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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. 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

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

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ 

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 30 (trinta) 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 Conhecimentos Pedagógicos Conhec. Específicos 

10 10 10 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro 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 Teste Seletivo o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis 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 Teste 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 Teste Seletivo. 

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:____________________________________________________________________________________________________ 

 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

D

C 

A

 

B A 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Texto para as questo es 01 e 02: 
 

Ismália 
 

Quando Isma lia enlouqueceu, 

Po s-se na torre a sonhar... 

Viu uma lua no ce u, 

Viu outra lua no mar. 

 

No sonho em que se perdeu, 

Banhou-se toda em luar... 

Queria subir ao ce u, 

Queria descer ao mar... 

 

E no desvario seu, 

Na torre po s-se a cantar... 

Estava perto do ce u, 

Estava longe do mar... 

 

E como um anjo pendeu 

As asas para voar... 

Queria a lua do ce u, 

Queria a lua do mar... 

 

As asas que Deus lhe deu 

Ruflaram de par em par... 

Sua alma subiu ao ce u, 

Seu corpo desceu ao mar! 

 

(Alphonsus de Guimaraens) 
 

 

01) Na terceira estrofe, o voca bulo "desvario" pode ser substituí do por: 
 

A) alucinaça o; 

B) imprude ncia; 

C) desvalia; 

D) desvanecimento; 

 

02)  Na u ltima estrofe, o voca bulo "ruflaram" pode ser substituí do por: 
 

A) soltaram penas a  semelhança de asas; 

B) bateram a  semelhança de tambor; 

C) agitaram-se a  semelhança das aves; 

D) abriram-se. 

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.                                                                 
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03)  Analise com cuidado a charge abaixo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por meio da charge de Angeli, pode-se inferir uma crí tica: 
 

A) a  crise no funcionalismo provocada pela falta de ma o de obra especializada. 

B) ao excesso de especializaça o profissional como causa do desemprego. 

C) a  pra tica de contrataça o de parentes (nepotismo) e funciona rios fantasmas. 

D) ao enxugamento da ma quina estatal, concentrador de recursos humanos. 
 
Leia o texto atentamente para responder a s questo es 4 a 6. 
 

O que as câmeras ainda não mostram 
 
 Os bisbilhoteiros virtuais se refestelaram na semana passada, quando chegou ao Brasil o Google Street View, 
serviço que coloca na tela do computador fotos em 360 graus das ruas de, por enquanto, 51 municí pios brasileiros. Em 
sua maioria, as primeiras pesquisas feitas por brasileiros se concentraram na busca do pro prio endereço, da sede do 
trabalho, da casa da namorada. E houve tambe m muita gente que passou horas procurando imagens bizarras ou 
engraçadas captadas pelo programa. Passada essa primeira onda de voyeurismo, comum em todos os paí ses que ja  
contam com o serviço, começam a aparecer outras utilidades. Num futuro na o muito distante, o internauta brasileiro vai 
poder planejar suas fe rias, adquirir um imo vel ou visitar um museu por meio da ferramenta. 
 O Street View faz parte de outro produto da empresa, o Google Maps. Bem mais detalhista que seu irma o maior, 
permite ao usua rio navegar pelas ruas, com uma visa o de todos os pontos cardeais, do cha o e do ce u. E  como se voce  
andasse ate  a porta de um pre dio, admirasse sua fachada, comparasse com a dos vizinhos etc., num passeio em que o 
mouse cumpre a funça o das pernas. Lançada em maio de 2007, a ferramenta originalmente cobria cinco grandes cidades 
nos EUA e seus arredores. Hoje, se estende a todo territo rio americano, assim como a  maior parte do Canada , Japa o, 
Austra lia e va rios paí ses europeus. No Brasil, ate  agora apenas Sa o Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e cidades 
vizinhas dessas capitais foram fotografadas pelos carros do Google. 
 Muitos varejistas se animaram com a possibilidade de ter seus estabelecimentos fotografados pelas poderosas 
ca meras do produto. Seria a chance de, num primeiro momento, o cliente fazer um passeio virtual para depois fechar uma 
compra real e feita de forma presencial. Atualmente isso esbarra em dois problemas. O primeiro e  que o programa na o e  
ao vivo. As imagens sa o coletadas em me dia um ano antes de irem ao ar. Ou seja, quando o visitante entrasse na loja, as 
prateleiras estariam desatualizadas. O outro problema e  o fato de que, segundo a empresa, a produça o de fotos de 
estabelecimentos comerciais na o passa de mero boato. 
 Bem mais acessí vel aos lojistas, pelo menos por enquanto, e  a oferta de espaços publicita rios nas ruas flagradas 
pelo Google. A empresa aposta tanto nisso que patenteou um sistema que automaticamente apaga as mensagens 
publicita rias estampadas em outdoors e cartazes. No lugar delas seriam colocados anu ncios pagos. “As empresas 
americanas ainda na o adotaram essa estrate gia. Na o tem nada de anu ncio ali”, diz Pedro Sorrentino, professor da Sa o 
Paulo Digital School e autor do ví deo “Obama Digital”. Em muitas a reas, o Street View ainda e  uma ferramenta em busca 
de uma utilidade. 

