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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA (EDITAL 001/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

PROFESSOR DE GEOGRAFIA

CARGO:

DATA:
26 de maio de 2019

DURAÇÃO:
3 horas

HORÁRIO:
14 h às 17h

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

Exemplo:

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
C
D
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
A
B
Exemplo:
Português
15

Conhecimentos Pedagógicos
05

A

Conhecimentos Específicos
20

A

B

D

02- 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.
03- 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.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre
outros.
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 definitivamente após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
05. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso público.
09. 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.
10. 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) 3025-1017
E-mail: imaconcursotuntum@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA
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QUESTÕES DE 1 A 15

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

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

[...] O que você sabe sobre política? Não vale mais a saída à francesa do “não entendo de política,
prefiro me abster”. Para alguns corpos, viver é por si só um ato político! Dentro de tantas opções e propostas
que parecem trazer certa representação e acabam resultando num grande nada, como escolher?
Talvez a juventude precise mudar a chavinha e começar a entender a política para além das instituições
que imaginamos que controlam tudo. Isso deve surgir com a percepção de que você seja lá quem for, pode e
deve fazer política!
O poder político brasileiro precisa ser reestruturado em um modelo que não seja o patriarcal –
atualmente a grande maioria das pessoas que fazem política e ocupam as cadeiras de decisão são homens velhos
e os filhos homens destes mesmos senhores. Esse é um dos grandes motivos da ausência de representatividade:
até mesmo quando temos candidatos jovens na disputa, os ideais são os de um homem mais velho ou de
sobrenome por trás, “apoiando” essa candidatura/cargo. Precisamos de pluralidade nestes espaços, precisamos
de gente que saiba o que é ser jovem e o que é se preocupar com o futuro que está por vir.
A juventude brasileira tem uma grande ferramenta a seu favor: o incômodo, a indignação e a vontade de
mudança. A decepção com essa galera que está no poder e a forma que as decisões políticas são tomadas
durante tanto tempo é a maior força de motivação para a participação das diferentes juventudes nessa nova
jornada que cá entre nós, está muito séria e bastante delicada.
As diversas crises políticas em que o Brasil tem mergulhado desde 2013 e que vem transformando o
futuro da juventude no país tem sido um despertar para que os jovens brasileiros busquem mais
representatividade e, sobretudo, se enxerguem como agentes de mudança, na ânsia por iguais tomando decisões
que definem a forma que vivemos a vida. A apatia da juventude em relação à política se dá principalmente em
como os partidos políticos ignoram, em sua maioria, nossas questões e posicionamentos, nos colocando
enquanto pautas secundárias, não trazendo ideias inovadoras e que levem a mudanças reais. Não somos nós que
ocupamos as posições políticas desse país, mas seremos nós que viveremos o futuro. Somos a chave para a
mudança com representatividade de todas as vozes. Se a política define o futuro, nós que definiremos a política.
[...] Existe mais gente disposta a apontar a forma que se naturalizam as desigualdades brasileiras, e, a
juventude tem sido porta voz dessa discussão que questiona preconceitos e levanta uma visão cada vez mais
empática, de forma lenta e gradual, mas ainda assim, empática.
Levanta-se então um recorte necessário: vivemos no país que mais mata humanitários, ambientalistas,
mulheres trans e travestis no mundo e são os jovens que têm se mobilizado em todos os lados do país
denunciando abusos e participando dos diálogos. Com isso, muitas plataformas de informação têm surgido para
embasar a escolha de nossos próximos representantes: plataformas como o #merepresenta e a virada política,
que desempenham um papel fundamental para espalhar a ideia da nova política que precisamos, uma política
feita horizontalmente, e, consequentemente, plural.
O acesso à informação e a facilidade de compartilhar ideias na internet tem feito com que muitos de nós
não precisemos necessariamente de um representante político que defenda ideais x ou z, isso nos tem permitido
ter protagonismo num debate que nos diz total respeito e não é apenas a criação de uma “ala jovens” dentro dos
partidos que vai nos levar ao tema, é o uso de uma linguagem mais acessível e a inclusão da diversidade que
pode ser o ponto de virada neste processo eleitoral.

