordo com o texto, é correto afirmar 
 

(A) O uso da tecnologia moderna promove a desagregação 
da família, porém estabeleceu limites rígidos aos 
jovens usuários dela. 

(B) A conduta da juventude, não raro, está condicionada 
aos desmandos veiculados pelas mídias sociais. 

(C) Fica explícita a insatisfação do pai de família, uma vez 
que o direito de educar seus filhos lhe foi tirado pela 
irresponsabilidade eletrônica. 

(D)  Ressalta os efeitos negativos das mídias sociais no 
processo de desconstrução do tecido familiar e na 
formação dos jovens. 

 

02)  
 

Na verdade, quando muito dizem "oi" e passam. E o 
linguajar é um atentado violento ao pudor: "Tem problema, 
véi", Tá “me tirando” mano.... “tua mente tá bugada" – um 
Deus nos acuda! 

 
Com base no fragmento textual acima, analise as 
proposições e marque a alternativa correta. 
O uso de aspas no trecho transcrito tem o propósito de 

 

(A) inserir um argumento de autoridade no discurso do 
narrador, corroborando a veracidade do seu ponto de 
vista. 

(B) conferir confiabilidade ao discurso do narrador e 
atribuir validade à citação. 

(C) introduzir no discurso um recurso linguístico para 
demarcar a voz alheia. 

(D) ressaltar a ocorrência de empréstimos linguísticos 
(estrangeirismos) no texto. 

 

03) A alternativa em que a oração transcrita tem função 
restritiva é  

 

(A) “que escolheu” (L.3). 

(B) “que não perdiam a ternura” (L.20). 

(C) “que a gente nem se gosta mais!” (L.36). 

(D) “que disputam as melhores griffes do aparato 
eletrônico.” (L.47). 

 

04) Identifique a alternativa que tem a proposição 
verdadeira 

 

(A) A expressão “ou” (L.36) expressa ideia de exclusão. 

(B) “O vocábulo “se” (L.36) tem o mesmo valor sintático-
semântico do “se” (L.41). 
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(C) A expressão “do que” (L.39) forma uma oração 
comparativa com a forma verbal subtendida. 

(D) A forma verbal “passam” (L.43) evidencia sujeito 
indeterminado. 

 

05) Há correspondência modo-temporal entre a forma 
simples “mudou” (L.8) e a composta 

 

(A) teria mudado. 

(B) tem mudado. 

(C) tivesse mudado. 

(D) tinha mudado. 
 

06)  
 

“Já faz tempo que nos olvidamos de ser gente.” (L.1). 

 
Com relação ao período em evidência, é correto afirmar: 
 

(A) O verbo fazer está empregado como pessoal. 

(B) A segunda oração exerce função predicativa. 

(C) O termo “tempo” modifica o verbo. 

(D) A terceira oração é paciente da ação verbal. 
 

07)  
 

I. “A revolução cognitiva, no entanto, entrou em 
choque com a inata capacidade” (L.9). 

II. “Mas, com chegada da modernidade, a avidez do 
consumo tomou conta de todos nós” (L.29). 

 
Os conectivos em negrito, nos fragmentos em destaque, 
estabelecem, respectivamente, as relações de  
 

(A) conclusão e adição. 

(B) explicação e oposição. 

(C) ressalva e ressalva. 

(D) adversidade e alternativa. 
 

08)  
 

“há mais tempo” (L.42). 

 
A única variação estrutural correta para a expressão 
transcrita é 
 

(A) existirão mais tempos. 

(B) haverão mais tempos. 

(C) terão mais tempos. 

(D) ocorrerá mais tempos. 
 

09) Sobre os elementos linguísticos do texto, é correto 
afirmar: 

 

(A) “A expressão ‘”mulheres de vida fácil”’ (L.20) foi 
usada em sentido denotativo.  

(B) O vocábulo “lhe” (L.24) desempenha a mesma função 
sintática da expressão “de retrógrados” (L.49). 

(C) O termo “pai” (L.26), sintaticamente, tem 
equivalência com a função sintática do vocábulo 
“vestígios” (L.41). 

(D) “ainda” (L.37) expressa ideia de tempo. 
 

10) Exerce função predicativa o termo 
 

(A) “moderna” (L.1). 

(B) “independente” (L.11). 

(C) “virtual” (L.39). 

(D) “eletrônico” (L.47). 
 
