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A B C

A 

D 

Exemplo: 

 

TURNO: MANHÃ 

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

 

 

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.  
 

Português Atualidades Conhec. Pedagógicos Conhec. Específicos 

10 05 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. 

04- 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.  

05- 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A): __________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.anapurus2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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TEXTO 1 

 

A construção de um Estado Democrático de Direito somente torna-se possível mediante o 1 

respeito à igualdade essencial dos seres humanos, haja vista que o princípio da igualdade constitui um 2 

valor fundamental e balizar inerente à Democracia. 3 

Neste sentido, a liberdade religiosa, dentro da ótica do princípio da igualdade, é de 4 

fundamental importância. Todavia, tal ideal somente poderá prosperar em um contexto em que se 5 

busca o respeito à diversidade, como mecanismo de igualdade de direitos entre todos os membros da 6 

sociedade. Apenas em uma sociedade em que o indivíduo tenha a liberdade de escolher livremente sua 7 

forma de expressão espiritual, sem com isso sofrer qualquer tipo de cerceamento de seus direitos ou 8 

tratamento discriminatório, é que se pode dizer que há liberdade e igualdade de tratamento, haja vista 9 

que a manifestação de credo é um dos muitos aspectos inerentes à própria condição humana. 10 

“Enfim, ninguém pode ser privado de seus direitos civis, sociais e políticas, em razão de uma 11 

discriminação religiosa. Não se pode conceber a existência de liberdade religiosa, quando, por motivos 12 

religiosos, se negam os direitos fundamentais inerentes à cidadania. O exercício pleno da cidadania 13 

não pode subsistir com violações aos direitos humanos fundamentais”. 14 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

             (adaptado de JusBrasil, 21/05/2016) 

 
01)  De acordo com as ideias do Texto 01, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

I. Por a liberdade religiosa estar contida dentro do 

princípio da igualdade, aquela exerce papel fundamental 

na construção de um Estado Democrático de Direito. 

II. Um Estado que discrimina o cidadão por sua religião 

não adota o sistema Democrático de Direito; nele não 

há, portanto, a defesa dos direitos humanos 

fundamentais. 

III. A cidadania dar-se-á juntamente com a existência da 

liberdade religiosa; assim, é papel principal de um 

Estado Democrático defender a disseminação de direitos 

sociais, civis e políticos. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

02) Há uma conjunção sublinhada que possui o mesmo 
valor semântico que o termo “haja vista” (linha 9) 
do Texto em: 

 
A) Por mais que você insista, seu time irá perder o 

jogo! 
B) Tenho aprendido muito e continuo não sabendo. 
C) As aulas foram suspensas, por conseguinte, o 

estudo precisa ser reorganizado. 
D) Vejo que ainda está relutante, porquanto você o 

expresse através do semblante. 
 
03) Assinale a alternativa que apresenta uma 

substituição possível do termo destacado do Texto 

01, que mantém a correção gramatical e o seu 

sentido original: 

 
A) “se busca” (linha 5/6) por “buscam”. 

B) “há” (linha 9) por “existe”. 

C) “haja vista que” (linha 9) por “de modo que”. 

D) “se pode conceber” (linha 12) por “pode ser 

concebida”. 
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04) Levando-se em consideração os conceitos de frase, 
oração e período, assinale o período retirado do 
Texto 01 composto por exatamente 2 (duas) 
orações: 

 
A) “Neste sentido, a liberdade religiosa, dentro da ótica 

do princípio da igualdade, é de fundamental 
importância.” 

B) “Todavia, tal ideal somente poderá prosperar em um 
contexto em que se busca o respeito à diversidade, 
como mecanismo de igualdade de direitos entre 
todos os membros da sociedade.” 

C) “Enfim, ninguém pode ser privado de seus direitos 
civis, sociais e políticos, em razão de uma 
discriminação religiosa.” 

D) “O exercício pleno da cidadania não pode subsistir 
com violações aos direitos humanos fundamentais.” 

