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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ – PI  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ- PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 

 

PROFESSOR DE 

GEOGRAFIA 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

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

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO BAIXO 
 

TEXTO 
 

TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL! 
 

Em 1997, em um show de um grupo chamado movimento Funk Clube, um funkeiro pegou o 1 
microfone da mão de um dos integrantes do grupo e, olhando para as dançarinas em cima do palco, gritou: 2 
"Há! Eu tô maluco". 3 

O grito foi repetido pelos integrantes do grupo e logo sampleado pelos DJs de todos os bailes do 4 
Rio e, pouco tempo depois, de todo o Brasil. Logo todos os brasileiros gritavam que estavam malucos, e teve 5 
gente gritando até no exterior. 6 

Se tratando do funk, eu poderia usar várias histórias como essa aqui, mas esse grito pra mim é o 7 
exemplo que eu mais gosto de usar. 8 

Isso, só uma cultura realmente popular é capaz de fazer: dar o poder ao público na arte, sem 9 
deixar de valorizar o artista. 10 

No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" um vídeo na internet sem muito roteiro, sem muita 11 
produção, mas fez tanto sucesso que mesmo com tantos problemas que o Brasil está passando, todo mundo 12 
está gritando que "tá tranquilo, tá favorável". 13 

Mais do que uma música, o Mc Bin Laden estourou uma gíria, pois toda vez que alguém falar que 14 
"tá tranquilo", alguém irá, no mínimo, pensar que "tá favorável". 15 

Mc Bin Laden é o maior fenômeno do funk da atualidade, esconde o quanto ganha, mas dizem que 16 
é cerca de R$ 60 mil por dia. 17 

Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. Catra o que era o funk pra ele. Ele então respondeu: 18 
"O funk é um presente de Deus para nós, é a válvula de escape para todos nós favelados". 19 

Vendo o que o funk proporcionou na vida dele e de vários outros MCs, inclusive na minha, eu 20 
concordo plenamente com a resposta do Mr. Catra. 21 

Mesmo com tantos problemas que os bailes funk enfrentam para continuar existindo - falo das 22 
proibições de todos os órgãos públicos que praticamente perseguem os produtores desses bailes -, mesmo 23 
com tanta corrupção nas rádios e televisões - falo dos famosos "jabás" que todos os chamados grandes 24 
artistas pagam -, o funk, sem dinheiro e sem espaço, consegue penetrar nas festas de todas as classes e até 25 
nos grandes programas de televisão. 26 

Isso tudo acontece por um espaço que ainda pode ser ocupado de maneira democrática e popular: 27 
a internet. 28 

Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse a internet o funk não existiria mais. Eu discordo, mas 29 
concordo que nesse momento a internet está cumprindo um papel importantíssimo na vida dessa cultura. 30 

Se mesmo com tanta perseguição e negação de sua existência, o funk consegue ser a cultura 31 
musical que mais tem vídeo postado e assistido na internet, imagina o funk sendo tratado da maneira que 32 
lhe é de direito? 33 

Para aqueles que não suportam ouvir funk eu tenho más notícias: o funk ainda vai acontecer. 34 
Tenho essa certeza porque quando eu era criança não era fácil ouvir música e o funk nem existia. 35 

Hoje se tem uma facilidade enorme em ouvir a música que quiser e as crianças já nascem ouvindo funk. 36 
Que venham novos MCs, que venham novos vídeos e, consequentemente, outros sucessos, pois, na 37 

internet, além de ainda estar tranquilo, também está favorável. 38 
 

MC LEONARDO. TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL. IN: Caros amigos, p.22, n. 228, Abr. 2016. - MC LEONARDO é cantor, 
compositor e fundador da APAFUNK. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ-PI 

01) O texto 

 

(A) Evidencia a descrença de que o funk não 

supere o preconceito. 

(B) Destaca a aceitação do funk pelos meios de 

comunicação. 

(C) Aponta para consolidação do funk com o 

passar do tempo. 