 

11)  
 

I. “Os afazeres da casa ainda são da mãe e do pai, os 
únicos que sobraram da farra cibernética e,”  

II. “por isso, ficaram de fora também do “aparato 
bélico” do mundo virtual.” (L.37/38). 

 
Há, entre os itens I e II, uma relação de  

 

(A) causa e efeito. 

(B) concessão e adição. 

(C) condição e finalidade. 

(D) explicação e conclusão. 
 

12) A alternativa em que o emprego do recurso linguístico 
que aparece nesse texto está devidamente explicado é 
a  

 

(A) “diria”, em “como diria Belchior” (L.12) expressa uma 
ação incerta no passado. 

(B) “ou” em “não existem velhos ou crianças” (L.33/34) 
exprime, nesse caso, ideia de exclusão. 

(C) O termo “até”, em “Parece até que a gente nem se 
gosta mais!” (L.36) indica, nesse caso”  limite. 

(D) Na oração “como se vê” (L.41), constata-se a omissão 
do agente da ação verbal.  
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13) Uma análise dos elementos linguísticos que compõe o 
texto permita afirmar 

 

(A) “se”, em “se uniu” (L.13), é parte integrante de “uniu”. 

(B) “perdiam” (L.20) possui sujeito indeterminado. 

(C) “é que” (L.49), porque tem valor expletivo, pode ser 
retirado da frase, sem causar prejuízo ao contexto. 

(D) O pronome “se”,  em “Dir-se-ia” (L.49), também 
poderia figurar de forma enclítica, considerando que a 
frase se inicia pelo verbo. 

 
AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS AO 
TEXTO ABAIXO 
 
TEXTO 
 

1. Parece, ou eu me engano, que esta fonte  
2. De repente o licor deixou turvado, 
3. o céu, que estava limpo, e azulado,  
4. Se vai escurecendo no horizonte: 

 
5. Por que não haja horror, que não aponte  
6. O agouro funestíssimo, e pesado, 
7. Até de susto já não pasta o gado; 
8. Nem uma voz se escuta em todo o monte. 

 
9. Um raio de improviso na celeste  
10. Região rebentou; um branco lírio  
11. Da cor das violetas se reveste; 

 
12. Será delírio! não, não é delírio. 
13. Que é isto, pastor meu? Que anúncio é este? 
14. Morreu Nise (ai de mim!) tudo é martírio. 

 
COSTA, Cláudio Manuel da Poemas. São Paulo: Círculo do 
Livro, s/d. p. 95. 
 

14) No texto, 
 

(A) o eu-lírico oscila entre sentimentos contraditórios. 

(B) a natureza comunga dos sentimentos do sujeito 
poético.  

(C) o espaço telúrico apresenta-se como refúgio ideal para 
o homem. 

(D) o eu-lírico mostra-se angustiado por não compreender 
a mudança na realidade circundante. 

 

15) A alternativa em que há uma explicação correta para o 
termo transcrito é 

 

(A) A expressão "De repente" (v. 2) exprime modo. 

(B) O termo "Se" (v. 4) denota condição. 

(C) O vocábulo "Até" (v. 7) tem valor expletivo. 

(D) 0 pronome "se" (v. 8) é reflexivo. 
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16) As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica, visam, Exceto: 

 

(A) Estabelecer normas obrigatórias para a Educação 
Básica que orientam o planejamento curricular das 
escolas e dos sistemas de ensino. 

(B) Orientar as escolas na organização, articulação, 
desenvolvimento e avaliação de suas propostas 
pedagógicas. 

(C) Promover a equidade de aprendizagem, garantindo 
que conteúdos básicos sejam ensinados para todos os 
alunos. 

(D) Reelaborar a proposta curricular tornando a Base 
Nacional Comum Curricular opcional para a rede 
particular de ensino. 

 

17) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 
9.394/96, fixa as diretrizes e bases da educação 
nacional e assegura que, a educação básica tem por 
finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 
formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 
trabalho e em estudos posteriores.  Na Educação 
Básica, é correto afirmar que: 

 

(A) É exclusivamente organizada por séries anuais, não 
contemplando alternância regular de períodos de 
estudos. 

(B) É vedado a reclassificação dos alunos quando se tratar 
de transferências entre estabelecimentos situados no 
País e no exterior. 

(C) É permitida a organização de grupos não-seriados, 
com base na idade, na competência e em outros 
critérios de organização, sempre que o interesse do 
processo de aprendizagem assim o recomendar. 