 

05)  Assinale a alternativa que apresenta um termo do 
Texto 01 o qual exerça a mesma função morfológica 
que a partícula “que” (linha 5): 

 
A) “que” (linha 2) 
B) “que” (linha 7) 
C) “que” (linha 9) (1º na referida linha) 
D) “que” (linha 9) (2º na referida linha) 
 

06)  Em relação à coesão e à coerência do Texto 01, 
julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). 
Em seguida, assinale a alternativa com a ordem 
correta das respostas, de cima para baixo: 

 
(__) Existem termos que desempenham importante função 

de articulares do texto. A palavra “isso” (linha 8) serve 
como um termo anafórico dentro do período a que 
pertence. 

(__) O pronome demonstrativo “Neste” (linha 4) está 
incorretamente empregado, devendo ser substituído 
por “Nesse”. 

(__) Analisando-se o texto, há erro de paralelismo 
semântico no trecho “Enfim, ninguém pode ser 
privado de seus direitos civis, sociais e políticos, em 
razão de uma discriminação religiosa.” (linhas 11 e 
12). 

 
A) V – V – F  
B) F – V – V 
C) V – F – V 
D) F – V – F 
 

07) Assinale a alternativa onde o acento indicador de 
crase foi INDEVIDAMENTE empregado na frase: 

 
A) Amanhã iremos à festa de aniversário de minha 

colega. 

B) Ele saiu às duas horas. 

C) Dei uma flor à menina. 

D) Passará à dedicar-se mais aos estudos. 

 

TEXTO II 
 

Eu era ainda muito criança, mas sabia uma 

infinidade de coisas que os adultos ignoravam. Sabia 

que não se deve responder aos cumprimentos dos 

glimerinos, aquela raça de anões que a gente 

encontra quando menos espera que fazem tudo para 

nos distrair de nossa missão; sabia que nos lugares 

onde a mãe-de-ouro aparece à flor da terra não se 

deve abaixar nem para apertar os cordões dos 

sapatos, a cobiça está em toda parte e morde manso; 

sabia que ao ouvir passos atrás ninguém deve parar 

nem correr, mas manter a marcha normal, quem 

mostrar sinais de medo estará perdido na estrada. 

  
VEIGA, José J. Os cavalinhos de Platiplanto. Contos. 18. ed. Rio de 

Janeiro: 1989. p. 61. 

 

08) O texto revela a criança como um ser: 

 

A) Imaturo para lidar com os imprevistos. 

B) Facilmente iludido pelos conhecimentos dos adultos. 

C) Frágil e dependente da experiência e da proteção dos 

adultos. 

D) Conhecedor dos riscos que a vida oferece ao homem 

e de como enfrentá-los. 

 

09) Marque a alternativa em que todas as palavras 

apresentam divisão de sílaba correta: 

 

A) “cri-an-ça” (L.1), “sa-bi-a” (L.1), “dis-tra-ir” (L.6). 

B) “pa-ssos” (L.10), “si-na-is” (L.12), “igno-ra-vam” 

(L.2). 

C) “sa-bia” (L.6), “qu-an-do” (L. 5), “a-ba-i-xar” (L.8). 

D) “si-nais” (L.12), “a-nõ-es” (L.4), “mu-i-to” (L.1). 

 

10) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato 

e um dígrafo. 

 

A) “aquela” (L.4), “coisas” (L.2), “passos” (L.10). 

B) “ignoravam” (L.2), “sabia (L.6),  “onde” (L.7). 

C) “distrair” (L.6), “sabia” (L.6),  “missão” (L.5). 

D) “cordões” (L.8), “ouvir” (L.10), “muito” (L.1).   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

12 

http://www.coladaweb.com/biologia/botanica/flor
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11) Em junho desse ano, um furacão político atingiu a 

União Europeia, já que um de seus membros 

resolveu, após consulta por meio de plebiscito, que 

irá sair do rol de países integrantes em data ainda 

incerta. Que membro é este? 

 

A) Inglaterra. 

B) Escócia. 

C) Reino Unido.  

D) País de Gales. 

