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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

TEXTO I 

 

 
 

TEXTO II 

 

         “Ao dar as badaladas da meia-noite, Cinderela saiu 

correndo do palácio e perdeu seu celular. Saiu correndo e se 

foi.          

         Mas o príncipe havia se apaixonado por ela e resolveu ir 

de casa em casa para que cada mulher, tentasse, com três 

chances, desbloquear o celular.  

         A madrasta da Cinderela ficou sabendo da notícia, 

chamou suas duas filhas e quando viu Cinderela arrumar, 

trancou-a no quarto. 

         Quando o príncipe chegou, perguntou: 

         – Tem alguma moça aqui? 

         – Sim, estas aqui – respondeu a madrasta. 

         As duas filhas tentaram desbloquear o celular, mas não 

conseguiram.  

         – Bem, já vou indo --- ele disse já triste. 

         Só que, antes dele ir, Cinderela desceu as escadas falando: 

         – Espere! Ainda tem eu! 

         Ela conseguiu destrancar a porta e, na primeira tentativa, 

desbloqueou o telefone. 

         O príncipe, encantado com sua beleza, levou-a para o 

castelo real e lá se casaram e viveram felizes para sempre. 

(Mariana Brás, aluna da Escola Municipal Josino Alvim, que 

fica em Piumhi, em Minas Gerais) 

 

 TEXTO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO IV 

 

estética  

es·té·ti·ca 

sf 3 Harmonia das formas, das cores, dos costumes etc.  

4 Atividade profissional que visa à busca da beleza física 

através de tratamentos especiais para correção de problemas de 

pele, de cabelo, das formas do corpo etc.  

5 COLOQ Aparência ou beleza física. 

 

TEXTO IV 

 

“No Abaeté 

Areias e estrelas 

Não são mais belas 

Do que você 

Mulher das estrelas 

Mina de estrelas 

Diga o que você quer 

Você é linda...” (Caetano Veloso) 

 

01- Assinale a alternativa correta: 

 

A. As situações diversas de produção fazem os textos 

diferentes entre si, porém eles guardam semelhanças 

temáticas. 

B. Por terem finalidades específicas, os textos não têm 

nada em comum. 

C. A relação entre beleza, admiração, auto aceitação e 

amor é irrelevante na relação que os textos 

estabelecem entre si. 

D. No texto I, a finalidade é estimular uma visão 

distorcida do corpo feminino para que depois, a 

mulher procure ajuda médica. 

E. No texto II, a crítica feita é a de que o príncipe se 

apaixona, mas só decide casar-se após ter contato 

visual com Cinderela. 

02- Qual das alternativas abaixo contém uma relação incorreta 

entre tema e gênero dos textos estudados: 

 

A. I e II relatam experiências reais, vividas pelos autores. 

B. II e III retratam situações ficcionais. 

C. O texto IV aborda um conhecimento formal. 

D. O texto I pretende convencer o interlocutor a tomar 

determinada atitude. 

E. O texto V aborda o tema beleza sob o prisma da 

subjetividade. 

03- O texto II é caracteristicamente: 

 

A. Literário 

B. Jornalístico 

C. Histórico 

D. Filosófico 

E. Informativo  
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04- O texto III apresenta as seguintes características: 

 

A. Informativo e prolixo 

B. Expositivo e coloquial 

C. Irreverente e coloquial 

D. Prolixo e conciso 

E. Opinativo e expositivo 

05- Em qual das alternativas está o texto e a função da 

linguagem predominante nele: 

 

A. Texto I – função metalinguística 

B. Texto II – função poética 

C. Texto III – função referencial 

D. Texto IV – função fática 

E. Texto V – função conativa 

 

19 de julho de 1955 –  

[...] Quando as mulheres feras invade o meu barraco, os meus 

filhos lhes joga pedras. Elas diz: 

– Que crianças mal iducadas! 