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA
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40
41
42
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Sem a juventude, o amanhã da política brasileira é devastador, a diversa juventude brasileira não quer
nada além de um estado democrático forte e inclusivo, que tenha eficiência nas negociações e que forneça
serviços públicos de qualidade porque estamos cada vez mais críticos, sabemos cada vez mais do nosso valor e
não vamos a lugar algum.
FONTE:
http://www.engajamundo.org/2018/08/13/o-desafio-da-falta-de-representatividade-jovem-na-politicabrasileira/

01) É comprovável no texto a afirmação
(A) A juventude, por si só, não é capaz de
enfrentamento dos desafios sociais e políticos do
Brasil, restando necessário contar com experiência
de pessoas mais velhas na política.
(B) O jovem consegue organizar argumentos,
contrapor pontos de vista e defender os próprios
pensamentos, mas tem negligenciado sua
participação na cena política do país.
(C) Embora pareça que não, a juventude busca se
engajar politicamente, mesmo que não seja de uma
maneira institucionalizada, sob a forma de filiação
a alguma entidade.
(D) Várias qualidades são favoráveis aos jovens caso
eles queiram engajar-se politicamente, contudo, se
isso realmente vai ocorrer, não se pode afirmar
com tanta certeza.
02) Sobre o texto, é correto afirmar
(A) A afirmação “seja lá quem for” (L.5) contém forte
matiz de ironia.
(B) O enunciador revela tendência para a
informalidade do registro da língua.
(C) A prática política institucional é, invariavelmente e
antes de tudo, cumprimento de um dever.
(D) A inércia do jovem e a falta de vontade política
fica evidente no desenvolvimento do tema.

03) Exerce a mesa função sintática de “das pessoas”
(L.8) a expressão
(A)
(B)
(C)
(D)

04) Há ocorrência de ditongo, dígrafo e encontro
consonantal, respectivamente, em
(A) “saída” (L.1), “pessoas” (L.8) e “precise” (L.4).
(B) “patriarcal” (L.7), “velho” (L.10) e “Brasil”
(L.17).
(C) “brasileiras” (L.25), “discussão” (L.26) e
“juventude” (L.39).
(D) “ocupam” (L.8), gente (L.12) e “decepção” (L.14).
05)
“...se enxerguem como agentes de mudança” (L.19).
O termo “se”, no trecho, é
(A) conjunção condicional.
(B) índice de indeterminação do sujeito.
(C) pronome pessoal reflexivo.
(D) partícula apassivadora do sujeito.
06) A base primitiva de formação das palavras
“desigualdades” (L.25) e “negociações” (L.40),
respectivamente, é
(A)
(B)
(C)
(D)

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA

“de decisão” (L.8).
“de mudança” (L.13/14).
“de nossos próximos representantes” (L.31).
“de uma “ala jovens”” (L.36).

Adjetivo e substantivo.
Substantivo e substantivo.
Verbo e substantivo.
Adjetivo e verbo.
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07)

11) Constitui um termo que, no contexto da frase,
funciona como elemento modificador de um
substantivo o transcrito em

“...acabam resultando num grande nada” (L.3).
A forma verbal destacada, caracterizada
terminação “–ndo”, indica uma ação
(A) prestes a acontecer, mas ainda não realizada.
(B) totalmente realizada, finalizada.
(C) pontual, sem extensão no tempo.
(D) não terminada, em andamento.