(D) É permitido a redução no calendário do número de 
horas letivas previsto na Lei, de acordo com as 
peculiaridades locais. 

 

18) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei nº9394/96, não é assegurado 
a educação básica, a organização de: 

 

(A) Grupos não-seriados, com base na idade, na 
competência e em outros critérios. 

(B) Blocos de ensino com conteúdo de no mínimo mil 
horas anuais de carga horária. 

(C) Classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com 
níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o 
ensino de línguas estrangeiras. 

(D) Períodos semestrais, ciclos ou alternância regular de 
períodos de estudos. 

 

19) Ao longo de sua história, a Educação de Jovens e 
Adultos, como é hoje denominada, realizou-se como 
prática social através de instituições formais ou não 
formais. A Educação de Jovens e Adultos, de acordo 
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
Lei nº9394/96, é destinada àqueles que não tiveram: 

 

(A) Acesso ou continuidade de estudos nos ensinos 
fundamental e médio na idade própria.  

(B) Mais acesso à escola quando completaram quinze anos 
de idade.  

(C) Condições de participar de um curso 
profissionalizante na idade própria. 

(D) Condições de frequentar uma escola devido a sua 
deficiência física ou mental. 

 

20) A Educação Escolar Indígena diz respeito à escola 
projetada para os índios de acordo com as 
características próprias de cada povo. O currículo da 
educação escolar indígena não deve:  

 

(A) Incentivar o respeito ao próximo afirmando a sua 
identidade indígena. 

(B) Ser apenas uma grade de matérias sobrepostas sem 
contextualização. 

(C) Ser planejado de modo a apoiar a característica da 
escola indígena. 

(D) Ter como base o contexto e as práticas socioculturais 
de cada sociedade indígena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CONHECIMENTO  PEDAGÓGICOS        QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Um dos principais destaques na agenda legislativa de 
2012, o novo Código Florestal foi aprovado após anos 
de muita discussão entre parlamentares, governo, 
ruralistas e ambientalistas. A lei veio como uma 
tentativa de regularizar a situação de mais de 4 milhões 
de propriedades rurais com alguma pendência 
ambiental. (Reportagem - Ana Raquel Macedo/Rádio 
Câmara, 21/12/2012) 
 
Acerca do que apregoa o Novo Código Florestal sobre 
a proteção da vegetação nativa no Brasil, é CORRETO 
afirmar que: 

 

(A) É a lei que define e demarca as florestas brasileiras de 
dez em dez anos.  

(B) É a lei de proteção da vegetação nativa que foi 
aprovada em 2012 e revogou o antigo Código Florestal 
de 1965. 

(C) É a lei que substitui o antigo Código Florestal de 1965 
e exclui as Áreas de Preservação Permanente (APPs). 

(D) É a lei que passou a regulamentar todas as leis 
ambientais em território nacional e de fronteira. 

 

22) Na visão do geógrafo Milton Santos, 
__________________é a síntese, sempre provisória, 
entre o conteúdo social e as formas espaciais, no qual, 
este deve ser concebido como algo que participa da 
condição do social e do físico, um misto, um híbrido 
(Santos, 1999). 
 
De acordo com o exposto e em seus conhecimentos, 
marque a alternativa que completa 
CORRETAMENTE a lacuna acima: 

 

(A) Espaço. 

(B) Paisagem. 

(C) Região. 

(D) Lugar. 
 

23) O Acordo de Paris é um tratado estabelecido entre os 
196 países signatários da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima, cuja sigla 
em inglês é UNFCCC, cujo objetivo central é de 
limitar o aquecimento global e de reforçar a 
capacidade dos países para lidar com os impactos 
decorrentes das mudanças climáticas.   
 

Para cumprir o estabelecido no Acordo de Paris quanto 
a redução das emissões de gases de efeito estufa, o 
Brasil se comprometeu, EXCETO: 

  

(A) Aumentar a participação de bioenergia sustentável na 
matriz energética brasileira e reflorestar florestas. 

(B) Fortalecer o cumprimento do Novo Código Florestal. 

(C) Alcançar o índice zero de desmatamento ilegal na 
Amazônia brasileira. 

(D) Promover novos padrões de tecnologias limpas e 
ampliar medidas de eficiência energética e de 
infraestrutura de alto carbono. 