Eu digo: 

– Os meus filhos estão defendendo-me. Vou escrever um livro 

referente a favela. Hei de citar tudo que aqui se passa. E tudo 

que vocês me fazem. Eu quero escrever o livro, e vocês com 

estas cenas desagradaveis me fornece os argumentos.  

21 de julho – 

...Estou residindo na favela. Mas se Deus me ajudar hei de 

mudar daqui. Espero que os políticos estingue as favelas. [...]. 

22 de julho 

Que suplicio catar papel atualmente! Tenho que levar a minha 

filha Vera Eunice. Eu ponho o saco 

na cabeça e levo-a nos braços. Tem hora que revolto-me. 

Depois domino-me. Ela não tem culpa de estar no mundo. 

13 de maio de 1958 – 

É um dia simpatico para mim. 

É o dia da Abolição. Dia que comemoramos a libertação dos 

escravos. 

A Vera começou pedir comida. E eu não tinha.  

Fui pedir um pouco de banha a Dona Alice. Ela logo deu-me a 

banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. 

E assim no dia 13 de maio de 1958 eu lutava contra a 

escravatura atual– a fome! (Quarto de despejo – diário de uma 

favelada. São Paulo: Francisco Alves, 1960. ______._____. 

São Paulo: Ática, 2001) 

 

06- Pode -se inferir do texto que: 

 

A. É provável que os diários tenham sido ditados por 

alguém mais instruído, porém devido à precária 

educação, a autora comete vários deslizes no que se 

refere às normas gramaticais. 

B. O desprezo social e cultural pelos seus pares na favela, 

impede que a escrita literária se faça presente no texto. 

C. Ao criticar o poder público na figura dos políticos, a 

autora demonstra desconhecer os entraves sociais que 

fazem com que as pessoas se mantenham na favela, 

embora ela deseje sair de lá. 

 

 

D. Na reflexão sobre o dia da Libertação dos escravos, a 

autora não compreende que a opção dos libertos foi 

concentrar-se nas favelas, o mais distante possível das 

fazendas de café e que a fome foi a melhor opção para 

aqueles que tornaram-se livres das surras dos antigos 

senhores. 

E. A autora nutre um sentimento de repúdio ao ambiente 

da favela, pela precariedade da vida ali e um 

estranhamento constante diante da miséria do lugar. 

 

07- Ao revelar que escreverá um livro, a autora do diário: 

 

A. Impõe-se no ambiente hostil a quem tem maior 

formação cultural e usa sua escrita para colocar-se num 

patamar acima dos demais, fazendo com que todos 

voltem-se contra seus filhos. 

B. Apresenta-se como uma habitante solidária do lugar, 

que usa a escrita para relatar os pontos positivos da 

convivência íntima numa favela, desejando quebrar 

prejulgamentos. 

C. Provoca inveja nas mulheres que descobrem que ela as 

descrevia como ‘feras’, então elas resolvem invadir seu 

barraco e engendrar uma vingança. 

D. Coloca-se na posição de denunciante ao mesmo tempo 

em que se projeta como elemento diferenciador naquele 

ambiente. 

E. Demonstra desprezo pelas mulheres que invadem seu 

barraco e naquele momento resolve narrar o ocorrido. 

 

08- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Em “Hei de citar tudo que aqui se passa”, o verbo haver 

está flexionado na primeira pessoa do singular, pois 

refere-se ao sujeito desinencial ‘eu’. 

B. No trecho “eu lutava contra a escravatura atual– a 

fome”, ‘escravatura’ refere-se a ‘atual’. 

C. No trecho “eu lutava contra a escravatura atual– a 

fome” ‘atual’ refere-se a ‘fome’. 

D. No trecho: “Espero que os políticos estingue as 

favelas”, ‘estingue’ deveria estar no masculino plural 

para concordar com ‘políticos’. 

E. Em “Os meus filhos estão defendendo-me”, a forma 

nominal do verbo ‘defender’ deveria ser pluralizada 

para ficar de acordo com a variante padrão da língua. 

 

09- No trecho: “Estou residindo na favela. Mas se Deus me 

ajudar hei de mudar daqui.” 