 

12)  No dia 17 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal, 

a mais alta corte do Brasil, mudou importante 

jurisprudência da Corte, que teve grande impacto 

não só no meio jurídico, mas em todo âmbito social, 

nesta decisão, afirmando que: 

 

A) É possível a execução da pena privativa de liberdade 

depois de decisão condenatória confirmada em 

segunda instância.  

B) É impossível a execução de pena privativa de 

liberdade depois de decisão condenatória 

confirmada em segunda instância.  

C) É possível o aborto para fetos com microcefalia. 

D) A lei de ficha limpa não seria utilizada nas eleições 

municipais do corrente ano. 

 

13)  A União Brasileira de Escritores (UBE) enviou, no 

dia 03/02/2016, à Academia Sueca a indicação de 

_______________para o Prêmio Nobel de Literatura deste 

ano (2016). A diretoria da entidade elegeu a 

escritora paulistana por unanimidade: “é a maior 

escritora brasileira viva e a qualidade de sua 

produção literária é inquestionável", disse Durval de 

Noronha Goyos, presidente da UBE, em comunicado. 

A quem o texto faz referência? 

 

A) Lygia Bojunga  

B) Adélia Prado.  

C) Ana Miranda.  

D) Lygia Fagundes Telles. 

 

14)  A qual mesorregião pertence o Município de 

Anapurus-MA? 

 

A) Leste Maranhense. 

B) Norte Maranhense. 

C) Oeste Maranhense. 

D) Sul Maranhense. 

15) Segundo o Censo 2010, podemos afirmar 

corretamente sobre a população de Anapurus-MA: 

 

A) O número de analfabetos é superior ao de 

alfabetizados.  

B) A população feminina é numericamente superior à 

de homens.  

C) A população é de aproximadamente de 14 mil 

habitantes.  

D) A religião predominante é a evangélica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ATUALIDADES                                                                              QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) Segundo o Art. 4 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, o dever do Estado com educação escolar 

pública será efetivado mediante a garantia de: 

 

I. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 

aos 17 (dezessete) anos de idade. 

II. Atendimento educacional especializado gratuito aos 

educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e 

modalidades, preferencialmente na rede regular de 

ensino. 

III. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e 

médio para todos os que não os concluíram na idade 

própria. 

IV. Oferta de educação escolar regular para jovens e 

adultos, com características e modalidades 

adequadas às suas necessidades e disponibilidades, 

garantindo-se aos que forem trabalhadores as 

condições de acesso e permanência na escola. 

 

A) Todas os itens estão corretos; 

B) Apenas os itens I e II estão corretos; 

C) Apenas os itens III e IV estão corretos; 

D) Nenhum item está correto 

 

17) Em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, a avaliação é 

entendida como: 

 

A) Uma prática escolar adequada para o trabalho com 

crianças e que não deve acontecer na educação 

infantil. 

B) Uma estratégia utilizada pela escola, conforme cada 

criança, no intuito de controlar o desenvolvimento 

comportamental do mesmo. 

C) Um indicador com o propósito de diagnosticar o 

nível de aprendizagem da criança, visando à tomada 

de decisões sobre o ingressa deste para o Ensino 

fundamental. 

D) Um instrumento de acompanhamento e registro de 

etapas alcançadas com vista à organização da 

proposta pedagógica. 

 

18) De acordo com os tipos e as características da 
Avaliação da Aprendizagem, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

A) A avaliação é um elemento muito importante no 
Processo de Ensino e Aprendizagem, porque é através 
dela que se consegue fazer uma análise dos conteúdos 
tratados num dado capítulo ou unidade temática. 

B) A avaliação reflete sobre o nível do trabalho do 
professor como do aluno, por isso a sua realização não 
deve apenas culminar com atribuição de notas aos 
alunos, mas sim deve ser utilizada como um 
instrumento de coleta de dados sobre o 
aproveitamento dos alunos.  

C) Segundo o professor Cipriano Carlos Luckesi, "a 
avaliação é uma apreciação qualitativa sobre dados 
relevantes do processo de ensino e aprendizagem que 
auxilia o professor a tomar decisões sobre o seu 
trabalho. 