 

24)  
 

“Não se trata de interesse econômico na floresta, mas de 
pensar o futuro da região, que é um bem comum”. (Fala do 
presidente francês, na Assembleia Geral das Nações 
Unidas. Fonte: Estado de Minas, 25/09/2019). 

 
Com base no texto acima e em seus conhecimentos sobre a 
atual tensão política entre Brasil e França, analise as 
afirmações abaixo e marque V (verdadeiro) ou F (falso): 
 
( ) A declaração do presidente francês Emmanuel Macron 
foi uma resposta à suposta acusação de que a França teria 
interesses colonialistas e de exploração da Amazônia.  
( ) Ao dizer que a Amazônia é um bem comum, o 
presidente francês justifica sua afirmação alegando que a 
preocupação é com o futuro da floresta. 
( ) Em resposta a menção do presidente francês em 
relação de internacionalização da Amazônia, o governo 
brasileiro se posicionou contrário a qualquer iniciativa que 
implique relativizar a soberania nacional sobre o seu 
território. 
( ) Mediante a dúvida sobre o real comprometimento 
climático e ambiental da França, o Brasil aprovou 
imediatamente a não ratificação do acordo comercial entre 
a União Europeia e o Mercosul. 
 
A sequência CORRETA é: 
 

(A) V, V, F, F. 

(B) V, F, V, V. 

(C) V, V, V, F. 

(D) V, F, V, F. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) O setor energético brasileiro vive uma profunda 
transformação desde que se iniciou a crise hídrica, 
correndo contra o tempo para tornar-se mais 
diversificado e complexo. Com o comprometimento 
da oferta de energia gerada pelas hidrelétricas, 
o Brasil tem tomado novos rumos, buscando investir 
em fontes limpas, como a eólica, a solar e o gás 
natural, em uma tendência que poderá se manter nos 
próximos anos. Pesquisas apresentadas em fevereiro 
deste ano pela gigante petrolífera britânica BP aponta 
que o consumo total de energia no Brasil deverá 
crescer 2,2% ao ano até 2040, o que se traduz em um 
índice acima da média global de 1,2% ao ano, com 
destaque para a energia nuclear (4,5%), as renováveis 
(4,5%) e o gás (3,4%) (Reportagem publicada na 66ª 
edição Forbes, lançada em março/2019). 
 
Sobre o atual cenário energético brasileiro, é 
INCORRETO afirmar que: 

 

(A) As novas tecnologias, entre elas a inteligência 
artificial, não estão modernizando apenas a 
distribuição de energia, mas também deverão trazer 
novidades para outro segmento: o armazenamento, 
com destaque para as baterias. No país, Enel, AES 
Tietê e CPFL são companhias que estão apostando 
nesse tipo de solução, com prognósticos de 
barateamento do custo das baterias. 

(B) Devido a construção de novas usinas hidrelétricas de 
alta tecnologia, o setor elétrico brasileiro conseguiu 
reverter o risco hidrológico, no qual, o segmento 
energético não está submisso a regularização dos 
reservatórios e nem ficam expostos a inconstância 
pluviométrica. 

(C) Outra vertente descentralizadora do setor energético 
brasileiro, é a possibilidade de a energia vir a ser 
comprada pelo consumidor comum no chamado 
mercado livre, que hoje é apenas acessível às grandes 
companhias e indústrias. A tendência é similar à que 
já ocorre na telefonia, ou seja, o cliente poderá 
escolher de qual empresa irá comprar o serviço de 
energia, trazendo maior competitividade ao mercado. 

(D) Embora seja responsável por aproximadamente 1% da 
matriz elétrica nacional, a fonte solar vem crescendo e 
tem potencial para ampliar o percentual, já que a 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) passou 
a permitir a instalação de pequenos geradores em 
residências, comércios ou qualquer unidade 
consumidora. 

 

26) A Geodésia moderna não consiste unicamente em uma 
ciência, de interesse do cientista que estuda a forma e 

dimensão da Terra. Ela é uma ciência que continua a 
fomentar várias outras, com preciosos dados, mas 
modernamente, e cada vez mais, ela procura suprir 
uma necessidade prática e básica da sociedade: 
conhecer a localização de recursos, de rotas que a eles 
conduzem e delinear possessões territoriais entre 
países vizinhos, estados e municípios.  
 
Com base em seus conhecimentos sobre Geodésia e 
Cartografia, julgue as afirmações a seguir: 

 
I. Compreende-se a Geodésia como a ciência de 

medição da Terra e a Cartografia como a ciência da 
concepção, produção, difusão, utilização e análise 
dos mapas. 