 (IstoE , ediça o 2135, 08/10/2010) 
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04) O texto “O que as ca meras ainda na o mostram” apresenta como principal finalidade: 

 

A) Noticiar objetiva e imparcialmente um fato: a implantaça o de um serviço da web, ine dito no Brasil. 

B) Analisar, do ponto de vista de diferentes grupos, o impacto produzido pela implantaça o do Google View no Brasil e 

no mundo. 

C) Persuadir os internautas a usarem a ferramenta e os empresa rios a explorarem o potencial comercial do produto. 

D) Expor, tecnicamente, o conteu do de uma ferramenta da Internet e revelar um julgamento a respeito dela. 

 

05) O termo “refestelar-se”, empregado no primeiro perí odo, sugere que, em relaça o a  novidade, os “bisbilhoteiros 

virtuais” sentiram-se: 

 

A) irritados. 

B) inquietos. 

C) enaltecidos. 

D) satisfeitos. 

 

06) O pronome demonstrativo “o”, presente no tí tulo, remete a: 

 

A) cenas degradantes. 

B) detalhes arquiteto nicos. 

C) informaço es geogra ficas. 

D) propagandas patrocinadas. 

 

Texto para responder as questo es 7 a 10. 

 

NADA VALE A PENA - A ESCRITA E O IMPOSSI VEL 

 

 Apenas utilizada pelas principais culturas antigas para desenhar e escrever, a pena se transmuta no universo do 

discurso. Parte destacada de um organismo vivo, ela se torna um instrumento que na o interessa a na o ser pelas marcas 

que imprime sobre uma superfí cie, que aguarda esse ato. 

 A pena tambe m se transmuta em dor, pois pode assumir o significado de castigo e sofrimento. Forma de 

pagamento imposto devido a  violaça o de uma lei, ela se torna uma saí da atrave s do martí rio de um para se haver com o 

outro. Da  pena, mas tambe m vale a pena, pois ganha valor no pagamento de uma dí vida. 

 Por derivaça o, encontramos outra acepça o corrente do significante "pena", na lí ngua portuguesa. Trata-se de um 

sentido figurado, que remete a um modo pessoal, singular de realizar ou executar algo, por exemplo: o estilo de escrita de 

um dado autor, sua unicidade. Trata-se de algo que se repete, sempre o mesmo. 

 E  surpreendente descobrir que estilo e  tambe m anto nimo de confusa o, ou seja, da aça o de juntar, reunir, misturar 

(Houaiss, 2001). Nesse caso, na separaça o, estamos diante de outra saí da para a dí vida, embora na o sem dor, como 

testemunham escritores fingi(dores) das dores que de fato sentem. 

 Da pena, chegamos a  escrita, cuja etimologia remete ao latim scribe re, que significa marcar com estilo, cujo 

diminutivo e  estilete (id. ibid.). Trata-se de um ferro pontudo utilizado para escrever nas ta buas enceradas e nos blocos 

de argila nos primo rdios da escrita, ou seja, um antecessor da pena. 
 O retorno do estilo, na pena e na escrita, e  algo a ser notado. Marca pessoal de algue m ou marca escrita sobre 

uma superfí cie, o estilo e  tanto aquilo que escreve, quanto esta  sempre no escrito. Nesse sentido, algo se repete no escrito 

e, ao mesmo tempo, separa, singulariza, desconfunde. 

 Ha  penas...   
 

(CARREIRA, Alessandra Fernandes. Nada Vale a Pena - a Escrita e o Impossí vel. In. Leda Verdiani Tfouni (org.) Campinas, 

SP: Mercado de Letras, 2010, p. 17-18). 
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07) De maneira mais completa, a expressa o: "NADA VALE A PENA", integrante do tí tulo do texto, aliada a  leitura desse 

texto tenciona ressaltar: 
 

A) A importa ncia e o valor social e histo rico do objeto e a diversidade sema ntica conferida a  palavra em questa o. 