pela

08) Assinale a alternativa em que o termo destacado é
invariável quanto a gênero e a número.
(A) “[...] O que você sabe sobre política?” (L.1).
(B) “que imaginamos que controlam tudo” (L.5)).
(C) “...em um modelo que não seja o patriarcal”
(L.7).
(D) “o futuro da juventude no país tem sido um
despertar” (L.17/18).
09) Há uma inadequação gramatical na alternativa
(A) “Não vale mais a saída à francesa do “não entendo
de política” (L.1).
(B) “e acabam resultando num grande nada, como
escolher?” (L.3).
(C) “atualmente a grande maioria das pessoas que
fazem política e ocupam as cadeiras de decisão são
homens” (L.8).
(D) “a forma que as decisões políticas são tomadas
durante tanto tempo” (L.14/15).
10) Sobre os elementos linguísticos que compõem o
texto, está correto o que se afirma em
(A) A expressão “são [...] que” (L.29), por ser
expletiva, pode ser retirada do contexto sem
prejuízo gramatical.
(B) Na palavra “homem” (L.10), o “-h” representa uma
consoante brasileira.
(C) O vocábulo “gente” (L.25), se houver a
substituição da forma verbal existir pela correlata
do verbo haver, não mudará de função sintática.
(D) Os vocábulos “que” e “que”, em “a política para
além das instituições que imaginamos que
controlam tudo” (L.4/5), pertencem à mesma
classe morfológica.
CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA
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(A) “[...] O que você sabe sobre política?” (L.1).
(B) “que questiona preconceitos” (L.26)
(C) “O acesso à informação e a facilidade de
compartilhar ideias na internet” (L.34).
(D) “que forneça serviços públicos de qualidade”
(L.40/41).
12) Quanto aos elementos linguísticos que garantem a
progressão das ideias do texto, está correta na
alternativa
(A) A preposição “por”, em “viver é por si só um ato
político!” (L.2), pode se substituída por perante,
sem prejuízo semântico para a sequencialização
textual.
(B) O “que”, em “Se a política define o futuro, nós
que definiremos a política.” (L.24) retoma, por
meio de uma referência anafórica, o pronome
“nós” (L.24), projetando-o para o segmento
oracional posterior.
(C) “como”, em “como o #merepresenta “ (L.31)
garante a progressão temática das ideias,
introduzindo uma comparação por contraste.
(D) O termo “além” (L.40) permite a sequência das
ideias através do acréscimo de um elemento que se
soma a uma realidade considerada negativa.
13) Há correspondência modo-temporal entre a forma
verbal composta “tem permitido” (L.35) e a
simples em
(A)
(B)
(C)
(D)

permitira
permitiu
permitia
permitiria

14) A alternativa em que o fragmento transcrito
funciona como termo explicativo, no contexto do
período, é a
(A)
(B)
(C)
(D)

“que fazem política” (L.8).
“que definem a forma” (L.20).
“que desempenham um papel fundamental”(L.32).
“que nos diz total respeito” (L.36).
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PARA RESPONDER À QUESTÃO 15 ATENTE PARA A TIRINHA ABAIXO
15)

Constitui uma possibilidade de entendimento da fala do aluno, em relação ao conteúdo no quadro e à pergunta da
professora, o que se afirma em
(A) É reveladora de uma consciência crítica da realidade e de um certo comprometimento social.
(B) Contém uma fala de conteúdo ambíguo, razão do não-entendimento à pergunta feita pela professora.
(C) Os mecanismos linguísticos utilizados no quadro e na pergunta da professora acionam o aluno para uma atitude
de falta de entendimento sobre a interrogação feita.
(D) Revela indiferença em face do processo político.

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
16) Analise os itens I, II e III.
I.

II.

III.

Trata-se de “uma das correntes da Pedagogia
Renovada que não tem vínculo direto com o
movimento da Escola Nova, mas que teve
repercussão na Pedagogia brasileira”. (LIBÂNEO,
2013, p.65)
“De um lado, concebem a educação como
atividade do próprio sujeito, a partir da tendência
interna de desenvolvimento espiritual; de outro,
consideram que os indivíduos vivem em um
mundo sociocultural, produto do próprio
desenvolvimento
histórico
da
sociedade”.
(LIBÂNEO, 2013, p.66)
Tendo-se firmado na Alemanha como uma sólida
corrente pedagógicas, difundiu-se em outros países
da Europa, especialmente na Espanha, e daí para a
América Latina, influenciando autores como
Lorenzo Luzurianga, Francisco Larroyo, J. RouraParella, Ricardo Nassif e, no Brasil, Luís Alves de
Mattos e Onofre de Arruda Penteado Júnior.