D) Uma avaliação que busca a transformação social não 
deve ter como objetivo o avanço e o crescimento do 
seu educando. 

 

19) Sobre a Educação de Jovens e Adultos descrita na lei 
Federal nº 9394/96, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
A) A educação de jovens e adultos será destinada àqueles 

que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no 
ensino fundamental e médio na idade própria. 

B) Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos 
jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os 
estudos na idade regular, oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as características do aluno, 
seus interesses, condições de vida e de trabalho, 
mediante cursos e exames. 

C) O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a 
permanência do trabalhador na escola, mediante ações 
integradas e complementares entre si. 

D) A educação de jovens e adultos deverá articular-se, 
preferencialmente, com a formação superior, na forma 
do Estatuto dos Jovens e Adultos. 
 

20) Planejar é estudar, organizar, coordenar, ações a 
serem tomadas para a realização de uma atividade 
visando solucionar um problema ou alcançar um 
objetivo. Identifique a alternativa que NÃO aponta os 
elementos constitutivos do planejamento de ensino: 

 
A) Deve trabalhar com a dimensão do aluno ideal, para 

não se desobrigar da qualidade de ensino. 
B) Nesse processo, as condições objetivas de trabalho 

interferem. 
C) O projeto político-pedagógico deve ser considerado na 

realização do planejamento de ensino. 
D) Apresenta a intencionalidade e a sistematização que o 

processo educativo requer. 

   CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                     QUESTÕES DE 16 A 20 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADvel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aproveitamento&action=edit&redlink=1
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21) Leia o Texto. 
 
“Um deputado (PT-PB), registrou em pronunciamento no 
plenário a passagem do dia 17 de junho.  Data que foi 
instituída pela Organização da nações Unidas(ONU), para 
promover a conscientização sobre o problema que atinge 
42% das terras do planeta e 35% da população mundial. 
Esse processo que consiste na perda da capacidade de 
determinado ecossistema de renovar os seus recursos 
biológicos, seja pela ação humana, seja pelas variações 
climáticas. ” 
 

(paraibaonline.net.br-22/06/2016 – adaptado) 
 
O texto retrata de um dos principais problemas 
ambientais do mundo contemporâneo. 
 
A) A Erosão  
B) A Desertificação 
C) A redução da Biodiversidade 
D) A Lixiviação 
 

22) “Ao longo de século XX, a capital do estado de São 
Paulo se afirma como metrópole nacional, 
principalmente pela forca de sua indústria. Mas 
agora, a metrópole paulistana se refuncionaliza, 
passando a ser um grande centro urbano produtor 
de informações. Sua primazia não mais advém de sua 
atividade fabril, mas sim de sua capacidade de 
concentrar atividades de produção, coleta, 
classificação e redistribuição de informações. A nova 
hierarquia do sistema urbano depende destes fluxos 
de informação. ” 

 
Fonte:www.mre.gov.br/cdbrasilqitamaraty 

 
Como consequência desse fato podemos afirmar que: 
 
A) Essa aceleração dos fluxos de informação, chamada 

genericamente de globalização, altera a hierarquia 
urbana do território brasileiro, que passa a ser 
comandada pelas chamadas cidades globais. 

B) A pobreza de grande parte da população acaba por 
reduzir o crescimento do processo de globalização no 
país. 

C) Nessa nova configuração de rede urbana brasileira, 
são muito pouco acelerados os fluxos de informação. 

D) Muda a qualidade do papel de comando de São Paulo, 
passando a reduzir o setor que engloba atividades 
mais sofisticadas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

23) Leia o texto. 
 