B) A histo ria do objeto "pena" sem grandes destaques para o seu sentido, nas civilizaço es modernas. 

C) A multiplicidade de caracterí sticas encontradas numa pena enquanto objeto que serve para escrever. 

D) As semelhanças existentes, na pra tica, entre os sentidos da palavra "pena". 

 

08) A palavra "pena" so  NA O e  usada em sentido figurado em: 
 

A) "A pena tambe m se transmuta em dor, pois pode assumir o significado de castigo e sofrimento.". 

B) "Da  pena, mas tambe m vale a pena, pois ganha valor no pagamento de uma dí vida.". 

C) " Parte destacada de um organismo vivo, ela se torna um instrumento que na o interessa a na o ser pelas marcas que 

imprime sobre uma superfí cie,...". 

D) "Forma de pagamento imposto devido a  violaça o de uma lei, ela se torna uma saí da atrave s do martí rio de um para 

se haver com o Outro.". 

 

09)  Sabe-se que o locus das relaço es gramaticais e  a linguagem feita discurso. Assim sendo, em relaça o ao perí odo: 

"Nesse sentido, algo se repete no escrito e, ao mesmo tempo, separa, singulariza, desconfunde.", afirma-se 

CORRETAMENTE que, quanto a  predicaça o: 
 

A) a exemplo de "repete", os demais verbos (representados por formas verbais), figuram como intransitivos. 

B) apenas "repete" e  intransitivo. 

C) apenas "separa" e "singulariza", constituem-se como intransitivos. 

D) "separa" e "desconfunde" figuram gramaticalmente como transitivos diretos. 

 

10) A opça o em cujo(a) termo/palavra/expressa o destacado(a) do excerto apresentado ha  uma afirmaça o INCORRETA 

em relaça o a  denominaça o da estrutura linguí stica indicada entre pare nteses e : 
 

A) "... a pena se transmuta no universo do discurso." (locuça o adjetiva). 

B) "... a na o ser pelas marcas que imprime sobre uma superfí cie, ..." (pronome relativo). 

C) "... ela se torna um instrumento que na o interessa a na o ser pelas marcas que imprime ..." (predicativo do sujeito). 

D) "... pois pode assumir o significado de castigo e sofrimento." (complemento verbal - objeto indireto). 
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11) Conforme o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – Lei Federal nº 9394/96, o dever 
do Estado com educação escolar pública será 
efetivado mediante a garantia de educação básica 
obrigatória e gratuita dos: 

 

A) 4 (quatro) aos 15 (quinze) anos de idade 

B) 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. 

C) 5 (cinco) aos 17 (dezessete) anos de idade 

D) 5 (quatro) aos 16 (dezesseis) anos de idade 
 

12) São diretrizes do Plano Nacional de Educação – PNE, 
EXCETO: 

 

A) Formação para o trabalho e para a cidadania, com 
ênfase nos valores morais e éticos em que se 
fundamenta a sociedade. 

B) Particularização do atendimento escolar. 

C) Promoção do princípio da gestão democrática da 
educação pública. 

D) Superação das desigualdades educacionais, com 
ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de 
todas as formas de discriminação. 

 

13) Conforme o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – Lei Federal nº 9394/96, refere-
se à Educação de Jovens e Adultos e determina que 
os sistemas de ensino manterão cursos e exames 
supletivos, que compreenderão a base nacional 
comum do currículo, habilitando ao prosseguimento 
de estudos em caráter regular. Os exames a que se 
refere realizar-se-ão no nível de conclusão do nível 
fundamental para as maiores de: 

 

A) quinze anos  

B) dezesseis ano 

C) dezesete anos 

D) dezoito anos 

 

14)  De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais podemos afirmar que, EXCETO:  

 

A) A finalidade é difundir princípios da reforma 

curricular e orientar professores em suas práticas. 

B) As orientações didáticas permeiam somente as 

explicitações sobre o ensinar e o aprender. 

C) Constituem um referencial para fomentar a reflexão 

sobre os currículos estaduais e municipais. 

D) Os conteúdos atitudinais permeiam todo o 

conhecimento escolar, envolvem a abordagem de 

valores, normas e atitudes. 

 

15)  Assinale a alternativa CORRETA em relação aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

A) Foram elaborados para difundir os princípios da 

obrigatoriedade das matrizes curriculares.  

B) Traçam um perfil para o aluno, apoiado em novas 

disciplinas para a inserção dos jovens no mercado de 

trabalho. 

C) Não reconhece a importância da participação 

construtiva do aluno. 