Os itens I, II e III caracterizam o desenvolvimento
histórico e caracterização da:
(A) Pedagogia Renovada Progressivista
(B) Pedagogia Cultural
(C) Pedagogia Pragmática
(D) Pedagogia Libertária
17) Analise os itens a seguir.
Conforme o Art. 3º da LDB Nº 9394/96 o ensino será
ministrado com base em princípios tais como:
I. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas.
II. Valorização da experiência extra-escolar.
III. Consideração com a diversidade étnico-racial.
IV. Garantia do direito à educação e à aprendizagem
ao longo da vida.
Dos princípios apresentados nos itens acima qual foi
incluído pela Lei Nº 13.632 em 2018?
(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA
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QUESTÕES DE 16 A 20
18) De acordo com o normatizado pela LDB Nº
9394/96 no Art. 12 os estabelecimentos de ensino,
respeitadas as normas comuns e as do seu sistema
de ensino, terão a incumbência de, EXCETO:
(A) Elaborar e executar sua proposta pedagógica.
(B) Notificar ao Conselho Tutelar do Município a
relação dos alunos que apresentam quantidade de
faltas acima de 50% (cinquenta por cento) do
percentual permitido em lei.
(C) Prover meios para a recuperação dos alunos de
menor rendimento.
(D) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horasaula estabelecidas
19) Sobre as Diretrizes Curriculares da Educação
Básica é INCORRETO.
(A) Na organização e gestão do currículo, conforme as
Diretrizes Curriculares da Educação Básica, devese priorizar as abordagens disciplinar e
pluridisciplinar pois revelam a visão de mundo que
orienta as práticas pedagógicas dos educadores.
(B) As diretrizes podem ser delimitadas como um
conjunto de definições doutrinárias sobre
princípios, fundamentos e procedimentos na
Educação Básica que orientam as escolas
brasileiras, os sistemas de ensino, na organização,
na articulação, no desenvolvimento e na avaliação
de suas propostas pedagógicas.
(C) As Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Básica são subsídios orientadores para as
demais diretrizes curriculares específicas para as
etapas e modalidades.
(D) A concepção de currículo conforme as diretrizes
considera que currículo é o conjunto de valores e
práticas que proporcionam a produção e a
socialização de significados no espaço social e que
contribuem, intensamente, para a construção de
identidades sociais e culturais dos estudantes.
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20) Sobre o Projeto
INCORRETO:

Político

Pedagógico

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

é

(A) O Art. 13 da LDB 9394/96 define que os docentes
tem a incumbência de participar da elaboração da
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.
(B) O Art. 12 inciso I da LDB 9394/96 prevê que os
estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a
incumbência de elaborar e executar sua proposta
pedagógica.
(C) Para que o Projeto Político Pedagógico seja um
documento construído coletivamente e não apenas
para cumprir com as exigências da legislação, é
necessário que sejam definidas estratégias para a
avaliação do mesmo no sentido de promover o
envolvimento de toda a comunidade escolar.
(D) No PPP o plano de ação é o documento que
apresenta a forma de operacionalização e de
implementação de todas as ações planejadas. Deve
conter, no mínimo, as metas e objetivos
específicos, podendo desconsiderar justificativa, as
ações, o período em que elas irão acontecer e os
recursos materiais e humanos necessários para a
execução dessas ações ou estratégias.