(D) Deixa claro a força exercida pelo dinheiro para 

a propagação do funk. 

 

02) A leitura do texto permite inferir: 

 

(A) A conduta da juventude na aceitação do funk, 

não raro, está condicionada às informações 

veiculadas pelos órgãos de comunicação. 

(B) Os interesses comerciais contrapõem-se à 

lógica da cultura popular.   

(C) A sociedade brasileira já não aceita a 

intervenção do poder público nas 

manifestações artísticas de natureza popular. 

(D) O descontentamento de todos os segmentos 

da sociedade brasileira com a proliferação do 

funk. 

 

03) Nos três últimos parágrafos, o texto 

transmite, essencialmente, uma mensagem de 

 

(A) Persistência na luta em favor do funk. 

(B) Valorização da arte como expressão cultural. 

(C) Superação das dificuldades através das novas 

gerações. 

(D) Reconhecimento de que ainda há um caminho 

árdua na aceitação do funk. 

 

04) A alternativa cujo fragmento evidencia uma 

opinião do autor é 

 

(A) “...o funk ainda vai acontecer.” (L.34). 

(B) “Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse 

a internet o funk não existiria mais.”(L.29) 

(C) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro.” 

(L.11). 

(D) “Tenho essa certeza porque quando eu era 

criança não era fácil ouvir música e o funk 

nem existia. (L.35). 

 

 

05) Com referência aos aspectos linguísticos, 

pode-se afirmar: 

 

(A) Na frase  “(...) alguém falar que “tá tranquilo” 

(L.14/15),   o vocábulo “que”, em destaque,  

tem o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“que” em “Vendo o que o funk proporcionou 

na vida dele...” (L.20), também em negrito. 

(B) “de todos os órgãos públicos” (L.23) e “desses 

bailes” (L.23) exercem a mesma função 

sintática. 

(C) As aspas em, "Há! Eu tô maluco" (L.3), 

introduzem o discurso indireto. 

(D) O vocábulo “até” (L.25) pode ser tomado 

como expressão expletiva. 

 

06) Quanto à norma culta, ocorre erro em: 

 

(A) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro,” 

(L.11) 

(B) “...mesmo com tantos problemas que o Brasil 

está passando,” (L.12). 

(C) “Isso tudo acontece por um espaço que ainda 

pode ser ocupado de maneira democrática e 

popular: a internet.” (L.27/28). 

(D) “Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. 

Catra o que era o funk...” (L.18). 

 

07) A alternativa em que há correspondência 

entre a forma verbal transcrita e a ação por 

ela expressa é: 

 

(A) “gritavam” (L.5) - ação acabada no passado. 

(B) “enfrentam” (L. 22) - Ação momentânea no 

presente. 

(C) “venham” (L.37) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “existiria” (L.29) -  ação habitual no futuro. 

 

08) Quanto ao predicado, o nome é o elemento 

central da frase-declaração em: 

 

(A) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4). 

(B) “..., todo mundo está gritando...” (L. 12/13). 

(C) “o Mc Bin Laden estourou uma gíria” (L.14). 

(D) “...quando eu era criança...”(L.35). 
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09) A alternativa em que há equivalência entre o 

fragmento transcrito e a ideia indicada ao lado 

é: 

 

(A) “...fez tanto sucesso” (L.12) - causa. 

(B) “Logo todos os brasileiros gritavam...” (L.5) -  

conclusão. 

(C) “Mesmo com tantos problemas que os bailes 

funk enfrentam para continuar existindo” 

(L.22) - explicação. 

(D) “...pois, na internet, além de ainda estar 

tranquilo, também está favorável.” (L.37/38) - 

oposição. 

 

10) Das frases abaixo, apenas uma está de acordo 

com a norma padrão. 

 

(A) “Se tratando do funk, eu poderia usar várias 

histórias como essa aqui” (L.7). 

(B) “Vendo o que o funk proporcionou na vida 

dele e de vários outros MCs, inclusive na 

minha,..” (L.20). 