D) Orientam os professores quanto ao significado do 

conhecimento escolar quando contextualizado e 

quanto à interdisciplinaridade, incentivando o 

raciocínio e a capacidade de aprender. 

 

16) Relacione a 1ª coluna com a 2ª coluna. 

 

1ª coluna: 

1- Avaliação Somativa. 

2- Avaliação Formativa. 

3- Avaliação Classificatória. 

 

2ª coluna: 

[    ] Localiza a   deficiência      na organização do ensino-

aprendizagem, de modo a possibilitar reformulações 

no mesmo e assegurar o alcance dos objetivos. 

[   ] O objetivo da avaliação é classificar o aluno para 

determinar se ele será aprovado ou reprovado e está 

vinculada à noção de medir. 

[    ]  Este tipo  de  avaliação pressupõe   que   as   pessoas   

aprendam   do   mesmo   modo,   nos   mesmos 

momentos   e   tenta   evidenciar   competências   

isoladas. 

[    ] Localiza, aponta, discrimina   deficiências, 

insuficiências, no desenvolvimento do ensino-

aprendizagem para eliminá-las  proporcionando  

feedback  de  ação. 

 

Assinale a sequência CORRETA: 

 

A) 2-1-3-2 

B) 3-2-1-2 

C) 2-3-1-3 

D) 1-3-2-1 

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                     QUESTÕES DE 11 A 20 
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17) Com relação ao Projeto Político Pedagógico, marque 

a alternativa INCORRETA. 

 

A) A construção do PPP necessita do envolvimento a 

comunidade educativa. 

B) Define a identidade da escola e indica caminhos para 

ensinar com qualidade. 

C) É o principal ponto de referência para a construção 

da identidade escolar e dos profissionais que nela 

atuam. 

D) É um instrumento meramente intuitivo, burocrático 

de administração. 

 

18) “O termo currículo é encontrado em registros do 

século XVII, sempre relacionado a um projeto de 

controle do ensino e da aprendizagem, ou seja, da 

atividade prática da escola. Desde os seus 

primórdios, currículo envolvia uma associação entre 

o conceito de ordem e método.” 

 

Considere as proposições abaixo sobre currículo. 

 

I. O currículo não é um instrumento neutro, pois passa 

uma ideologia, e a escola precisa identificar e 

desvelar os componentes ideológicos. 

II. O currículo é o conhecimento escolar como uma 

simplificação do conhecimento científico adequado à 

faixa etária e aos interesses da instituição escolar. 

III. O currículo e sua natureza processual traduzem‐se 

em um conjunto de práticas diversas, ao mesmo 

tempo em que é construído por subsistemas que vão 

desde os órgãos mais elevados da política educativa 

aos contornos da formação dos sujeitos no contexto 

escolar. 

IV. O currículo é um conjunto de objetivos, conteúdos, 

experiências de aprendizagem e avaliação.  

 

São FALSAS as afirmações contidas nas proposições: 

 

A) I e II apenas. 

B) II e IV apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III apenas. 

 

 
 

19) O professor deixa de ser um mero expositor e 

assume o papel de elaborar situações desafiadoras 

da aprendizagem. Os conteúdos escolares passam a 

adequar-se aos interesses, ritmos e fases de 

raciocínio do aluno. Sua proposta metodológica tem 

como característica os experimentos e as pesquisas. 

O professor passa a respeitar e a atender as 

necessidades individuais dos alunos. A 

aprendizagem é construída através de 

planejamentos e testes. São características da 

sequinte tendência: 

 

A) Liberal Renovada. 

B) Liberal Tecnicista. 

C) Comportamental. 

D) Crítico Progressista. 

 

20) O professor ao elaborar o plano de aula, deve-se 

levar em consideração as seguintes fases, EXCETO: 

 

A) Preparação e apresentação dos objetivos. 

B) Desenvolvimento da matéria nova. 

C) Estratégias didáticas e a avaliação. 

D) Finalidades e localização da escola. 
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21) Partindo da análise dos gráficos 1 e 2 a seguir e os conhecimentos sobre o assunto, julgue os itens abaixo sobre a 

evolução e/ou dinâmica demográfica do Brasil.  

 

 
 

I. Segundo o IBGE, a população brasileira continuará a crescer até 2042, quando atingirá o teto máximo de 228,3 milhões 

de habitantes, começando a diminuir a partir daí.  

II. As projeções do IBGE indicam para 2060 uma população de 218,1 milhões, patamar demográfico bastante parecido 

com o da atualidade.  

III. As projeções do IBGE relacionadas à forte redução da taxa de mortalidade infantil no Brasil evidenciam melhorias 

médico-sanitárias no país.  