 

A conjunção foi empregada para indicar: 

 

A. Conformidade 

B. Concessão 

C. Adição  

D. Oposição  

E. Alternância  

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2019 

  

 

SUPERIOR – 16 – PROFESSOR DE GEOGRAFIA.  
Página 3 

10- A palavra ‘suplício’ no texto, é sinônimo de: 

 

A. Relevante  

B. Prático  

C. Simplório  

D. Tormento  

E. Prejuízo  

 

11- No texto, a autora escreve por diversas vezes empregando o 

pronome oblíquo enclítico. Apesar de ser a regra geral da 

norma culta, ela o fez em frases nas quais o adequado à variante 

padrão seria a próclise, exceto em: 

 

A. “Os meus filhos estão defendendo-me.” 

B. “Mas se Deus me ajudar” 

C. “Tem hora que revolto-me” 

D. “Depois domino-me” 

E. “Ela logo deu-me a banha e arroz” 

 

12- Sobre os aspectos linguísticos do texto, assinale a 

alternativa correta: 

 

A. Como é um texto literário, esse diário deveria ter 

passado por uma etapa de revisão e correção da 

ortografia. 

B. Ao optar-se por preservar a escrita original da dona do 

diário, contribuiu-se para contextualizar e construir-se 

a identidade da narradora. 

C. Apesar de enquadrar-se na linguagem padrão, há 

termos que são costumeiramente empregados na 

linguagem literária. 

D. O adequado seria corrigir as falas em desacordo com a 

variante padrão para que elas não revelassem 

diferenças sociais pelo seu uso. 

E. Ao tentar transcrever as falas do seu grupo social, o 

autor se afasta da excelência literária obrigatória nesse 

tipo de texto. 

 

 

 
 

13- Para obter efeito de humor na tirinha, o autor empregou um 

importante recurso de expressão. Trata-se: 

 

A. Da ironia 

B. Da linguagem não verbal 

C. Da ambiguidade 

D. Da polissemia  

E. Da metáfora 

 

 

 

 

14- Leia o teto e depois assinale a alternativa que contém a 

sequência que completa corretamente as lacunas, de acordo 

com a variedade padrão: 

 

________ dois anos e meio que o Jornal Nacional mostrou uma 

reportagem sobre uma técnica que aumentou a segurança nos 

processos industriais no Japão. Depois de ver a reportagem, o 

mesmo procedimento começou a ser usado no Brasil, por uma 

empresa de transporte ferroviário. Nela, a movimentação de 

cada trem é monitorada  

________ distância. Mas, para garantir uma operação segura, a 

tecnologia ganhou uma aliada  

________ dois anos: os operadores repetem em voz alta as 

ordens dadas aos maquinistas enquanto apontam, com o mouse 

na tela do computador, o caminho a ser feito pelo trem. 

Coisa simples, mas “apontando e falando”, a empresa diz que 

reduziu em 70% os ___________- erros que poderiam levar a 

um _______. 

Cada regra é um reforço ________ cultura de segurança da 

empresa.  

O “apontar e falar” tem nome: “Yoshi”. 

(https://g1.globo.com/jornal-

nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-

falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-

trabalho.ghtml) 

 

A. Fazem – a – a – incidente – acidentes – a  

B. Fazem – à – há – incidentes – acidentes – à  

C. Faz – à – há – incidentes – acidente – à  

D. Faz – a – há – incidente – acidentes – à  

E. Faz – à – a – incidentes – acidente – a  

 

15- Em uma das alternativas abaixo, um vocábulo teve sua 

grafia alterada propositalmente para ficar em desacordo com o 

vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Aponte-a. 

 

A. “Os cidadãos europeus que vivem no Reino Unido 

podem ver-se privados de direitos após o Brexit.” (O 

Globo) 

B. “Cada qual com seu estilo, Unidos da Tijuca e Beija-

Flor costumam se degladiar pelo título.” 

