
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Concurso Público – Edital Nº. 001/2008

PROVA OBJETIVA

                             
C A R G O

PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

 Nº. DE INSCRIÇÃO: ______________.

O R I E N T A Ç Õ E S

1- Este  CADERNO  DE PROVA é  composto  de 45 (quarenta  e  cinco)  questões  com 05  (cinco) 
alternativas  e  somente  uma  correta  e  caso  exista  algum  problema  de  impressão,  ou  outro 
qualquer, comunique imediatamente aos fiscais de sala.

2- Preencha o seu número de inscrição neste  CADERNO DE PROVA e no  CARTÃO RESPOSTA 
que você recebeu e transcreva para o mesmo a resposta definitiva de cada questão,  marque 
somente uma alternativa, pois a marcação de mais de uma alternativa ou a ausência de marcação, 
anula  a  questão. Preencha  corretamente  o  CARTÃO  RESPOSTA,  pois  o  mesmo  não  será 
substituído por erro do candidato e assinale, com caneta esferográfica azul ou preta, a questão 
correta, conforme exemplo abaixo: 

QUESTÃO ALTERNATIVAS
01 A B C D E

3- Esta prova terá duração de 03 (três)  horas,  com início  previsto para às 14 (quatorze)  horas e 
término às 17 (dezessete) horas.

4- Não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer com armas ou aparelhos eletrônicos (bip,  
telefone  celular,  relógio  do  tipo  data  banck,  walkman,  agenda  eletrônica,  note  book,  palmtop,  
receptor, gravador etc.) ou algum tipo de material para consulta.

5- Ao  final  da  prova,  devolva  ao  fiscal  este  CADERNO  DE PROVA e  o  CARTÃO  RESPOSTA, 
devidamente preenchido e assine a lista de presença, do mesmo modo como está no Documento 
de Identidade.

6- Não  será  permitido  aos  fiscais  tirarem  dúvidas  em  relação  às  questões  da  prova,  pois  a 
interpretação faz parte da avaliação.

7- Leia atentamente estas instruções e cada questão da prova antes de responder.

BOA PROVA!
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Siga o exemplo do bambu

Palavra da semana: Potencial. A palavra veio do latim potentis, “poderoso”. Potencial é o conjunto de 
qualidades ou habilidades que ainda não foram postas em prática. A realização do potencial dependerá de quatro 
fatores não-excludentes: ambição para traçar o caminho, persistência para não desistir, inteligência para remover 
obstáculos e paciência para não desistir.

Para ter uma carreira de acordo com o potencial de cada um, deve-se fazer como o bambu, uma planta 
que parece frágil,  mas não é. Antes de brotar,  o bambu leva vários anos construindo uma rede subterrânea de 
raízes. Quando ele desponta, está firme e sólido. 

Não se começa pela superfície, antes de criar raízes da confiança. A cada mudança que se fizer, será 
preciso ser paciente, lembrando que ser paciente não é ser acomodado. 

Muitas pessoas se perdem nas mudanças que fazem para se tornar os melhores. Para conseguir uma 
mudança durável, deve-se, em primeiro lugar, ser honesto consigo mesmo e avaliar quais são suas verdadeiras 
intenções, motivos e desejos para que se faça uma mudança específica em sua vida. Seus objetivos devem estar 
alinhados àquilo que realmente é o mais importante para si, ou não terá paixão e disciplina para se comprometer 
com eles.

Será sempre bom testar a ambição, o que realmente se quer atingir na vida, pois ela caminha junto à 
inteligência. Esta se fará presente, no momento em que se entrar em contato com a visão da vida que se tem. Isso 
quer dizer: com aquilo que é apaixonante para si e capaz de deixá-lo comprometido, mantendo a integridade com 
aquilo que se pensa e a pessoa que se é. É preciso ter paciência para não se trair.   

                     (Revista Época, 18 de fevereiro de 2008. pág. 62 – Texto adaptado)

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
Texto: Siga o exemplo do bambu

01- Qual a razão do bambu, com sua aparência frágil, ser, mesmo que metaforicamente, um exemplo de solidez?
A- (     ) Pelo fato do bambu ser mais uma planta frágil
B- (     ) Pelo  fato do bambu se proteger,  criando uma estrutura  sólida,  para então despontar  e não ser 

arrancado por qualquer vento, mesmo que seja um vento forte
C- (     ) Pelo fato do bambu não se proteger, mas mesmo assim, conseguir se estabelecer na terra e não ser 

derrubado facilmente
D- (     ) Pelo fato do bambu ser um arbusto muito bonito, servindo muitas vezes de ornamentação 
E- (     ) Pelo fato do bambu ser totalmente maleável