“Essa é, na verdade, uma tendência mundial, que ocorreu 
em maior grau nos países desenvolvidos e que agora 
também vem se manifestando nos países emergentes, 
entre os quais o nosso país se inclui. Afinal, por causa da 
intensificação e difusão da atividade industrial, 
aumentaram as demandas por diversos serviços, 
principalmente aqueles referentes ao transporte e à 
comunicação. Em 1950, o setor de serviços no Brasil era 
responsável por cerca de 26,4% da força de trabalho 
empregada no país e por 49,8% do Produto Interno Bruto 
(PIB). Em 1973, esses valores passaram, respectivamente, 
para 39,1% e 52,2%, indicando a tendência progressiva. ” 
 

PENA, Rodolfo F. Alves. brasilescola.uol.com.br 
 
A partir do texto, pode se concluir que a economia 
brasileira passou por um processo de: 
 
A) Crescimento desordenado com a queda da qualidade 

de vida. 
B) Crescimento do setor terciário 
C) Dispersão de atividades produtivas 
D) O aumento do número de desempregados, reforçando 

o comercio informal. 
 

24) Leia o texto. 
 
“A capital do estado de Pernambuco se tornou um dos 
principais pontos de atração para empresas de tecnologia 
do Brasil após a introdução do programa Porto Digital por 
parte do governo estadual durante o ano de 2000. 
A iniciativa do Porto Digital se refere a diversos 
incentivos fiscais oferecidos para empresas nos ramos de 
tecnologia da informação, software, telecomunicações e 
da economia criativa que se instalam nos bairros de 
Recife Antigo e Santo Amaro.” 
 

Acesso em 31/08/2015- 
https://techinbrazil.com.br(adaptado) 

 
Com base nos conhecimentos sobre o espaço econômico 
brasileiro, pode-se concluir que o enunciado caracteriza 
um: 
 
A) Tecnopólo 
B) Parque Temático 
C) Zona Franca 
D) Parque Industrial 
 
 
 
 
 
 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) Analise as afirmações sobre o Bioma Cerrado. 
 
I. No Bioma predomina o clima tropical com duas 

estações bem definidas. 
II. Predominante na região sudeste e Nordeste do país. 
III. A pecuária caprina e ovina predomina nas fazendas 

produtoras, bem como os principais cultivos são soja 
e milho. 

 
Esta correto o contido em: 
 
A) Somente I e II 
B) Somente a  I 
C) Somente a  II 
D) Somente a  III 
 

26) Considere as afirmativas: 
 
I. Na Amazônia, ocorre o domínio das Massas de ar 

Equatorial Atlântica e Equatorial Continental, que 
contribuem para a alta pluviosidade e para as 
elevadas temperaturas medias da região. 

II. A Massa Polar Atlântica, originaria da Antártida, tem 
atuação restrita ao extremo sul do pais. 

III. No Brasil, a variedade de climas existentes está 
relacionada a diferentes fatores. Entre aqueles 
considerados dinâmicos, temos as massas de ar. Em 
virtude da grande extensão territorial que o Brasil 
possui, nosso país apresenta cinco massas de ar 
agindo sobre o território, cada uma delas 
apresentando características relativas à temperatura 
e à umidade. Como por exemplo a massa Equatorial 
Atlântica caracteriza-se como quente e úmida. 

IV. A Massa Tropical Continental origina-se na Depressão 
do Chaco e provoca chuvas torrenciais de inverno no 
litoral sul e sudeste. 

 
São corretas: 
 
A) I ,III 
B) I,II 
C) I,IV 
D) III, IV 
 

27) Analisando os grandes domínios morfoclimáticos do 
Brasil, é possível identificar duas áreas de ecótonos.  
O primeiro é constituído por apresentar uma área de 
grande biodiversidade e o segundo por apresentar 
palmáceas.   

 
Aponte a alternativa que apresenta respectivamente essas 
duas áreas. 
 
A) Pantanal Mato-grossenses e Mata dos Cocais 
B) Mata de Araucária e Cerrado 
C) Mata Atlântica e Mata dos Cocais 
D) Mata de Caatinga e Campo Cerrado 
 
 
 

28) Os Blocos econômicos são criados visando a 
diminuição das barreiras comerciais e maior 
integração econômica, o que caracteriza bem à 
globalização. Os mais importantes blocos 
econômicos que podemos destacar são União 
Europeia, Mercosul e NAFTA. 

 
Assim, marque a alternativa em que apresenta 
corretamente os países e  seus respectivos blocos 
econômicos. 
 