C. “O atacante Cleverson não treinou por conta de dores 

na cervical e torácica, e deve ficar novamente à 

disposição” 

D.  O valor do queijo muçarela recuou entre a última 

semana de fevereiro e a primeira de março, para a 

média de R$ 17,4848/kg, 0,24% menor. 

E. “Bruna Marquezine tem trazido mais atenção à situação 

de crianças carentes em Angola. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Referente às definições de Globalização por diversos 

autores, indique o INCORRETO: 

 

A. Academia Sindical Europeia (ASE, 2004) – Propõe 

que a palavra designe o alargamento a todo o planeta 

de um modo de produção (o capitalismo, na sua fase 

de capitalismo financeiro); de uma ideologia e de uma 

forma de governo (o neoliberalismo); da dominação 

cultural, comercial e, se necessário, militar, pelos 

países ocidentais. 

B. Comissão Mundial sobre a Dimensão Social da 

Globalização – A globalização, num limite ela é 

considerada como uma força irresistível e benéfica que 

trará a prosperidade econômica a todos os habitantes 

do mundo. No outro extremo, vê-se nela a fonte de 

todos os males contemporâneos. 

C. David Held (1999) – O conceito de Globalização 

implica primeiro e acima de tudo um alongamento das 

atividades sociais, políticas e econômicas através  das 

fronteiras, de tal modo que acontecimentos, decisões e 

atividades numa região do mundo podem ter 

significado para indivíduos e atividades em regiões 

distintas do globo. 

D. Joseph Stiglitz (2004) – Fundamentalmente, é a 

integração mais estreita dos países e dos povos que 

resultou da enorme redução dos custos de transportes e 

de comunicação e a destruição de barreiras artificiais à 

circulação transfronteiriça de mercadorias, serviços, 

capitais, conhecimentos e (em maior escala) pessoas. 

E. Malcom Waters (1999) – A Globalização pode definir-

se como um processo social através do qual diminuem 

os constrangimentos geográficos sobre os processos 

sociais e culturais, e em que os indivíduos se 

consciencializam cada vez mais dessa redução. 

 

17 –  Os Organismos Internacionais e a Educação, são 

instituições formadas por um conjunto de países-membros com 

personalidade jurídica no campo do Direito Internacional 

Público e atuam no âmbito das relações econômicas, políticas e 

sociais, ambientais por meio de regras, medidas e normas 

comuns e finalidades específicas.Podem ser divididos em 

instituições intergovernamentais globais e regionais. Integram 

as globais, EXCETO: 

 

A. OIT 

B. OCDE  

C. FAO 

D. BID 

E. UNIDO 

 

18 – A evolução dos modelos de gestão pode ser considerada 

das formas a seguir, das quais é INCORRETO afirmar: 

 

A. Era da produção: Consideramos a era da produção 

entre 1920 a 1950, onde as empresas desenvolveram 

os processos de produção sendo que a importância 

fundamental foi às linhas de montagem. 

B. Era da eficiência: Consideramos como era da 

eficiência o período de 1950 a 1970, onde surgiram as 

primeiras técnicas de controles de produção e 

controles de administração. 

C. Era da qualidade para o cliente: Surgiu no período 

entre 1970/ 1980, onde os sistemas produtivos 

visualizaram a era da satisfação do cliente. 

D. Era da competitividade: É considerada a partir de 

1980-1989, quando as empresas procuravam e 

buscavam a excelência empresarial, atendendo os 

interesses dos clientes, colaboradores, dos acionistas e 

da comunidade. 

E. Era dos empreendimentos e do aprendizado: A partir 

do ano 2000, sendo esta área desenvolvendo novos 

formatos da empresa, novas relações capital trabalho, 

que se desenvolveram ao longo desses últimos anos. 

 

19 – Referente à União Europeia – A EU é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. É um bloco econômico criado em 1992 para 

estabelecer uma cooperação econômica e política entre 

os países europeus.  

B. É um dos exemplos de blocos mais avançados 

apresentando uma integração econômica, social e 

política, moeda comum, livre circulação de pessoas e 

funcionamento de um Parlamento Europeu formado 

por deputados dos países membros e eleitos pelos 

cidadãos.  