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Além do espaço geográfico, principal objeto de
análise da Geografia, existem quatro principais
conceitos que se consolidaram como categorias
geográficas: território, região, paisagem e lugar.
Sobre esses conceitos, analise as afirmações
abaixo:
I. Paisagem: refere-se às configurações externas do
espaço. O conceito de paisagem refere-se às
manifestações e fenômenos espaciais que podem
ser apreendidos pelo ser humano através de seus
sentidos.
II. Território: é classicamente definido como sendo
um espaço delimitado. Tal delimitação se dá
através de fronteiras, sejam elas definidas pelo
homem ou pela natureza. Mas nem sempre essas
fronteiras são visíveis ou muito bem definidas.
III. Lugar: é uma área ou espaço que foi dividido
obedecendo a um critério específico. Trata-se de
uma elaboração racional humana para melhor
compreender uma determinada área ou um aspecto
dela.
IV. Região: pode ser definido como o espaço
percebido, ou seja, uma determinada área ou ponto
do espaço da forma como são entendidos pela
razão humana. Seu conceito também se liga
ao espaço afetivo.
Está CORRETO o que se afirma SOMENTE em:
(A) Itens I e II.
(B) Itens I e III.
(C) Itens II e IV.
(D) Itens I, II, III e IV.
22) Sobre os conhecimentos de projeções cartográficas
e uso de mapas, assinale a alternativa CORRETA:
(A) A projeção azimutal fornece uma visão
eurocêntrica do mundo e, por isso, ela não é mais
utilizada.
(B) As projeções cartográficas permitem que, na
construção dos mapas temáticos, os meridianos e
os paralelos terrestres sejam transformados de uma
realidade tridimensional para uma realidade
bidimensional.
CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA
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QUESTÕES DE 21 A 40
(C) As distorções da representação, nas projeções
cilíndricas, são maiores no Equador e menores nos
polos.
(D) A projeção cônica só pode ser utilizada para
representar grandes regiões, porque as distorções
são pequenas entre os trópicos, não representando,
portanto, a realidade das áreas mapeadas.
23) Em relação aos elementos de um mapa e suas
definições, a escala:
(A) É a relação matemática entre o espaço real e a
representação do espaço no mapa.
(B) Indica a direção e a localização por meio da rosa
dos ventos ou de um elemento que indica o norte.
(C) Representa o significado dos símbolos que
aparecem no mapa.
(D) Indica o tema que será retratado no mapa.
24) A América pode ser dividida em duas partes:
Anglo-Saxônica e Latina. Essa divisão é baseada
em:
(A) Critérios de IDH, que mostram as diferenças entre
duas Américas: a anglo-saxônica, subdesenvolvida
e a latina, em processo de desenvolvimento.
(B) Critérios linguísticos onde é perceptível a
influência do colonizador em cada parte.
(C) Critérios culturais, através do qual se percebe uma
unidade cultural em toda a América.
(D) Critérios socioeconômicos onde se percebe a
influência dos elementos físicos determinando
cada parte.
25) O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é
elaborado considerando-se dados sobre a
longevidade, PIB (Produto Interno Bruto) per
capita, grau de escolaridade e poder de compra de
uma população. Varia de 0 a 1, sendo que os
valores mais próximos a 1 indicam melhores
condições de vida. Em relação ao tema, assinale a
alternativa INCORRETA:
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(A) O indicador educação refere-se à quantidade média
de anos de estudo de uma população. Entende-se
que, quanto maior for o tempo de permanência de
uma população na escola, melhores serão as
chances de desenvolvimento para esse país.
(B) Na variável saúde, avalia-se basicamente a taxa de
expectativa de vida dos cidadãos de cada país
participante. Entende-se que, quanto maior for essa
taxa, melhores serão as condições de vida de seus
habitantes.
(C) Trata-se de um índice que oculta à qualidade de
vida de uma população por relacionar
fenômenos independentes.
(D) Trata-se de um índice que oculta diferenças
interpessoais, pois resulta de cálculos obtidos a
partir de médias.