(C) “...e teve gente gritando até no exterior.” 

(L.5/6). 

(D) “O exemplo que eu mais gosto de usar.” 

(L.7/8). 

 

11) Ao usar a partícula “se” em  “Hoje se tem 

uma facilidade enorme em ouvir a música 

que quiser,..” (L.36), o Autor 

 

(A) ficou dispensado de identificar o agente da 

ação destacada. 

(B) não teve como determinar o autor da ação 

evidenciada na frase. 

(C) deixa subentendido que, em casos de voz 

passiva, é preferível não indicar o agente da 

ação verbal. 

(D) mostrou o fato como provável, além de 

dependente de outro acontecimento. 

 

12) No texto, 

 

(A)  “...para todos nós favelados” (L.19) completa 

o sentido de “válvula” (L.19). 

(B) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4)  é um predicado nominal. 

(C) “tranquilo” (L.15) é um modificador de  

“alguém” (L.15). 

(D) “ penetrar” (L.25)  e “perseguem” (L.23) são 

formas verbais com a mesma regência.  

 

 

 

 

 

13) Com relação aos mecanismos linguísticos 

usados no texto, marque a afirmativa 

verdadeira. 

 

(A)  A oração “...que ainda pode ser ocupado de 

maneira democrática e popular: a internet” 

(L.27/28) possui valor de substantivo. 

(B)  Se o vocábulo “certa” (L.18) for transposto 

para depois do nome  com o qual se relaciona 

não provoca  alteração de sentido. 

(C) Na oração “...o funk não existiria mais.” 

(L.29), se o verbo existir for trocado pelo 

verbo “haver”, o sujeito se mantém o mesmo. 

(D) O vocábulo “brasileiros” (L.5) é formado por 

derivação imprópria. 

 

AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS 
À TIRINHA ABAIXO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
14) Um texto, como uma situação comunicativa, é 

constituído de uma parte visível - a sua 

materialidade de linguagem - e também de 
implícitos, como ocorre nessa tira. 

 

Nela está implícita a ideia de que: 
 

(A) O interlocutor que questiona o “gênio” do 
espelho não entendeu a pergunta desse 

último. 
(B) A personagem da primeira fala apresenta 

semelhança entre as suas estruturas física e 
moral. 

(C) O diálogo dos interlocutores contesta o 
sentido de um outro texto da literatura infantil 
preexistente. 

(D) A ausência de interação entre as personagens 
foi resultante do uso de níveis de linguagem 
diferentes. 

 
15) Constitui uma afirmação correta sobre os 

elementos linguísticos do texto a indicada em 
 

(A) Em “...me faz tão pequeno” tem predicado 
verbo-nominal. 

(B) O plural de caráter é caráteres. 
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(C) A expressão “é que” do primeiro quadrinho 

introduz uma oração com valor predicativo. 

(D) O verbo fazer possui nesse contexto regência 
de verbo transitivo indireto. 

(E)  
 

 

 

16) Com relação a segurança da informação e 

internet analise os itens abaixo: 

 

I- Cookies são vírus que guardam informações 

que são utilizadas pelos usuários. 

II- O Hoax é uma mensagem alarmante e falsa, 

que chega por e-mail. 

III- O worm é um programa que se autorreplica. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

Com relação à imagem abaixo do MS Excel 2010 

responda as questões 17 e 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Ao pressionar a tecla Enter na célula E9, o 

retorno obtido será: 

 

(A) 720 

(B) #VALOR! 

(C) #NOME? 

(D) SOMA(E4:E8) 

 

18) Desejando realizar a soma das vendas de 

geladeiras, o usuário decidiu clicar na célula 

I4 e digitar a fórmula    =E6:H6  ao 

pressionar Enter o retorno será: 

 

(A) 76 

(B) 285 

(C) #VALOR! 

(D) =E6:H6 

 

 

 

 
 

19) Com relação a Intranet e Internet analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I- Enquanto o acesso às informações na web é 

global, em uma intranet o acesso à maior parte 

das informações é restrito aos membros da 

organização. 