C. Atualmente são 28 países membros: Alemanha, 

Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, 

Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, 

Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, 

Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, 

Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, 

Romênia e Suécia. Portugal, em 2011 e Reino Unido 

por meio de um plebiscito em junho de 2016 

decretaram a saída do bloco econômico. 

D. A organização que foi essencial para a integração da 

Europa e a criação da União Europeia foi a 

Comunidade Econômica Europeia (CEE), ou, também 

conhecida como Mercado Comum Europeu (MCE).  

E. A CEE foi criada em 1957 e foi formada nessa época 

apenas pela: Alemanha, Bélgica, França, Itália, 

Luxemburgo e Países Baixos. Esta organização 

também era chamada de “Europa dos 6”.  

 

20 – São características do sistema de roça – conuco, 

EXCETO: 

 

A. Feita em pequenas propriedades. 

B. Monocultura de produtos para exportação. 

C. Voltada para a subsistência. 

D. São vítimas dos atravessadores. 

E. Recebem pouquíssimo apoio do governo. 
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21 – O positivismo lógico ou neopositivismo, teoria na qual foi 

embasada a geografia quantitativa, tem como características, 

EXCETO: 

 

A. Todas as ciências são matematizáveis. 

B. A ciência estuda leis objetivas da natureza. 

C. Ciência significa compreensão do mundo e não 

intuição dele. 

D. Experiência e linguagem completam-se 

reciprocamente. 

E. Proposições que não se prestam à verificação e à 

mensuração são destituídas de sentido. 

 

22 – Refere-se ao período terciário da era Cenozóica, 

EXCETO: 

 

A. Oligoceno 

B. Pleistoceno 

C. Paleoceno 

D. Mioceno 

E. Eoceno 

 

23 – Quanto à Litosfera, indique a alternativa INCORRETA: 

 

A. Litosfera ou crosta terrestre é a camada menos densa 

da Terra e a mais consistente.  

B. É constituída de duas camadas: uma externa, Sial (15 a 

25 km de profundidade), e outra interna, Sima (25 até 

60 km de profundidade). 

C. Tem uma variação de temperatura de 15°C até 

1.200°C. 

D. No Sial, encontramos os elementos químicos que 

concentram 90% dos minerais formadores das rochas 

do subsolo da crosta, como o silício, alumínio, 

oxigênio e ferro.  

E. A litosfera, nos oceanos, tem cerca de 5 km, e só 

apresenta o Sial. Daí as ilhas oceânicas serem de 

natureza basáltica. 

 

24 – Considerando esses aspectos químicos, dos grupos dos 

mais comuns minerais formadores de rochas é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Os silicatos: formam-se pela combinação de oxigênio 

(O) e silício ou sílica (Si), configurando a fórmula 

SiO4 com cátions de outros elementos, por exemplo, a 

olivina (Mg2SiO4). 

B. Os carbonatos: constituem-se de carbono e oxigênio 

na forma de ânion carbonato(CO32-) combinado com 

os elementos cálcio (Ca) ou magnésio (Mg), por 

exemplo, a calcita (CaCO3) e a magnesita (MgCO3). 

C. Os óxidos são compostos de ânion de oxigênio (O2-) e 

cátions metálicos, como exemplo, a hematita (Fe2O3). 

D. Os sulfetos são compostos de ânion sulfato (SO42-) e 

cátions metálicos, como por exemplo a anidrita 

(CaSO4). 

E. Os elementos nativos, ou seja, um elemento químico 

não ionizado, o cobre (Cu) por exemplo, bem como os 

haletos com seus respectivos ânions definidores, 

cloreto (Cl-), fluoreto (F), brometo (Br-) e iodeto (I -), 

não são comuns quanto os grupos acima citados. 

25 – Quanto a epirogênese e a orogênese é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Os movimentos epirogenéticos caracterizam-se por 

serem lentos, abrangerem dimensões continentais e 

não terem competência para deformar as estruturas das 

rochas.  