IV. As projeções feitas pelo IBGE indicam que o aumento da expectativa de vida da população reflete em um 

rejuvenescimento demográfico, em que o Brasil vem se destacando. 

  

Assinale:  

 

A) Apenas o item I está correto 

B) Apenas o item III está correto 

C) Apenas os itens I e III estão corretos 

D) Apenas os itens II e IV estão corretos.  

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 30 
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22)  OS PROTESTOS PELO MUNDO E O MOVIMENTO OCCUPY WALL STREET 

 

 
 

Manifestantes ao redor do planeta estão tomando as ruas das principais capitais mundiais para protestar contra a 

“ganância corporativa” e os cortes orçamentários realizados por distintos governos.  

Os protestos são inspirados no movimento Occupy Wall Street, iniciado em Nova York, nos Estados Unidos. Todos 

protestando contra o desemprego e a crise econômica mundial nos EUA, gritavam: “somos os 99%”, criticando o fato de 

que uma grande parcela da população está sentindo os efeitos da crise, enquanto uma minoria parece continuar 

enriquecendo.  

Nos últimos anos, centenas de pessoas já protestaram nas cidades da Espanha, de Portugal, da Itália, da Irlanda, da 

Grécia, do Chipre, do Reino Unido, do Japão, da Austrália, da Nova Zelândia, entre outras.  

 

(BARBOSA, Marcos. Atualidades para concursos públicos, ENEM e vestibulares. 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 98 – 

com adaptações).  

 

A partir da leitura do texto acima, analise os itens abaixo sobre as atuais manifestações e movimentos populares que vêm 

ocorrendo em várias cidades do mundo, e em seguida, assinale a alternativa CORRETA:  

 

I. O “Occupy Wall Street” é um movimento popular caracterizado pela liderança individual de grupos neonazistas e 

por sua composição por pessoas de várias etnias, gêneros e orientações políticas contrárias às decisões políticas 

favoráveis ao sistema financeiro.  

II. Os movimentos populares semelhantes ao “Occupy Wall Street” não são, de modo geral, ligados a partidos políticos 

tradicionais, vistos pelos participantes de tais movimentos como representativos dos interesses dos governos 

comprometidos com o sistema financeiro global. 

III. O movimento “Occupy Wall Street” resultou do grande interesse, na Europa, pelo debate político levantado pela 

eleição do Presidente Barak Obama em 2010 e de sua grande popularidade naquele contexto.  

IV. No Japão, o “Occupy Wall Street” defende forte atuação do governo com o objetivo de defender a classe trabalhadora 

japonesa, objetivando a redução da prática denominada dumping social.  

V. A crise econômica atual e o desemprego nos países mais ricos vêm dando origens a manifestações e movimentos 

populares destinados a questionar os fundamentos e o funcionamento dos sistemas político e econômico nesses 

países. 

 

Assinale: 

 

A) Apenas os itens I, II e III estão corretos 

B) Apenas os itens II, III e IV estão corretos 

C) Apenas os itens I e IV estão corretos 

D) Apenas os itens II e V estão corretos 
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INSTRUÇÃO: analise os infográficos abaixo e responda à questão 24. 

 

       
 

23) Conforme demonstram os infográficos acima, o Brasil ocupa uma posição de destaque mundial no índice de 

“homicídio de mulheres” ou feminicídio. Essa posição brasileira se revela, também, nas diversas formas de violência 

contra a mulher, seja moral, psicológica, física, sexual e patrimonial; seja do tipo de gênero, doméstica, familiar, 

dentre outras. 

 

Sobre a questão da violência contra a mulher no Brasil, analise os itens abaixo:  

 

I. Os registros de lesões corporais, homicídios, cárcere privado, estupros, ameaça, assédio, dentre outras condutas 

delituosas, crescem assustadoramente, em razão da ausência de uma maior estrutura do Estado para reprimir e punir 

esses homens bárbaros, comprometendo a eficácia da Lei Maria da Penha.  

II. O Estado também deve priorizar a aplicação de políticas públicas necessárias para educar e conscientizar nossa 

sociedade e, em especial, as gerações futuras. Tudo isso requer compromisso e união das instituições.  

III. Em nosso país, nos mais distintos contextos socioculturais, mulheres e meninas são assassinadas pelo tão só fato de 

serem mulheres. O fenômeno forma parte de um contínuo de violência de gênero expressada em estupros, exploração 

e escravidão sexual, incesto e abuso sexual dentro e fora da família. 

IV. Em nosso país, a morte das mulheres pelo fato de serem mulheres é produto das relações de desigualdade, de 

exclusão, de poder e de submissão, que se manifestam generalizadamente em contextos de violência sexista contra as 

mulheres.  