A) Uruguai(Mercosul), Espanha(União Europeia), 

México(NAFTA) 
B) Noruega(União europeia), Argentina(Mercosul), 

México(NAFTA) 
C) Reino Unido(união europeia), México(Mercosul), 

Estados Unidos(NAFTA) 
D) Reino Unido(União Europeia), Venezuela(Mercosul), 

Canadá(NAFTA) 
 

29) O Brasil é um pais marcado por uma grande 
biodiversidade, bem como uma grande diversidade 
de formação vegeta. Leia os textos. 

 
Texto 1 
Caracteriza-se por ser um ecossistema costeiro de 
transição entre os ambientes terrestre e marinho, zona 
úmida característica de regiões tropicais e subtropicais. 
Associado às margens de baías, enseadas, barras, 
desembocaduras de rios, lagunas e reentrâncias costeiras. 
 
Texto 2 
É um ecossistema da Mata Atlântica e ocorre no sul do 
Brasil, Essa formação é também chamada de Floresta 
Ombrófila Mista, que se caracteriza pela mistura entre 
árvores angiospermas (produzem frutos) e 
gimnospermas. 
 
Os textos 1 e 2 respectivamente se referem a qual 
formação vegetal? 
 
A) Pantanal e Mata dos Cocais 
B) Mangue e Pantanal 
C) Mangue e Mata de Araucária 
D) Mata Ciliar e Mata dos Cocais 
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30) A Geografia, utiliza-se de categorias para basear os 
seus estudos. Isso se dá pela elaboração e utilização 
de conceitos básicos que orientem o recorte e a 
análise de um determinado fenômeno.  

 
Marque a alternativa em que o conceito não 
corresponde a categoria fundamental da geografia. 

 
A) Paisagem - Refere-se às configurações externas do 

espaço. Por muitas vezes, ela foi definida como 
“aquilo que a visão alcança”. 

B) Território - Muito utilizado no âmbito da política, o 
território é comumente entendido como uma área 
delimitada por fronteiras. No entanto, nem sempre 
essas fronteiras são visíveis ou bem delineadas. Na 
maioria das abordagens geográficas, o conceito de 
território está relacionado com uma configuração de 
poder. É, portanto, uma área apropriada, uma porção 
do espaço geográfico onde uma relação hierárquica 
estabelece-se. O território possui uma característica 
importante, que é a sua multiplicidade em termos de 
tipificações e de escala. Ele pode abranger desde uma 
área muito restrita, como uma rua ou um terreno 
qualquer, até uma coalizão internacional composta 
por forças militares de diversos países. 

C) Região - é classicamente definido como sendo um 
espaço delimitado. Tal delimitação se dá através de 
fronteiras, sejam elas definidas pelo homem ou pela 
natureza. 

D) Lugar- é uma categoria muito utilizada por aqueles 
pensadores que preferem construir uma concepção 
compreensiva da Geografia, ou seja uma determinada 
área ou ponto do espaço da forma como são 
entendidos pela razão humana. 

 

31) Conhecidas também como metrópoles mundiais, são 
centros de influência internacional, também 
conhecidas como metrópoles mundiais, são grandes 
aglomerações urbanas que funcionam como centros 
de influência internacional. Estão no topo da 
hierarquia urbana. 

 
O texto se refere a: 
 
A) metrópoles 
B) cidades globais 
C) megalópoles 
D) megacidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32) Embora não exista uma definição exata para os 
"países emergentes", podemos dizer que são aqueles 
países cujas economias partiram de um estágio de 
estagnação ou subdesenvolvimento e se encontram 
em pleno desenvolvimento econômico. São também 
chamados de "países em desenvolvimento".  Qual 
alternativa caracteriza melhor os países emergentes? 

 
A) Taxa de Natalidade baixa 
B) Estabilidade politica e social 
C) Economia planificada 
D) Boa participação no comercio internacional 
 

33) Assinale o que for incorreto com relação ao BRICS 
 
A) Em economia, BRICS é um acrônimo que se refere aos 

países membros fundadores (o grupo BRICS: Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul), que juntos 
formam um grupo político de cooperação. Em 14 de 
abril de 2011, o "S" foi oficialmente adicionado à sigla 
BRIC para formar o BRICS, após a admissão da África 
do Sul ao grupo. 