B. Os movimentos epirogenéticos estão relacionados a 

áreas relativamente estáveis da crosta terrestre. 

C. A epirogênese é compreendida como a elevação de 

uma vasta área dando origem a grandes cadeias de 

montanhas. 

D. Os movimentos orogenéticos, ao contrário dos 

epirogenéticos, são relativamente rápidos e, quando se 

manifestam, podem provocar dobramentos ou 

falhamentos nas camadas rochosas.  

E. Os movimentos epirogenéticos e orogenéticos são 

produto do movimento lateral dos continentes, ou seja, 

tanto da deriva continental como do choque entre as 

placas tectônicas.  

 

26 – Quanto à termoclina nas águas oceânicas, indique a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. A região superficial – aquecida pelo Sol – é separada 

das águas frias e profundas oceânicas (camada de 

fundo) pela termoclina principal, a qual possui de 200 

a 500 metros de espessura.  

B. Na termoclina principal, a temperatura diminui 

abruptamente com a profundidade. A presença dessa 

camada impede a circulação vertical, praticamente 

isolando as águas superficiais das mais profundas. 

C. Em todos os grandes oceanos há a termoclina, a qual 

ocorre em profundidades variáveis dependendo da 

latitude.  

D. A termoclina surge em profundidades relativamente 

pequenas em regiões equatoriais (baixas latitudes), 

aparecendo em profundidades maiores em latitudes 

médias (regiões tropicais) e desaparecendo totalmente 

em latitudes maiores – cerca de 50°. 

E. Acima da latitude de 50º, a temperatura é 

relativamente uniforme em toda a coluna d’água. 

Abaixo da termoclina, a temperatura diminui 

lentamente em direção ao fundo, alcançando valores 

entre 1°C e 3°C abaixo dos 4000 metros de 

profundidade.  

 

27 – Sobre espodossolos é INCORRETO afirmar: 

 

A. Apresentam diferenciação significativa entre os 

horizontes e, na maioria das vezes, tem um horizonte 

espódico de cores escurecidas ou 

avermelhadas/amareladas, precedidos de um horizonte 

eluvial e (muitas vezes albico). 

B. O horizonte espódico ocorre a profundidades 

variáveis, e em alguns pontos da região Amazônica 

encontra-se a profundidades superiores a 3 metros. 

C. São em geral muito ricos no tocante a nutrientes 

minerais e tem textura arenosa predominantemente. 

D. Encontram-se distribuídos esparsamente ao longo da 

costa leste brasileira, sendo sua mais expressiva 
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ocorrência na região Amazônica (Amazonas, Roraima) 

e no Pantanal Mato-grossense.  

E. Quando muito, são explorados com pastoreio 

extensivo de gado bovino. 

 

28 – Sobre os sub-tipos da classificação climática de Köppen 

para o Brasil, indique o INCORRETO:  

 

A. Af – com chuvas bem distribuídas ao longo do ano e 

ausência de estação seca, como na Amazônia ocidental 

e parte do litoral do SE 

B. Aw – denominado clima de savanas, com inverno seco 

e com chuvas máximas no outono, presente nas 

regiões N, CO e parte do SE. 

C. Bsh – semi-árido quente, ocorre no sertão da região 

NE (h = Tmed anual > 18°C). 

D. Cwa – tropical de altitude, com inverno seco e temp. 

mês mais quente > 22°C. 

E. Csa – tropical de altitude, estiagem de verão, 

representando uma pequena região do NE. 

 

29 – Relaciona as faixas de população acumulada (dos + pobres 

aos + ricos) com a participação acumulada da renda nesta faixa. 

 

A. Índice de GINI 

B. Curva de Lorenz 

C. Índice de Balls 

D. Curva de Balls 

E. Índice de Lorenz 

 

30 – Durante o governo de Franklin Delano Roosevelt, então 

presidente dos Estados Unidos, foram tomadas as seguintes 

medidas, conforme a doutrina keynesiana, EXCETO: 

 

A. Controle, pelo governo, da produção e dos preços de 

grande parte dos produtos. 