28) A apresentação da forma de relevo é uma
consequência do resultado de múltiplas
combinações, desde a origem estrutural das rochas
aos fatores que mobilizam forças para que
determinados arranjos se organizem na superfície,
além dos que atuam constantemente na
modificação de sua fisionomia. Os agentes
responsáveis por essas características são dois: da
dinâmica interna ou estruturais, e os da dinâmica
externa ou esculturais. São agentes da dinâmica
interna, EXCETO:

26) Entre as camadas terrestres abaixo relacionadas,
assinale aquela que necessita da combinação
harmônica de todas as demais:

29) Com relação aos agentes externos que atuam sobre
o relevo da superfície terrestre, assinale a
alternativa CORRETA:

(A)
(B)
(C)
(D)

(A) A tendência geral dos rios é escavar o seu leito até
que todo o seu curso atinja uma altitude muito
próxima à de sua foz ou de seu nível de base.
(B) O intemperismo físico é mais intenso nas regiões
de clima quente e úmido que nas regiões de clima
quente e seco.
(C) O intemperismo químico é bem menor nas regiões
de clima quente e úmido que nas de clima quente e
seco.
(D) O intemperismo físico corresponde ao processo
pelo qual as rochas sofrem alterações de tamanho e
forma, sem alterarem sua estrutura química.

Biosfera.
Hidrosfera.
Litosfera.
Atmosfera.

27) Analise as afirmações abaixo e assinale a
alternativa INCORRETA:
(A) A maior parte da água doce do mundo encontra-se
nas geleiras e no alto das montanhas em formato
sólido, ou seja, congelada.
(B) Graças ao ciclo da água, podemos dizer que as
águas potáveis são um recurso natural renovável e
de uso contínuo.
(C) Cerca de 97% da água da Terra encontra-se nos
mares e oceanos.
(D) Além das nascentes terrestres, existem outras
formas de origem dos rios, a exemplo do
derretimento da neve no topo das montanhas.

(A)
(B)
(C)
(D)

Epirogênese.
Intemperismo.
Abalos sísmicos.
Vulcanismo.

30) Podem ser considerados como causas de ruptura de
equilíbrio nos ecossistemas:
I.
II.
III.
IV.

Urbanização.
Mudanças climáticas.
Energia nuclear.
Atividade vulcânica.

Está CORRETO o que se afirma SOMENTE em:
(A) Item I.
(B) Itens II e III.
(C) Itens II e IV.
(D) Itens I, II, III e IV.
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31) Bioma é “um conjunto de vida (vegetal e animal)
constituído pelo agrupamento de tipos de
vegetação contíguos e identificáveis em escala
regional, com condições geoclimáticas similares e
história compartilhada de mudanças, o que resulta
em uma diversidade própria”. Nesse sentido,
analise o texto abaixo:
“Originalmente cobria uma área de mais de 1 milhão de
km2. É um dos mais importantes repositórios de
diversidade biológica do país e do planeta. É também o
bioma mais ameaçado, com menos de 9% de área
remanescente, sendo que 80% dessa área estão em
propriedade privada. As Unidades de Conservação
correspondem a 2% da área remanescente. O
desmatamento é consequência principalmente de
atividades agrícolas, de reflorestamento homogêneo
(Pinus e Eucalipto) e da urbanização.”
O texto acima se refere a qual bioma?
(A) Amazônia.
(B) Cerrado.
(C) Pantanal.
(D) Mata Atlântica.
32) Ainda em relação aos biomas, caracteriza-se como
Savana Estépica, com chuvas irregulares e solos
férteis, que contêm boa quantidade de minerais
básicos para as plantas. Compreende um
ecossistema único que apresenta grande variedade
de paisagens, relativa riqueza biológica e
endemismo:
(A)
(B)
(C)
(D)

Cerrado.
Caatinga.
Pantanal.
Amazônia.