II- Tanto a Internet quanto a Intranet usam a pilha 

de protocolos TCP/IP. 

III- Uma desvantagem da Intranet é a sua 

limitação a um espaço geográfico, ou seja, 

apenas no local de funcionamento como uma 

organização ou empresa. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Todas as afirmativas são falsas. 

 

20) Para responder as assertivas abaixo considere 

que o computador esteja com o sistema 

Windows 8 em português e com acesso a 

internet. 

 

I- Para abrirmos o menu Iniciar do Windows 8 

basta clicar sobre o canto inferior esquerdo da 

área de trabalho com o botão esquerdo do 

mouse. 

II- A opção Programas e Recursos do Windows 

8 mostra os programas instalados e permite a 

desinstalação. 

III- Em Acesso à conta do Windows 8, o usuário 

pode realizar o login com uma Conta da 

Microsoft ou com uma Conta Local.  

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 

INFORMÁTICA                                                                                 QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A linguagem geográfica necessita da 

formulação de conceito - chaves como pré –

requisitos para análise dos fenômenos 

geográficos. Todos os conceitos abaixo se 

referem ao espaço geográfico, EXCETO. 

  

(A) “espaço geográfico é a união dos elementos 

físicos e culturais da paisagem” 

(B) “O espaço geográfico é o ambiente original 

próprio da natureza, composto pelos rios, a 

vegetação, os relevos, elementos climáticos, 

entre outros fatores que caracterizam o que 

há neste espaço”. 

(C) “espaço geográfico é a natureza socializada, 

pois, muitos fenômenos apresentados como 

se fossem naturais, são, de fato, sociais”. 

(D) “o espaço geográfico é o espaço construído 

através da transformação do mesmo pelo 

homem (relação sociedade – espaço). É um 

conjunto de lugares, com diferentes 

naturezas, que passaram por diferentes 

processos históricos e unidos por uma 

complexa rede de relação”. 

 

22) Projeção cartográfica é a forma pela qual uma 

superfície esférica (no caso a Terra) é 

representada num plano, ou seja, num mapa. 

Analise as afirmações abaixo sobre a projeção 

cilíndrica 

 

I. É obtida com a projeção da superfície 

terrestre, com os paralelos e os meridianos, 

sobre um cilindro em que o mapa será 

desenhado; 

II.  A projeção cilíndrica conformeconserva a 

forma dos continentes, direções e ângulos, 

mas altera a proporção das superfícies; 

III. A projeção cilíndrica equivalentepreserva o 

tamanho real da superfície representada, mas 

não mantém as formas, direções e ângulos. 

IV. Na projeção cilíndrica equidistante, que 

também pode ser chamada de “projeção 

equiretangular”, é feito um ajuste no 

espaçamento dos paralelos para que a escala 

seja mantida em pontos determinados. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) Apenas II, III e IV estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) I, II, III e IV estão corretas. 

 

 

 

 

23) O Brasil possui um território privilegiado em 

potencial hídrico, que detém uma das maiores 

reservas de água doce do mundo. Essas 

reservas estão distribuídas em rios caudalosos 

que compõem bacias hidrográficas de longas 

extensões, favorecem a produção de energia 

elétrica e também a navegação. De maneira 

geral, podemos caracterizar a hidrografia 

brasileira pelos seguintes aspectos abaixo, 

EXCETO. 

 

(A) Riqueza em rios e em formações lacustres. 

(B) Todos os rios brasileiros são, direta ou 

indiretamente, tributários do Atlântico. 

(C) Grande parte dos rios brasileiros apresenta 

regime Tropical Austral, com cheias de verão 

e vazante no inverno. 

(D) Predomínio de rios exorréicos e perenes. 

 

24) Embora os fluxos migratórios tenham sido 

mais intensos nas décadas de 1960 e 70, a 

circulação ainda é grande: recentemente, 10 

milhões de brasileiros (5,4% da população) se 

mudaram para outro lugar. Todas as 

afirmações abaixo sobre aos fluxos 

migratórios brasileiros estão corretos, 

EXCETO. 