II. Os egípcios desempenharam um importante papel no 
desenvolvimento da Geodésia, tendo em vista as 
suas atividades de medições e cadastro das terras 
agrícolas. 

III. De acordo com informações do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), os primeiros 
levantamentos geodésicos no Brasil foram 
realizados em 1939. 

IV. Atualmente, existem recursos de sensoriamento 
remoto e de posicionamento por satélites para 
obtenção de pontos coordenados e de produção de 
mapas. Entretanto, não se pode afirmar que a 
cartografia está relacionada ao geoprocessamento. 

 
Estão CORRETAS apenas as afirmações: 
 

(A) I, II e III 

(B) II e III 

(C) I e III 

(D) I, III e IV 
 

27) É cada vez mais frequente o discurso de que o ensino 
de Geografia precisa estar articulado com o uso da 
linguagem cartográfica a partir de documentos 
oficiais, como os currículos, ou no desenvolvimento 
de pesquisas. Contudo, é necessário também 
apresentar alguns caminhos ou indicar percursos que 
possam contribuir para efetivar este processo na 
prática escolar, sobretudo, em função da era digital, 
em que as representações cartográficas estão 
disponíveis em diversas formas. Neste sentido, dentre 
as propostas que possibilitam criar diferentes 
estratégias para a aplicação da Cartografia no ensino 
da Geografia estão, EXCETO: 

 

(A) Inserir o conhecimento cartográfico no ensino da 
Geografia de forma gradativa, possibilitando 
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condições para que o aluno consiga absorver e 
assimilar esse conhecimento de forma significativa, ou 
seja, compreendendo além do conteúdo, a real 
importância da Cartografia no seu cotidiano. 

(B) Articular o ensino da Geografia com o 
desenvolvimento do pensamento espacial e do 
raciocínio geográfico, orientado por uma prática 
escolar em que o mapa seja uma linguagem pertinente 
às leituras da desta disciplina sobre diferentes 
contextos. 

(C) Desmistificar a construção do mapa, permitir que os 
alunos façam críticas e possam sugerir mudanças a 
esta linguagem, abrir possibilidades para trabalhar 
com diferentes perspectivas de representação e 
campos do conhecimento. 

(D) A aplicação da ciência cartográfica e geográfica se faz 
de forma dependente, já que ambas não são ciências 
autônomas. 

 

28) De acordo com Peterson (1999), os mapas em papel 
representam um mundo estático e imutável, sobre os 
quais as representações mentais derivadas limitam as 
interações do usuário com a realidade. Já, a utilização 
de mapas interativos, com elementos multimídia, 
fazem com que os fenômenos e as características do 
mundo real sejam melhor percebidos.  
 
Sobre os mapas temáticos, é INCORRETO afirmar 
que: 

 

(A) O mapa temático objetiva gerar a representação das 
informações geográficas específicas de um ou vários 
fenômenos de todo o planeta ou de uma parte dele. 

(B) O mapa temático facilita o entendimento dos dados, já 
que são acompanhados de legendas explicativas, cores 
e símbolos, os quais auxiliam na interpretação das 
informações apresentadas. 

(C) Os mapas climáticos não podem ser considerados 
como temáticos, já que apresentam informações 
apenas relacionadas com o tipo de clima e os 
fenômenos meteorológicos que ocorrem em 
determinado local. 

(D) Um mapa que reúne aspectos específicos sobre a 
economia de um dado local, é considerado temático, 
sendo denominado como mapa econômico, pois 
apresenta as principais atividades econômicas 
desenvolvidas em um dado local, região, além de 
apresentar informações sobre o PIB, o IDH, dentre 
outros. 
 

29) Todo conceito tem uma história, elementos e 
metamorfoses, interações entre seus componentes e 
outros conceitos, tem um caráter processual e 
relacional num único movimento do pensamento. 
Assim, as mudanças significam, ao mesmo tempo, 
continuidades, dês-continuidades (descontinuidade-
continuidade-descontinuidade). (SAQUET, M. A. 
(org). Leituras do conceito de território e de processos 
espaciais (pp.33-46), São Paulo: Expressão Popular, 
2007). 
 
Com base em seus conhecimentos sobre a construção 
do conceito de território na Geografia, é INCORRETO 
afirmar que: 

 

(A) O conceito de território tem raízes nas obras 
Antropogeografia (1882) e Geografia Política (1897) 
do geógrafo alemão Friederich Ratzel. 