33) Assinale a alternativa que corresponde à definição
de plantation:
(A) Modelo de organização econômica ou sistema
agrícola no qual se destacam: latifúndio,
monocultura, mão de obra escrava e produção para
exportação.
(B) Modelo de organização econômica ou sistema
agrícola no qual se destacam: pequena
propriedade, monocultura, mão de obra assalariada
e produção para exportação.
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(C) Propriedade agrícola de grande extensão
caracterizada pela exploração intensa de seus
recursos.
(D) Propriedade agrícola de pequena extensão com
produção voltada à subsistência.
34) Sobre a agricultura brasileira, assinale a alternativa
INCORRETA:
(A) A reforma agrária é, atualmente, uma das grandes
questões sociais e políticas do Brasil, congregando
vários setores da sociedade e partidos políticos.
(B) A mecanização da agricultura é uma das
manifestações da modernização agrícola e trouxe
como consequência a diminuição do êxodo rural.
(C) A estrutura fundiária brasileira mantém-se
excludente na medida em que privilegia o grande
capital e as culturas de exportação em detrimento
da agricultura familiar.
(D) A estrutura fundiária apresenta acentuada
concentração da propriedade, decorrente das
formas de apropriação das terras, desde o período
colonial.
35) Qual desses produtos agrícolas não fez parte de
uma prática monocultora ou de elevado impacto
estrutural na história do Brasil?
(A)
(B)
(C)
(D)

Café.
Cana-de-açúcar.
Tabaco.
Soja

36) São características do tipo de transporte ferrovia,
EXCETO:
(A) Menor quantidade estatística de acidentes e perdas
de carga.
(B) Melhorias na relação entre cargas transportadas e
combustível consumido.
(C) Alto custo na manutenção e consumo.
(D) Desafogamento do trânsito nas rodovias.
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37) É necessário diferenciar termos e conceitos como
bioma, ecossistema, domínios naturais e domínios
morfoclimáticos. Nesse sentido, assinale a
alternativa INCORRETA:

39) É tendência crescente a formação de blocos
econômicos regionais, que apresentam diferentes
níveis de integração. Um desses níveis é a zona de
livre comércio que se caracteriza pela:

(A) Bioma: é o "conjunto de vida (vegetal e animal)
definida pelo agrupamento de tipos de vegetação
contíguos e identificáveis em escala regional, com
condições geoclimáticas similares e história
compartilhada de mudanças, resultando em uma
diversidade biológica própria". Em outras palavras,
ele pode ser definido como uma grande área de
vida formada por um complexo de ecossistemas
com características homogêneas.
(B) Domínio morfoclimático: O conceito diferencia-se
de “formação vegetal” por incluir a fauna e os
fatores abióticos como características do clima,
solo e relevo – para identificar as unidades
espaciais. Abrange áreas com dimensões
superiores a um milhão de quilômetros quadrados
que apresentam certa uniformidade de ambiente.
(C) Ecossistema: Menos relacionado à escala ou área
de abrangência, o conceito deve ser entendido
como um sistema complexo de relações entre os
fatores bióticos e abióticos; pode ser um lago, um
rio ou parte dele, um oceano, uma floresta, um
aquário ou mesmo um outro ambiente construído
pelo ser humano, por exemplo, uma cidade.
(D) Domínio natural: Abrange extensas áreas
subcontinentais, onde predominam determinadas
características fitogeográficas, ou seja, de
distribuição das formações vegetais, bem como de
clima e relevo. Pode ser formado por distintos
biomas, como ocorre no Cerrado brasileiro.

(A) Unificação de políticas de relações internacionais
(B) Criação de uma moeda única.
(C) Livre circulação de pessoas entre os países
membros.
(D) Livre circulação de mercadorias provenientes dos
países membros.
40) Cidade com uma grande quantidade de habitantes,
concentrando em torno de si um amplo capital e
representando uma centralidade financeira. Possui
uma referência e um nível de influência
internacional, abrigando sedes de grandes
companhias multinacionais e de instituições
financeiras importantes, tais como as bolsas de
valores.
O conceito acima faz referência:
(A) Às cidades globais.
(B) Às megalópoles.
(C) Às megacidades.
(D) Às conturbações.

38) Dentre os recursos naturais energéticos renováveis
estão às energias
(A)
(B)
(C)
(D)

Solar e hidrelétrica.
Carvão e petróleo.
Solar e carvão.
Hidrelétrica e petróleo.
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