 

(A) A migração inter-regional mais importante se 

deu do Nordeste para o Sudeste. 

(B) O norte do Paraná também recebeu muitos 

nordestinos e mineiros, atraídos pela 

produção cafeeira. 

(C) Outro fluxo que se destacou foi de gaúchos 

para a Amazônia, atraídos pelo extrativismo e 

pela esperança de adquirir lotes de terra na 

região para produção agropecuária. 

(D) O fluxo migratório procedente do sul fez parte 

deum processo denominado “expansão da 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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fronteira agrícola”, que estimulou a ocupação 

do Centro-Oeste e do Norte e a fundação de 

muitas cidades nessas regiões. 

 

25) “Tudo aquilo que nós vemos, o que a nossa 

visão alcança, é a paisagem [...]. Não apenas 

formada de volumes, mas também de cores, 

odores, movimentos, sons etc.” Todas as 

imagens abaixo são de paisagens que não 

sofreram interferência antrópica, EXCETO. 

 

 

(A)   

 

 

 

 

  

(B)   

 

 

 

  

(C)   

 

 

 

  

(D)   

 

 

 

 

 

26) A projeção de Mercator dentre outras possui 

as características abaixo: 

 

I. Esta projeção é do tipo conforme, isto é, 

conserva o formato dos continentes, mas 

altera a dimensão de suas áreas. 

II. Bastante utilizada na navegação marítima; 

III. Os paralelos e meridianos são retos e 

perpendiculares; 

IV. Quanto mais perto dos polos (altas latitudes) 

maior a deformação; 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

 

27) A nova classificação das bacias hidrográficas 

do Brasil, estabelecida no ano 2000 pelo 

IBGE, individualiza dez grandes conjuntos 

hidrográficos, com 57 principais bacias e sub-

bacias. A nova divisão, proposta pelo IBGE, 

representa mais um passo na melhor definição 

e regionalização dos recursos hídricos 

superficiais, com vistas ao planejamento 

ambiental, levando-se em consideração o uso 

racional desses recursos. Assinale a 

alternativa que relaciona CORRETA e 

RESPECTIVAMENTE o nome das bacias 

hidrográfico de acordo com a numeração 

indicada no mapa. 

 

 

 

(A) Amazônica; 2 – 

Bacia Costeira do 

Norte; 3 – Bacia 

Costeira do Norte 

Ocidental; 4 – 

Bacia Costeira do 

Norte Oriental; 5 –

Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba. 

(B) 1- Amazônica; 2 – Bacia Hidrográfica do Rio 

Tocantins; 3 – Bacia Costeira do Nordeste 

Ocidental; 4 – Bacia do Rio da Prata; 5 – 

Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba. 

(C) 1- Amazônica; 2 – Bacia Hidrográfica do Rio 

São Francisco; 3 – Bacia Costeira do Sudeste; 

4 – Bacia Costeira do Norte; 5 – Bacia 

Costeira do Sul. 

(D) 1- Amazônica; 2 – Bacia Costeira do Nordeste 

Ocidental; 3 – Bacia Hidrográfica do Rio da 

Prata; 4 – Bacia Costeira do Norte; 5 – Bacias 

Hidrográfica do Rio São Francisco. 

 

 

28) O campo brasileiro apresenta um conjunto de 

problemas e contradições que suscitam 
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conflitos com diferentes características. 

Assinale a alternativa CORRETA sobre este 

tema: 

 

(A) Segundo a Comissão Pastoral da Terra – CPT -

, apesar de envolvidos na luta pela terra, 

quilombolas, indígenas e ribeirinhos 

encontram-se entre os grupos sociais menos 

ameaçados de morte nos conflitos do campo. 