(B) Sob a influência do Determinismo Geográfico 
defendido por Ratzel (espaço vital) que justificava a 
anexação de novos territórios pela Alemanha, o 
conceito de território remete a uma concepção de 
poder unidimensional, ou seja, o Estado seria o único 
detentor do poder. 

(C) A partir de 1970, novos debates em torno do conceito 
de território emergiram na Geografia, no qual, Claude 
Raffestin foi um dos geógrafos que procurou fazer 
uma discussão teórica-metodológica do conceito de 
território e buscou a compreensão da dimensão 
geopolítica do espaço. 

(D) Para o geógrafo Paul Clavall o conceito de território é 
desconecto da questão de identidade, pois, o tempo, o 
espaço, a cultura e os sistemas de crença apesar de 
desenvolver um sentimento indenitário, não possui 
uma base espacial. 
 

30) Estudos atestam que o território brasileiro está 
localizado no centro da placa tectônica Sul-americana. 
Essa informação sustentou a teoria de que o Brasil 
estivesse a salvo de terremotos. No entanto, pesquisas 
revelam que tremores de terra podem ocorrer inclusive 
nas regiões denominadas “intraplacas”, como é o caso 
do Brasil. 
 
Com base em seus conhecimentos sobre o tema, julgue 
as informações a seguir: 

 
I. Os tremores que ocorrem no Brasil também 

decorrem da existência de falhas (pequenas 
rachaduras) causadas pelo desgaste da placa 
tectônica Sul-americana e, em muitos casos são 
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reflexos de terremotos com epicentro em outros 
países da América Latina. 

II. Estudos apontam que o Sul é a região brasileira que 
mais sofre com abalos sísmicos.  

III. O Brasil sofre uma compressão causada a leste pela 
placa tectônica Africana e a oeste pela placa 
tectônica Nazca, e são principalmente esses esforços 
que também provocam os tremores que acontecem 
no Brasil. 

IV. O maior terremoto registrado na história do Brasil, 
data de 1995, ocorrido no estado do Maranhão, na 
Serra do Trombador. 

 
Estão CORRETAS apenas as opções: 
 

(A) I, II e III 

(B) I, III e IV 

(C) I e II 

(D) I e III 
 

31) Pesquisas revelam que a partir de 1970 o Brasil teve 
seu perfil demográfico transformado: de uma 
sociedade majoritariamente rural, com famílias 
numerosas e alto risco de morte na infância, passou-se 
a uma sociedade principalmente urbana e famílias com 
menos filhos. De uma população predominante jovem 
em um passado nem tão distante, observa-se, nos dias 
atuais, um contingente cada vez mais significativo de 
pessoas com 60 anos ou mais de idade. Neste contexto, 
dentre os cenários que se desenham em torno do 
envelhecimento populacional brasileiro, estão: 

 
I. A inserção do tema do envelhecimento populacional 

pelo Estado por meio da formulação e 
implementação de políticas públicas. 

II. Aumento da pressão social sobre os sistemas de 
proteção, como a previdência, em virtude do 
decréscimo do índice da população contribuinte face 
ao crescimento da população aposentada.  

III. Em 2015, dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), apontam que na década de 40 
do século XXI, no Brasil, a participação da 
população idosa representará aproximadamente 
23,8% do contingente populacional. Com este 
crescimento do número de idosos em relação à 
população jovem, estima-se a inversão da relação 
entre jovens e idosos, sendo 153 idosos para cada 
100 pessoas menores de 15 anos. 

IV. O processo de envelhecimento da população 
brasileira apresenta a projeção de um novo bônus 
demográfico. 

 

Estão CORRETAS apenas as opções: 
 

(A) I, II e III 

(B) I, III e IV 

(C) I, II e IV 

(D) II, III e IV 
 

32) Proposta nas primeiras décadas do século XX, a teoria 
da Transição Demográfica foi formulada à luz da 
relação entre o crescimento populacional e o 
desenvolvimento socioeconômico. Segundo essa 
teoria, o desenvolvimento econômico e o processo de 
modernização das sociedades estariam na origem das 
mudanças nas taxas de natalidade e de mortalidade, 
com consequentes mudanças nos ritmos de 
crescimento populacional.  
 