B) Apesar de o grupo ainda não ser um bloco econômico 
ou uma associação de comércio formal, como no caso 
da União Europeia, existem fortes indicadores de que 
os quatro países do BRIC têm procurado formar um 
"clube político" ou uma "aliança", e assim converter 
"seu crescente poder econômico em uma maior 
influência geopolítica. 

C) As relações bilaterais entre os países dos BRICS tem 
sido conduzidas principalmente com base nos 
princípios de não-interferência, igualdade e benefício 
mútuo. 

D) O governo Sul-africano procurou os membros do 
BRIC em 2010, e o processo de admissão formal 
começou logo em agosto de 2010, porem ainda não se 
constatou esta admissão. 
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34) Sobre os tipos climáticos da terra, assinale a 
alternativa que não condiz: De acordo com essa 
classificação, o planeta possui vários tipos e subtipos 
de clima, 

 
A) Clima Equatorial: Presente nas zonas tropicais 

(Amazônia, África e Indonésia), próximas à Linha do 
Equador. Apresenta temperaturas elevadas, com 
médias anuais em torno de 25°C, pequena amplitude 
térmica (diferença entre a maior temperatura 
registrada e a menor) e muita umidade, com médias 
pluviométricas superiores a 2.000 milímetros por 
ano. 

B) Clima Tropical: Ocorre na maior parte das regiões 
localizadas entre os trópicos de Capricórnio e de 
Câncer. Apresenta elevadas temperaturas, com 
médias anuais em torno de 20ºC, e duas estações bem 
definidas: uma quente e úmida (verão) e outra mais 
fria e seca (inverno). 

C) Clima Temperado: Presente em áreas de médias 
altitudes, é um tipo de clima que não possui as 
estações bem definidas. Possui temperaturas mais 
amenas, com médias anuais que variam em torno de 
8ºC e 15ºC, e umidade que varia de acordo com a sua 
localização 

D) Subtropical: Presente em áreas de transição entre o 
clima tropical e o clima temperado. Apresenta 
temperaturas mais amenas e grande amplitude 
térmica anual, com temperaturas negativas no 
inverno e acima dos 30ºC no verão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35) A cerca das Atividades econômicas e os impactos 
ambientais, assinale a alternativa que condiz 
corretamente. 

 
A) Os impactos ambientais das atividades agrícolas são 

em geral tênues, bastante dependentes de fatores 
pouco controláveis (chuvas, temperaturas, ventos 
etc.), atingem grandes áreas de forma pouco precisa, 
frequentemente crônica, pouco evidente, 
intermitente e de difícil quantificação (perda de solos, 
produção de gases, erosão genética, contaminação de 
águas subterrâneas com fertilizantes ou pesticidas 
etc.). Em muitos casos os piores impactos ambientais 
da agricultura são invisíveis aos olhos da população, 
dos consumidores e dos próprios agricultores, ao 
contrário do que ocorre com uma fábrica ou uma 
mineradora. 

B) O impacto ambiental das atividades industriais-
urbanas é, em geral, de intensidade pequena já que 
uma boa parte desses impactos dependem de obras 
de infraestrutura e de saneamento, mais amplas do 
que a abrangência de cada empreendimento. 
Processos de planejamento e crescimento urbanos 
também cumprem um papel determinante em muitos 
casos. 

C) As atividades industriais-urbanas não atingem, direta 
e indiretamente, grandes parcelas da população, pois 
existe uma grande quantidade de normas, leis e 
regulamentos vigindo sobre esse tema, objeto de uma 
ação fiscalizadora relativamente intensa por parte da 
população e órgãos públicos. 