(B) O aumento do número de ocupações e 

acampamentos de sem-terras, verificado 

desde o ano de 2004, é sinal de mudança na 

estratégia dos movimentos sociais. Na 

contramão da ligeira tendência de aumento 

das demais regiões, encontram-se as regiões 

Nordeste e Centro-Oeste, em que diminuiu o 

número de ocupações e acampamentos.  

(C) Os conflitos decorrem da ação de grandes 

proprietários que lutam contra o acesso 

desigual a terra, contra a insegurança da 

posse e a distribuição concentrada da 

propriedade e da conseguinte reação dos 

movimentos sociais, que se colocam contra a 

reforma agrária. 

(D) No Brasil, a ocupação é a principal estratégia 

de luta pela terra realizada pelos movimentos 

sociais, porém não está isolada de outras 

ações. As áreas ocupadas são principalmente 

latifúndios e terras devolutas. De modo geral, 

as propriedades ocupadas são aquelas que 

não cumprem a função social da terra, 

definida na Constituição Federal. 

 

29) Como conceito fundamental da Geografia, 

como se chama uma porção de espaço 

definido por uma relação de poder? 

 

(A) Lugar 

(B) Território 

(C) Paisagem 

(D) Região 

 

30) É uma parte do espaço geográfico que foi 

separada, através de um critério, por possuir 

características em comum. 

 

(A) Região 

(B) Território 

(C) Lugar 

(D) Paisagem 

31) Observe as características abaixo e assinale a 

alternativa cuja imagem corresponde à 

projeção descrita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)   

 

  

 

 

 

 

 

(B)   

 

  

 

 

 

(C)   

 

 

 

 

 

 

  

(D)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É Projeção Cilíndrica e equivalente, foi 

apresentada em 1973, integra o conjunto de 

iniciativas promovidas em busca de uma 

projeção politicamente mais adequada, na qual 

o Terceiro Mundo fosse fortalecido, mostrando 

seu tamanho real em relação ao chamado 

Primeiro Mundo. Mantém a dimensão 

proporcional das terras emersas. 

 

PROJEÇÃO DE PETERS 

 

PROJEÇÃO DEAITOFF 

 

PROJEÇÃO DE MERCATOR 

 

PROJEÇÃO DEGOODE 
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32) Escala éa razão entre a distância no mapa e 

distância real. Analise as afirmações abaixo 

sobre esse assunto. 

 

I. Como tipo de escala pode-se citar a gráfica e 

a numérica 

II. E x: Escala 1:30.000.000. Essa escala indica 

que 1 cm no mapa corresponde a30.000.000 

de cm na realidade. 

III. Convertendo oscentímetros em quilômetros, 

obtém-se:kmhmdamm dmcmmm. 1 cm = 

30.000.000 cms = 300 km.Ou seja, 1 cm no 

mapa corresponde a 300 km na realidade. 

IV. Menor Denominador -Maior a Escala - Escala 

Grande esse dimensionamento permite maior 

riqueza de detalhes do mapa e melhor 

visualização dos locais ou eventos 

cartografados 

 

Analisando as afirmações acima podemos concluir 

que: 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) I, II, III e IV estão corretas. 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

 

33) Atualmente, o Brasil é um país extremamente 

agrícola, quase a metade do território é 

ocupada por estabelecimentos rurais.Com 

relação ao espaço rural brasileiro, analise as 

afirmações abaixo: 

 

I. Nas duas ultimas décadas, a área plantada 
com gêneros alimentares básicos como arroz, 
feijão e mandioca, foi reduzida, ao passo que 
a área plantada com soja, milho e cana-de-
açúcar aumentaram. 

II. Commodites são produtos agropecuários 
processados e industrializados antes da 

comercialização, em grande quantidade, no 
mercado internacional. 

III. Os estabelecimentos com ate 100 hectares 
respondem por aproximadamente 84% das 
pessoas ocupadas em estabelecimentos 
agropecuários no Brasil. 

IV. A produção de orgânicos vem crescendo no 

Brasil nas ultimas décadas. As regiões onde 
ha maior presença de estabelecimentos rurais 

que utilizam estas praticas são: sudeste, 
centro-oeste e nordeste. 