Com base em seus conhecimentos sobre o tema, são 
características do processo de transição demográfica 
no Brasil, EXCETO: 

 

(A) A partir da década de 1960, registrou-se queda na taxa 
de natalidade, reduzindo as diferenças entre 
mortalidade e natalidade, diminuindo 
consequentemente a taxa de crescimento. 

(B) Segundo especialistas, na década de 1970, o Brasil 
experimenta uma verdadeira revolução demográfica. 
Os indicadores de natalidade, fecundidade e 
mortalidade em 1980 revelaram redução drástica.  

(C) Em 1980, a pirâmide brasileira já demonstrava 
claramente o alargamento da base, determinado pela 
queda de taxa de natalidade e de fecundidade que se 
iniciou a partir da segunda metade da década de 1960. 

(D) Com as sucessivas quedas da taxa de natalidade, fez 
com que a base da pirâmide etária brasileira se 
estreitasse e a estrutura piramidal se aproximasse de 
um perfil retangular, com o aumento relativo da 
população em idade ativa (15 a 59 anos) e idosos (60 
e mais anos), em 2010. 

 

33) Não era reconhecido oficialmente como bioma até 
2004, quando entrou para o Mapa de Biomas 
Brasileiros, uma parceria do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e do Ministério do 
Meio Ambiente.   

 
O trecho acima refere-se ao bioma: 
 

(A) Pantanal 

(B) Pampa 

(C) Caatinga 
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(D) Mata Atlântica 
 

34) O fenômeno que deixou o céu de São Paulo 
escuro durante a tarde de segunda-feira funcionou 
como um alerta. Segundo o engenheiro florestal 
Eraldo Matricardi, os impactos ambientais do que 
acontece na Amazônia atingem todas as regiões do 
país, ele diz: "Não dá para achar que uma região está 
desconectada da outra. É bom ficar de olho no que 
acontece com o vizinho porque pode afetar o seu 
quintal". (Reportagem de Laís Alegretti da BBC News 
Brasil em Londres, 21 agosto 2019, adaptado).  
 
Com base no texto que trata do episódio recente das 
queimadas na Amazônia e em seus conhecimentos 
sobre o tema, é INCORRETO afirmar que: 

 

(A) As discussões sobre uma eventual internacionalização 
da Amazônia ressurgiram em meio às tensões 
diplomáticas entre os governos do Brasil, Bolívia e 
Colômbia. 

(B) As queimadas na Amazônia podem impactar 
negativamente o agronegócio brasileiro e o recente 
acordo comercial entre Mercosul e a União Europeia. 

(C) Os últimos registros de queimadas também foram 
verificados em área de expansão da fronteira agrícola, 
destinada à bovinocultura e à produção de soja. 

(D) As atuais queimadas na Amazônia chamaram atenção 
mundial, uma vez que interesses econômicos 
acentuam a exploração da maior floresta tropical do 
mundo, a exemplo do comércio ilegal de madeira e a 
destinação do minério brasileiro. 

 

35) Em sua obra “A natureza do espaço” Milton Santos 
estabelece a distinção entre duas categorias 
geográficas. O geógrafo afirma: “_____________é 
um conjunto de formas que, num dado momento, 
exprime as heranças que representam as sucessivas 
relações localizadas entre homem e natureza.  
_________ são as formas mais a vida que as 
anima" (SANTOS, 2002, p.103). 
 
As categorias geográficas referenciadas acima são 
RESPECTIVAMENTE: 

 

(A) Região e Espaço 

(B) Paisagem e Território 

(C) Região e Território 

(D) Paisagem e Espaço 
 

36) O processo contraditório do desenvolvimento 
capitalista decorre do fato de que a produção do capital 
nunca é, ou seja, nunca decorre de relações 
especificamente capitalistas de produção, fundada, 
pois, no trabalho assalariado e no capital. Para que a 
relação capitalista ocorra é necessário que seus dois 
elementos centrais estejam constituídos, o capital 
produzindo e os trabalhadores despojados dos meios 
de produção. (Ariovaldo Umbelino de Oliveira, 2007) 

 
Com base no texto acima e em seus conhecimentos 
sobre o processo de modernização agrícola, é 
INCORRETO afirmar que: 

 

(A) As relações de produção e de trabalho não capitalistas 
são produto das contradições do próprio modo de 
produção capitalista no campo.  