D) O impacto ambiental das atividades energéticas e 
mineradoras é, em geral pouco intenso,  limitado e 
preciso em termos de localização (uma hidrelétrica, 
uma mineração, por exemplo) 
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36) “Esse bioma se caracteriza pela baixa amplitude 
térmica e grande umidade, proveniente da 
evapotranspiração dos rios e das árvores. A sua flora 
é constituída por uma vegetação florestal muito rica 
e densa e apresenta espécies de diferentes tamanhos 
– algumas podem alcançar até 50 metros de altura – 
com folhas largas e grandes, que não caem no 
outono. A fauna também é muito diversificada, 
composta por insetos, que estão presentes em todos 
os estratos da floresta, uma infinidade de espécies de 
aves, macacos, jabutis, antas, pacas, onças e outros.” 

 
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/biomas-

brasileiros.htm 
 
O texto acima se refere a: 
 
A) Amazônia 
B) Mata Atlântica 
C) Mata de Araucária 
D) Cerrado 
 

37) Sabemos que o clima de um determinado lugar é 
condicionado por alguns fatores, que são os fatores 
climáticos. Dessa forma o fatore climáticos estáticos 
é: 

 
A) Latitude 
B) Massas de ar 
C) Vegetação 
D) Correntes marinhas 
 
 

38) A OMC defende a implantação de políticas 
neoliberais nos países subdesenvolvidos, porém não 
e tão imparcial, já que os países desenvolvidos 
estabelecem medidas protecionistas para 
salvaguardar seus produtores da concorrência 
internacional. Como formas comuns de medida 
protecionista, temos:  

 
A) Adquirir e operar empreendimentos em condições de 

igualdade. 
B) Barreiras não tarifarias, como cotas de importação 
C) Subsídios domésticos 
D) Barreiras tarifarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39) As principais estruturas geológicas da Terra são os 
crátons, as bacias sedimentares e os dobramentos 
modernos. 

 
É correto afirmar que: 

 
A) Os dobramentos modernos, também chamados de 

cadeias orogênicas, são formações geológicas 
consideradas recentes, cujo início ocorreu na era 
Proterozoica, no período Terciário (há cerca de 250 
milhões de anos). São resultantes das ações do 
tectonismo, geralmente do choque ou conflito entre 
duas placas tectônicas. 

B) As bacias sedimentares são composições rochosas 
formadas a partir de extensas e inúmeras camadas de 
rochas sedimentares, que surgiram a partir da 
fragmentação de sedimentos ao longo das eras. São as 
mais extensas das estruturas geológicas, recobrindo 
cerca de 70% do relevo terrestre. São importantes 
por apresentarem, dependendo das condições locais, 
uma grande quantidade de fósseis e até petróleo. 

C) Os crátons, também conhecidos como escudos 
cristalinos ou maciços antigos (na verdade, esses 
nomes representam um de seus subtipos), são 
formações geológicas consideradas antigas, formadas 
nas primeiras eras geológicas do planeta, durante a 
sua formação. São compostos por rochas ígneas, ou 
magmáticas, e metamórficas, apresentando uma 
elevada quantidade de grandezas minerais (como o 
ouro, o ferro, o alumínio e muitos outros). São áreas 
geologicamente estáveis, ou seja, com poucos 
terremotos e vulcanismos, costumando dar origens a 
regiões de planaltos. 

D) Todas as afirmativas acima são verdadeiras. 
 

40) Para tentar solucionar o problema da falta de 
recursos financeiros, os países subdesenvolvidos 
costumam adotar algumas medidas, cujos resultados 
são bastante questionáveis. Podemos destacar 
dentre as medidas e suas implicações: 

 
A) Exportação crescente de comodities, que atendem a 

interesse da agroindústria transnacional. E acarreta 
como consequenciais negativas: deterioração dos 
termos de troca e deterioração ambiental. 

B) Empréstimo dos organismos internacionais como 
FMI e o Banco Mundial, e atração de investimentos 
estrangeiros mediante incentivos fiscais oferecidos 
pelo governo de países subdesenvolvidos e como 
implicação: aumento da dívida externa. 

C) Abertura do mercado financeiro aos investidores 
estrangeiros. Que tem como consequência saída de 
qualquer hora dos capitais especulativos, gera mais 
déficit, submete os países subdesenvolvidos as 
exigências de organismos internacionais. 

D) Todas acima são verdadeiras. 
 
 
 
 