 

Assinale: 

 

A) Todos os itens são corretos.  

B) Apenas os itens I, II e IV são corretos.  

C) Apenas os itens I, III e IV são corretos.  

D) Apenas os itens II, III e IV são corretos. 
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24) Considere as situações hipotéticas mostradas abaixo e responda a questão que se segue.  

 

Astrolábio Passofundo, um agricultor gaúcho, comprou 300 hectares de terra na zona rural do município de Barreiras do 

Piauí, com o objetivo de residir e cultivar arroz no local. 

Parte das terras adquiridas por Astrolábio está representada na figura a seguir, onde nas seções I e II estão: a vegetação 

de cerrado; as nascentes do rio Parnaíba; o curso do rio Parnaíba e a mata ciliar que o acompanha. 

 

 

 

Assinale a alternativa correta com relação à utilização das áreas I e II das terras do agricultor Astrolábio: 

 

A) O agricultor Astrolábio pode retirar a mata ciliar das áreas I e II e cultivar as margens do rio, pois nestas áreas a 

fertilidade do solo é maior.  

B) O cultivo de arroz é indicado para a área II, porém, deve-se lembrar que a mata ciliar deve ser preservada pelo 

agricultor Astrolábio, por se tratar de uma Área de Preservação Permanente. 

C) A melhor área para o agricultor Astrolábio cultivar e fazer a sua casa é a área I, já que não há nenhum risco de 

erosão e, ou, impedimento legal. 

D) A área I apresenta áreas de preservação permanente (APPs), mas pode ser utilizada pelo agricultor Astrolábio para 

plantação de pastagem, objetivando o pastoreio nômade.  
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25) O gra fico abaixo mostra a evoluça o da populaça o carcera ria no Brasil nos u ltimos anos. Observe-o atentamente e 

analise as afirmativas que se seguem sobre o  sistema penitencia rio brasileiro.  

 

 
 

I. Para os crí ticos do sistema prisional brasileiro, o colapso gerado pela superlotaça o carcera ria resulta numa situaça o 

em que a prisa o não cumpre sua função de ressocialização do preso, pois, ao contrário de recuperar o homem 

encarcerado, piora-o, retirando qualquer possibilidade de se ajustar socialmente, uma vez que as unidades 

prisionais passaram a se constituir verdadeiras "universidades do crime".  

II. Atualmente no Brasil existe um grave problema no que diz respeito ao funcionamento do sistema prisional: o fato de 

que, nos mutirões realizados pelo Poder Judiciário, os juízes analisam centenas de casos em que presos estão há 

mais tempo encarcerados do que o previsto em suas penas, contribuindo assim para elevar a população carcerária 

brasileira. 

III. Até o ano 2002, quando o Brasil tinha uma população carcerária de menos de 200 mil presos, todas as unidades 

prisionais brasileiras serviam para reeducar o condenado. Para a maioria dos estudiosos do sistema penal 

brasileiro, face ao colapso do nosso sistema penitenciário, atualmente as prisões brasileiras não cumprem mais a 

função ressocializadora. Ou seja, o preso no Brasil não é mais reeducado para a sua ressocialização.  

IV. Para os estudiosos do sistema penitenciário brasileiro, o colapso do sistema prisional e as rebeliões de presos 

constituem fatos preocupantes que justificam o alerta máximo da sociedade civil. Assim, as sucessivas rebeliões que 

eclodem pelos presídios do país, marcadas pelas ações de presos que tentam fazer valer seu próprio código moral, 

mesmo à margem da lei, vêm ganhando força em nosso país, evidenciando cada vez mais a linha tênue que existe em 

nosso país entre a democracia e a barbárie.  

 

Assinale:  

 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
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26) Leia o texto e observe os mapas a seguir. 

 

Massas de ar 

 

“O elemento mais importante para explicar as mudanças no comportamento dos fenômenos atmosféricos são as massas 

de ar. Elas constituem volumes da atmosfera com algumas propriedades comuns (pressão, temperatura e umidade), em 

virtude da área em que se localizam. 

No Brasil, ocorre a atuação de massas de ar polares, equatoriais, tropicais, oceânicas e continentais. Elas se movimentam 

constantemente e, com freqüência, uma empurra outra e ocupa seu lugar.” 

 

(Vesentini, José William. Brasil: sociedade e espaço. Geografia do Brasil. São Paulo: Editora  

Ática, 2006. p. 242).  