(B) A modernização agrícola advinda da Revolução 
Agroecológica, refere-se à técnica de irrigação e 
mecanização, ao incremento do setor industrial, 
sobretudo, o de produtos químicos e derivados e ao uso 
intensivo de fertilizantes e de agrotóxicos, de 
variedades de alto rendimento melhoradas 
geneticamente. 

(C) A modernização agrícola e o modo de produção 
capitalista se fundamenta na divisão da sociedade em 
proprietários dos meios de produção (terra, matérias-
primas, máquinas e instrumentos), denominados 
capitalistas, e a dos proletários, que despossuídos dos 
meios de produção são obrigados a vender a sua força 
de trabalho. 

(D) A formação dos “complexos agroindustriais” por meio 
da modernização agrícola possibilitaram novas 
possibilidades para a acumulação do capital, 
promovendo mudanças profundas nas formas de 
produção agropecuária e nas relações sociais e 
econômicas, demarcadas pela ampliação da 
territorialização do capital no campo.  

 

37) A __________________ é uma das bacias 
hidrográficas brasileiras que ocupa aproximadamente 
39,9% do território nacional. Está localizada em 
grande parte no semiárido brasileiro. Abrange quase a 
totalidade do território do estado do Piauí e parte do 
território dos estados do Maranhão e do Ceará. 
 
O termo que completa a lacuna acima e nomeia 
CORRETAMENTE a bacia hidrográfica em questão, 
refere-se a: 

 

(A) Bacia hidrográfica do Rio Piauí 

(B) Bacia hidrográfica do Rio São Francisco 
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(C) Bacia hidrográfica do Rio Parnaíba 

(D) Bacia hidrográfica do Rio Tocantins 
 

38) Diante do risco de uma saída abrupta, sem acordo ou 
termos detalhados para a separação, vinte e sete (27) 
líderes europeus já concordaram duas vezes em adiar 
o prazo para a saída - flexibilizando, portanto, o limite 
originalmente determinado sob o Artigo 50 do Tratado 
de Lisboa. 

 
A situação relatada no trecho acima refere-se ao: 
 

(A) Brexit – saída da França da União Europeia. 

(B) Brexit – entrada do Reino Unido na União Europeia. 

(C) Brexit – saída do Reino Unido da União Europeia. 

(D) Brexit – entrada da França e saída da Irlanda do Norte 
da União Europeia. 

 

39) As projeções cartográficas foram desenvolvidas para 
permitir a representação da esfericidade terrestre num 
plano, considerando os aspectos próprios de cada 
representação, como dimensão e forma. Neste sentido, 
as projeções cartográficas são classificadas quanto à 
sua superfície de projeção e às suas propriedades. 
Sendo assim, relacione cada projeção a sua 
CORRETA classificação. 

 

I. 

 

II. 

 

III. 

 

IV. 

 

V. 

 
 
A sequência CORRETA é: 
 

(A) Projeção Cilíndrica de Peters; Projeção Cônica de 
Albers; Projeção Plana ou Azimutal; Projeção 
Equivalente Cilíndrica de Miller; Projeção Afilática de 
Robinson. 

(B) Projeção Plana ou Azimutal; Projeção Cilíndrica de 
Peters; Projeção Cônica de Albers; Projeção Afilática 
de Robinson; Projeção Equivalente Cilíndrica de 
Miller. 

(C) Projeção Equivalente Cilíndrica de Miller; Projeção 
Plana ou Azimutal; Projeção Cônica de Albers; 
Projeção Afilática de Robinson; Projeção Cilíndrica 
de Peters. 

(D) Projeção Afilática de Robinson; Projeção Cilíndrica 
de Peters; Projeção Cônica de Albers; Projeção 
Equivalente Cilíndrica de Miller; Projeção Plana ou 
Azimutal. 

 

40) É o segundo maior bioma da América do Sul. Nele 
nascem vários dos rios que integram as seis das 
principais bacias hidrográficas brasileiras. É 
considerado também um dos biomas mais antigos e 
biodiversos do mundo. Grande parte de suas árvores 
desenvolveram sistemas de raízes extremamente 
profundas e ramificadas para sobreviver às longas 
secas que ocorrem na região. As raízes das árvores 
podem ser muito mais extensas que as copas das 
árvores, o que faz com que este bioma seja conhecido 
como "floresta de cabeça para baixo”. 
 
O texto refere-se ao bioma: 

 

(A) Cerrado 

(B) Araucária 

(C) Caatinga 

(D) Mata Atlântica 