 
Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 
 
(A) Apenas I e II estão corretas 
(B) Apenas II e III estão corretas 
(C) Apenas I e III estão corretas 
(D) I, II, III e IV estão corretas. 

34) Podemos dizer que Globalização é um 

processo econômico e social que estabelece 

uma integração entre os países e as pessoas 

do mundo todo. Na reestruturação do capital 

em nível mundial, produziram novas questões 

e acirram, em algumas partes do mundo, os 

problemas já existentes, sobretudo os de 

ordem social e econômica. As transformações 

advindas deste processo, que levaram a uma 

ampla remodelação da gestão do processo 

produtivo, das formas de emprego das 

técnicas e exploração da força de trabalho, 

alcançaram neste final de século uma 

dimensão, no que diz respeito à produção e a 

escala territorial do capital, que extrapola o 

que até então pode ser visto. Todas abaixo 

São tendências que afetam o trabalho 

assalariado no mundo globalizado, EXCETO. 

 

(A) Crescente exclusão dos jovens do mercado de 

trabalho por causa do desemprego estrutural. 

(B) Expansão do trabalho em domicílio, permitida 

pela desconcentração do processo produtivo e 

pela expansão das pequenas e médias 

unidades de produção. 

(C) Crescente exclusão dos trabalhadores com 

idade acima de 40anos, considerados velhos 

para o capital produtivo. 

(D) Redução das formas de trabalho precarizado 

como terceirizados, subcontratados, em 

tempo parcial e outras formas semelhantes. 

 

35) A Bacia do São Francisco ocupa uma área de 

645.067,2 km2, situando-se na porção centro-

oriental do Planalto Brasileiro. Os rios são 

tipicamente de planalto. Todas abaixo são 

características dessa bacia, EXCETO. 

 

(A) É uma bacia totalmente brasileira. 

(B) O Rio São Francisco é navegável de Pirapora 

(MG) até Juazeiro (BA) – Petrolina (PE).  Esse 

rio é cognominado Nilo Estrangeiro, Rio dos 

Manguaise Rio da Ação Nacional. 

(C) Possui as quedas de Pirapora (MG), 

Sobradinho, Itaparica e Paulo Afonso. 

(D) Na margem direita, os seus principais 

afluentes são: Paraopeba, das Velhas e Verde 

Grande. Na margem esquerda, temos: Indaiá, 

Abaeté, Paracatu, Carinhanha e Grande. 
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36) Este bioma é encontrado nos estados do Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e 

Tocantins. Com uma rica biodiversidade, 

caracteriza-se pela presença de gramíneas, 

arbustos e árvores retorcidas. As plantas 

possuem longas raízes para retirar água e 

nutrientes em profundidades maiores. O texto 

se refere: 

 

(A) A caatinga 

(B) A Mata dos Cocais 

(C) Ao Cerrado 

(D) Ao Pantanal 

 

37) A Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, foi 

realizada de 13 a 22 de junho de 2012, na 

cidade do Rio de Janeiro. A Rio+20 foi assim 

conhecida porque marcou os vinte anos de 

realização da Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-

92) e contribuiu para definir a agenda do 

desenvolvimento sustentável para as 

próximas décadas. O objetivo desse encontro 

foi à renovação do compromisso político com 

o desenvolvimento sustentável, que apresenta 

como uma de suas propostas: 

 

(A) Investir em pesquisas sobre alimentos 

geneticamente modificados com a finalidade 

de acabar com a fome no mundo. 

(B) Desenvolver economicamente todas as nações 

para que estas possam ter o mesmo padrão 

de consumo dos Estados Unidos. 

(C) Atender às necessidades da atual geração, 

sem comprometer a capacidade das futuras 

gerações em prover suas próprias 

necessidades. 

(D) Incentivar os países desenvolvidos a ampliar o 

setor agroindustrial para garantir que não 

faltem alimentos para os países 

subdesenvolvidos. 