 

    
 

Os mapas acima representam a atuação das massas de ar no território brasileiro durante o verão e o inverno. A partir dos 

conhecimentos sobre a dinâmica das massas de ar no Brasil, no inverno e no verão, pode-se concluir que:   

 

A) A massa equatorial continental (mEc), quente e úmida, com centro de origem na parte ocidental da Amazônia, 

domina a porção noroeste da Amazônia durante praticamente todo o ano. É a única massa de ar continental úmida 

no globo. Sua umidade é explicada por causa da evaporação e da evapotranspiração na Amazônia. 

B) A massa polar atlântica (mPa), fria e seca, forma-se nas porções do oceano Atlântico próximas à Patagônia. Atua 

mais no inverno, quando penetra no Brasil sob a forma de frente fria, provocando chuvas e declínio da temperatura 

por onde ela passa, influenciando mais os climas do sul do país.  

C) A massa tropical continental(mTc), quente e úmida, origina-se na Depressão do Chaco e abrange uma área de 

atuação muito limitada, permanecendo em sua região de origem durante quase todo o ano e, no inverno, sofrendo 

uma retração pela penetração da frente polar atlântica.  

D) A massa equatorial atlântica (mEa), quente e seca, domina a parte litorânea da Amazônia e do Nordeste, em alguns 

momentos do ano e tem seu centro de origem no Oceano Atlântico (próximo ao arquipélago dos Açores). No 

inverno, ela se expande provocando chuvas orográficas no litoral do Nordeste. 
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27)  A formação de Blocos econômicos tende a ampliar as trocas comerciais entre os países-membros, como por 

exemplo o MERCOSUL, e, ao mesmo tempo, tende a uma política de proteção de mercado para os membros 

participantes do bloco, de modo que torna difícil as relações comerciais com os membros fora do bloco. 

 

Com relação ao Mercosul, sua evolução e seu grau de integração, julgue como Verdadeiro e Falso as afirmações. 

 

(    ) O Mercosul foi criado após a assinatura do Tratado de Assunção, com os quatro países signatários-plenos: Brasil, 

Paraguai, Argentina e Uruguai em 1991 

(    )  Por meio do Protocolo de Ouro Preto, em 1994, o bloco chega à fase de União Aduaneira, na qual foi adotada a Tarifa 

Externa comum que deve ser adotada por todos os membros plenos 

(   )  O Objetivo do bloco do Mercosul – Mercado Comum do Sul – é atingir o grau de intergração de Mercado Comum. 

Processo esse que antecede a fase de integração União Monetária. 

(    ) Entre os membros plenos do Mercosul podemos afirmar que dois países ja foram afastados: O Paraguai em 2012, 

voltando em 2013 e a Venezuela, está afastada desde 2016 e ambos  processos de afastamento de teve como causa 

as infrações ao protocolo de Ushuaia. 

(     ) A presidencia pro-tempore do mercosul tem como critério para ocupação do cargo a ordem alfabética e, neste 

primeiro semestre de 2018 na presidência do Mercosul, está a Argentina. 

 

A) V, V, V, F e F 

B) V, V, V, V, e F 

C) F, V, F, V e V 

D) V, V, F, F e F 

 

28)  A Conferência de Estocolmo (Suécia – 1972) foi marco histórico na questão ambiental e resultante de um contexto 

da década de 1960 onde a consciência da emergência do colapso ambiental provocado pela concentração industrial, 

urbanização, aumento da renda e do consumo já eram percebíveis e desta forma a preservação ambiental e 

crescimento econômico passaram a ser visto como antagônicos. Nesse cenário foi realizada a Conferência 

Internacional para o Desenvolvimento do Meio Ambiente Humano. 

 

Com conflitos e consensos, Estocolmo -1972 obteve como características e consequências. 

 

1) Desencadeou outras conferências, relatórios e tratados ambientais; 

2) Criou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA; 

3) Incentivou a criação de ministérios ou órgãos ambientais em muitos países e de ONGs; 

4) Destacou-se o relatório Meadows; 

5) Países desenvolvidos defendiam o crescimento zero e os subdesenvolvidos, o direito a crescer, isto é, crescimento a 

qualquer custo. 

 

Estão corretas as alternativas 

 

A) 1, 2 e 3 estão corretas 

B) 2, 3 e 4 estão corretas 

C) 1, 2 e 4 estão corretas 

D) 1, 2, 3, 4, e 5 estão corretas 
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29)  Mediterrâneo. O "Mar do sofrimento" 
           

Há dias sem escrever algo ... 
Estava pensando o que escrever! Me negava a escrever sobre essa corrente de imigrantes desesperados na travessia do 
Mar mediterrâneo, que hoje chamo de o “Mar do Sofrimento”. Receio este, talvez, por não ter palavras para expressar 
sobre como o mundo é desumano e desigual. Mais vou começar. Talvez as palavras venham a surgir ... Gente ... amigos! 
 