B. Concessão de empréstimos a empresários rurais e 

urbanos que haviam falido. 

C. Implantação de política de aumento dos empregos, que 

se refletiu no aumento do consumo, por meio da 

instauração de grandes obras públicas, como usinas 

hidroelétricas, barragens e estradas. 

D. Aumento da jornada de trabalho. 

E. Criação do salário desemprego e da assistência aos 

idosos e inválidos, entre outras. 

 

31 – São episódios que marcam a fase de Guerra Fria, 

EXCETO: 

 

A. Intensa atividade da OTI, aliança político-militar 

criada em 1949. 

B. Formação do Pacto de Varsóvia, organização militar 

do leste europeu e da URSS (1955). 

C. Revolução Cubana (1959) e alinhamento deste país à 

URSS. 

D. Construção do muro de Berlim (1961), dividindo 

Berlim em dois lados: capitalista, a oeste e socialista, a 

leste. 

E. Guerra do Vietnã (1964-73) onde os EUA tentavam 

impedir a unificação do Vietnã do Norte e do Sul. Os 

EUA foram derrotados e o Vietnã se unificou sob o 

regime socialista. 

 

32 – No tocante geral, são exemplos de migração permanente 

voluntária, EXCETO: 

 

A. Indianos, irlandeses e poloneses para o Reino Unido. 

B. Turcos para a Alemanha. 

C. Palestinos para Jordânia.  

D. Argelinos e Marroquinos para França. 

E. Chineses para a costa oeste do Canadá. 

 

33 – No Brasil, os critérios observados para a delimitação 

físico/geográfico do espaço urbano são determinados por ato do 

poder legislativo municipal, conforme o interesse local, através 

da aprovação de Lei, observados os princípios constitucionais e 

o expresso pela Lei nº 5.172/196610, Art. 32, parágrafos1º e 2°: 

§ 1º [...]entende-se como zona urbana a definida em lei 

municipal; observado o requisito mínimo da existência de 

melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos 

seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público, que 

inclui, EXCETO: 

 

A. Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas 

pluviais. 

B. Abastecimento de água. 

C. Sistema de esgotos sanitários. 

D. Rede de iluminação pública, essencialmente com 

posteamento para distribuição domiciliar. 

E. Escola primária ou posto de saúde a uma distância 

máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel 

considerado. 

 

34 – Seus defensores foram o alemão Karl Ritter e o francês 

Paul Vidal De La Blache. Neste, o estudo de um fenômeno 

geográfico supõe a perocupação constante em estabelecer 

semelhanças e as diferenças dos fenômenos ocorridos em 

outras partes do globo. 

 

Esta é a definição de que princípio metodológico? 

 

A. Princípio da Extensão 

B. Princípio da Analogia 

C. Princípio da Causalidade 

D. Princípio da Conexão 

E. Princípio da Atividade 

 

35 – Referente aos rios do semi-árido brasileiro é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. A principal característica hidrográfica do Semi-Árido 

brasileiro é o caráter intermitente de seus rios. Esta 

característica está diretamente relacionada com a 

precipitação da região.  

B. Os rios e riachos são irregulares, onde o fluxo de água 

superficial desaparece durante seu período de 

estiagem.  

C. O domínio dos rios intermitentes está associado aos 

limites do clima semi-árido; inicia-se na calha do rio 

Parnaíba e se estende até o sul do sertão baiano.  
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D. Os rios do Semi-Árido estão assentados sobre solos 

rasos e pouco permeáveis (litólicos), o que dificulta o 

armazenamento de água nesta região.  

E. Os rios do Semi-Árido apresentam dois tipos de 

regimes hidrológicos: o temporário e o efêmero. 

Enquanto que os rios temporários apresentam fluxo de 

água superficial somente após uma precipitação não 

previsível, os rios efêmeros estão marcados pela 

presença de um fluxo de água superficial maior ao 

longo do seu ciclo hidrológico, e um período de seca 

estacional.  