 

 

38) Leia o texto abaixo e assinale a alternativa 

que indica a que Bioma o texto se refere. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(A) Mata Atlântica 

(B) Floresta Amazônica 
(C) Pantanal 
(D) Mata dos Pinhais 
 

39) A urbanização ocorre devido às condições 
estruturais oferecidas pelo espaço das 
cidades, o maior deles é a industrialização. 
Assim o processo de urbanização promoveu 
uma série de transformações e arranjos na 

organização territorial do Brasil. Nesse 

sentido, o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE – lançou, em 2007, a 
publicação “Regiões de Influências das 
Cidades” – REGIC, atualizando o quadro de 
referência da rede urbana brasileira. Sobre 
esta rede todas as afirmações abaixo estão 

corretas, EXCETO. 
 

(A) Considerado um período que compreende as 
quatro últimas décadas, verifica-se que a rede 

urbana apresenta notável instabilidade, 
principalmente no que se refere aos níveis 
hierárquicos mais altos, pois ainda são as 
metrópoles as que apresentam maior 
crescimento populacional. 

(B) As redes urbanas no Brasil são diferenciadas 
em termos de tamanho, organização e 

complexidade e apresentam interpenetrações, 

pela ocorrência de vinculação a mais de um 
centro, resultando em dupla ou tripla inserção 
na rede.  

(C) No topo da hierarquia urbana, 12 metrópoles 
comandam a redes urbanas no Brasil, dentre 
elas estão: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, 

Curitiba e Porto Alegre. 
(D) As principais mudanças no período devem-se 

ao adensamento, ou mesmo a emergência, de 
redes em territórios de ocupação 

É o bioma brasileiro mais ameaçado da 
atualidade. Um estudo feito por uma ONG que 

leva seu nome e pelo INPE (Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais) apontou que o 
desmatamento foi de 235 km² entre os anos 
de 2011 e 2012. As florestas foram as mais 
prejudicadas pelo desmatamento com perda 
de 219 km² de vegetação. A vegetação de 
restinga teve perda de 15 km², enquanto os 

mangues perderam 0,17 km². Licenças para 
desmatamentos irregulares e a indústria do 
carvão foram as principais causas deste 
desmatamento. Dados mais recentes, 
divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) em junho de 2015, 

apontam que somente 14,5% da vegetação 

original (nativa) desse bioma 
permanecemospreservadas. O dado positivo é 
que a área desmatada diminuiu de 88% para 
85,5% entre os anos de 2010 e 2012. 
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anteriormente rarefeitas e ao fortalecimento 

das capitais estaduais, que tende a fazer que 

as redes acompanhem os limites estaduais. 
40) Leia o texto abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base no exposto no texto acima, assinale a 

alternativa que NÃO apresenta um bloco 

econômico. 
 

(A) União Europeia 

(B) MERCOSUL 

(C) BRICS 

(D) NAFTA – Acordo de Livre Comércio da América 

do Norte. 

 

 

 

 

 

A formação de blocos econômicos tem por objetivo 

criar condições para dinamizar e intensificar a 

economia num mundo globalizado. Em todas as 

modalidades de blocos econômicos, o intuito é a 

redução e/ou eliminação das tarifas ou impostos de 

importação e exportação entre os países membros. 

Na tentativa de expansão do mercado consumidor, 

as nações visam integrar a blocos econômicos que 

flexibilizem as relações comerciais em escala 

internacional. Os acordos têm o propósito de 

estabelecer tratados para uniformizar as ações fiscais 

em termos de diminuição ou isenção de impostos sobre 

as mercadorias e os serviços comercializados entre os 

países membros. 

Os blocos econômicos não ficam restritos apenas à 

redução ou abolição de tarifas alfandegárias, podendo 

proporcionar a livre circulação de pessoas entre os 

países membros de um determinado bloco. 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/blo

cos-economicos.htm último acesso em 18/04/2016as 

16:00 h. 
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