Em pleno século XXI, como podemos ver essas cenas de famílias serem desfeitas por separações temporais e eternas? 
Como podemos ver países sendo destruídos por conflitos fruto de vários fatores? Como podemos ver a ONU, União 
européia, Rússia e EUA numa situação dicotômica com relação ao governo de Bashar Al-Assad, produzindo uma situação 
que será duradoura de desumanidade? Como no mundo dos Homo sapiens - do latim "homem sábio"- não busca uma 
solução rápida para esse evento de deslocados e desterritorializados como nunca visto deste a 2ª guerra mundial? Como 
estes países poderosos – os do norte –, com seus parceiros do Oriente médio fiquem sem agir na questão da síria, no 
combate ao EI ( Estado Islâmico) e a outros grupos fundamentalista que geram terror? Será que cometeremos os erros do 
passado, o de deixar os próximos capítulos dos desesperos coletivos dos povos, neste momento, do norte da África e do 
sudoeste da Ásia (Oriente Médio) se resolva por si só? Minhas perguntas... 
 
A tão sonhada “PRIMAVERA ÁRABE” ocidentalizante, vibrada e comemorada pelos ocidentais não teve o caminho 
pensado e idealizado. O desequilíbrio de forças, que mantinha essa região numa relativa organização geopolítica foram 
desfeitas. E agora? Mais uma vez, a dinâmica do mundo mostra que ações demoradas, numa situação que requer ações 
rápidas para buscar soluções humanitárias, não devem ser retardadas por causas de interessas econômicos e 
geopolíticos ... a 1ª e a 2ª guerras mundiais foram exemplos. Termino aqui com as palavras que me chegaram ao longo 
deste texto, com a convicção de que se demorarmos mais, na busca da solução do problema na origem (melhoria das 
condições de vida nos países repulsores), a situação tende a se tornar pior ainda e ainda mais complexa ... Infelizmente. 
 

Sobre o fenômeno das migrações forçadas e os refugiados marque a alternativa INCORRETA: 
 

A) A crise econômica global desencadeou uma mudança nas rotas migratórias: A Europa tornou-se a “opção” de fluxos 
migratórios de todos os muçulmanos da África e Ásia, com a redução dos fluxos para países em desenvolvimento na 
América do Sul, como o Brasil. 

B) No processo de migração tem-se como consequência a violência resultante da desterritotialização e do 
desenraizamento cultural 

C) De acordo com os dados revelados pela Comissão Europeia e o Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados (Acnur), Turquia, Líbano e Jordânia, estão entre os países que mais receberam a maioria dos refugiados 
Sírios.  

D) A beligerância ocupa lugar central nas causas dos fluxos migratórios. A guerra civil na Síria, por exemplo, provocou a 
migração de 50% da população do país, dos quais 5 milhões são refugiados. 

 

30)  Assinado pelos 197 países da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em París, na COP 21, 
O ACORDO DE PARÍS. O Brasil, um dos signatários, assumiu compromissos que foram, posteriormente aprovado 
pelo Congresso Nacional em agosto 2016 e o Brasil apresentou oficialmente a ONU suas metas.  

 
Entre as metas podemos citar como corretas as: 
 

1. Por meio do acordo, o Brasil assumiu oficialmente o compromisso de manter o aumento da temperatura média global 
em menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais e de limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-
industriais até 2100 
2. o país se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025, na comparação com os níveis 
registrados em 2005; e em 43% até 2030. 
3. Na agricultura, a meta brasileira é restaurar e reflorestar uma área de 12 milhões de hectares. Além disso, restaurar 
mais 15 milhões de áreas degradadas e aumentar em 5 milhões de hectares o sistema de integração lavoura pecuária e 
floresta. 
4. no setor energético, o objetivo é aumentar a 18% o uso de biocombustíveis sustentáveis. O Brasil pretende atingir 45% 
de energias renováveis na matriz energética, sendo que desses 28% a 33% são de fonte não hídrica, incluída a energia 
eólica e a solar. 
5. O país pretende ampliar em torno de 10% a produção de energia geotérmica 
 

A) 1, 2, 4 e 5 estão corretas 

B) 1, 2, 3, 4  estão corretas 

C) 1, 2, 3 e 5 estão corretas 

D) 2, 3, 4  e 5 estão corretas 
 
 