 

36 – Sobre o Microclima é INCORRETO afirmar: 

 

A. São aqueles que modificam o clima em microescala, 

devido ao tipo de cobertura do terreno ou prática 

agrícola, podendo assim ser modificado pelo homem.  

B. Muitas vezes, a alteração do microclima é necessária 

para que se possa cultivar uma certa cultura, não apta 

ao macroclima da região.  

C. Exemplos são os ambientes protegidos (estufas, 

telados, etc) que tem por finalidade reduzir a 

incidência de radiação solar sobre as culturas, elevar 

as temperaturas ou evitar a ação da chuva nas plantas.  

D. O sistema agro-florestal (SAF) é um exemplo, assim 

como a irrigação que ao fornecer água para a cultura 

provoca a redução da temperatura e diminuição da 

umidade.  

E. Apesar dos aspectos favoráveis, a alteração do 

microclima se não for bem controlada pode levar a 

efeitos desfavoráveis, como é o que ocorre quando se 

adensa demasiadamente as culturas ou se irriga com 

muita frequência. Nessas condições o microclima se 

torna extremamente favorável à ocorrência de doenças 

fúngicas e bacterianas. 

 

37 – Sobre o El Niño é INCORRETO afirmar: 

 

A. É o aquecimento anômalo das águas superficiais do 

Pacífico Equatorial Ocidental. 

B. Tem duração típica de 12 a 18 meses. 

C. Reaparece normalmente em intervalos de dois a sete 

anos. 

D. Inicia no começo do ano. 

E. Atinge máxima intensidade durante dezembro do 

mesmo ano (e janeiro do próximo ano) enfraquece na 

metade do segundo ano. 

 

38 – São várias as estratégias indispensáveis à atual economia, 

altamente competitiva, integrada e globalizada. Entre elas, 

pode-se citar, EXCETO: 

 

A. A automação do processo produtivo, com a 

substituição da mão de obra por equipamentos 

automatizados. 

B. A exigência de trabalho cada vez mais qualificado. 

C. A reestruturação da linha de montagem, com maior 

integração entre as tarefas ou etapas do processo 

produtivo.  

D. A flexibilização das normas do trabalho, que possam 

restringir a atividade das empresas. 

E. O sistema "just-in-time", que consiste no aumento, ao 

máximo e controlado, dos estoques das empresas. 

 

39 – O pioneirismo inglês no processo de Revolução Industrial 

em meados do século XVIII, pode ser explicado por diversos 

fatores citados abaixo, dos quais é INCORRETO afirmar: 

 

A. Antes da liberalização econômica, as atividades 

industriais e comerciais estavam  cartelizadas pelo 

rígido sistema de comunas, e por causa disso a entrada 

de novos competidores e a inovação tecnológica eram 

muito limitadas. Com a liberalização da indústria e do 

comércio, ocorreu um enorme progresso tecnológico e 

um grande aumento da produtividade em um longo 

espaço de tempo. 

B. A Inglaterra possuía grandes reservas de carvão 

mineral em seu subsolo, sendo essa a principal fonte 

de energia para movimentar as máquinas e as 

locomotivas à vapor. 

C. A Inglaterra possuía grandes reservas de minério de 

ferro, sendo essa a principal matéria-prima  utilizada 

na indústria. 

D. A aprovação da Lei dos Cercamentos de Terra 

(enclousures) na Inglaterra foi responsável por um 

grande êxodo no campo, e consequentemente pela 

disponibilidade de mão-de-obra abundante e barata 

nas cidades. 

E. A grande quantidade de capital acumulado durante a 

fase do mercantilismo, permitiu que a burguesia 

inglesa tivesse recursos financeiros suficientes para 

financiar as fábricas, comprar matéria-prima e 

máquinas e contratar empregados. 

 

40 – No Brasil, participa do primeiro fuso horário: 

 

A. Ilha de Trindade 

B. Goias 

C. Tocantins 

D. Amazonas 

E. Acre 

 

 

 

 

 

 

 