02- Por que precisar mudar para ser o melhor?
A- (     ) A sociedade não exige competitividade, logo desnecessário qualquer busca nesse sentido
B- (     ) A sociedade exige pouco ou quase nada daqueles que a compõem
C- (     ) A sociedade globalizada exige  de seus integrantes uma corrida desenfreada na busca de uma 

colocação profissional
D- (     ) A sociedade não intervém na vida das pessoas
E- (     ) A sociedade não consegue acompanhar o progresso das pessoas

03- Ser honesto consigo mesmo, faz-se valer para que:
A- (     ) Mantenha a integridade com aquilo que se pensa e a pessoa que se é
B- (     ) Para que seus objetivos sejam alcançados
C- (     ) Consiga fazer em sua vida uma mudança durável
D- (     ) Decida o que fazer em sua vida, mesmo que não seja do seu agrado
E- (     ) Levante a moral do grupo em que está inserido  

04- Depender de fatores não-excludentes para atingir o potencial que se quer, significa: 
A- (     ) Disputar com muitas pessoas uma única vaga
B- (     ) Perder ou ganhar de si mesmo
C- (     ) Levar a sério os concursos que fizer
D- (     ) Manipular resultados do concurso que fizer
E- (     ) Não acreditar em justiça 

LÍNGUA PORTUGUESA

05- Assinale a alternativa em que TODAS as palavras apresentam ditongo decrescente: 
A- (     ) Ainda – veio - inteligência
B- (     ) Não – carreira - quatro
C- (     ) Vários – ambição - aquilo

2



D- (     ) Foram – paixão - potencial
E- (     ) Trair – visão - subterrânea

06- A forma verbal classificada incorretamente, no parêntese, é: 
A- (     ) É (verbo anômalo)
B- (     ) VEIO (verbo irregular)
C- (     ) TERÁ (verbo auxiliar)
D- (     ) AVALIAR (verbo regular)
E- (     ) FIZER (verbo abundante)

07- Identifique a alternativa na qual a seqüência de palavras apresenta dígrafo: 
A- (     ) Honesto – melhores – conjunto
B- (     ) Antes – exemplo - disciplina
C- (     ) Pessoa – desejo - ambição
D- (     ) Aquilo – dizer - paciência
E- (     ) Começa – mudanças - alinhados

08- “... com aquilo que é apaixonante para si ...” O termo grifado na oração, sintaticamente, é classificado de: 
A- (     ) Predicativo do objeto  
B- (     ) Predicativo do sujeito
C- (     ) Agente da passiva
D- (     ) Objeto direto
E- (     ) Objeto indireto

09- A alternativa que apresenta um verbo na forma arrizotônica é:
A- (     ) palavra era latina
B- (     ) “... ainda não foram postas em prática”
C- (     ) “... uma planta que parece frágil...”
D- (     ) “Quando ela desponta, está firme e sólido”
E- (     ) “... lembrando que ser paciente não é ser acomodado”.

10- “... o mais importante para si, ou não terá paixão e disciplina para se comprometer com eles. O termo grifado, 
sintaticamente, é classificado de: 

A- (     ) Agente da passiva
B- (     ) Objeto direto
C- (     ) Objeto indireto
D- (     ) Complemento nominal
E- (     ) Predicativo do objeto

11- “Quando ele desponta, está firme e sólido”. A oração é classificada como subordinada adverbial: 
A- (     ) Temporal
B- (     ) Causal
C- (     ) Consecutiva
D- (     ) Condicional
E- (     ) Proporcional

12- Em: “É preciso ter paciência para não se trair”. Temos uma oração subordinada substantiva: 
A- (     ) Apositiva
B- (     ) Predicativa
C- (     ) Subjetiva
D- (     ) Objetiva direta
E- (     ) Objetiva indireta

13- Sobre o trecho: “Isso quer dizer: com aquilo que é apaixonante para si e capaz de deixá-lo comprometido...”, é 
correto afirmar que: 
I – apresenta dois pronomes substantivos.
II – há três palavras formadas por sufixação.
III – contém um verbo irregular.
IV – apresenta um predicativo do objeto
V – todas as formas verbais são arrizotônicas.

A- (     ) Apenas a II afirmativa é correta
B- (     ) Apenas a IV afirmativa é correta
C- (     ) Apenas a V afirmativa é correta
D- (     ) Apenas as I e III afirmativas são corretas
E- (     ) Apenas as IV e V afirmativas são corretas
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14- Observe os trechos abaixo:

1ª) “Seus objetivos devem estar alinhados àquilo...”
2ª) “... com aquilo que é apaixonante para si...” 
3ª) “... mantendo a integridade com aquilo...”

Sobre o pronome demonstrativo podemos afirmar que:
I – Na 1ª oração exerce a função de objeto indireto.
II – Na 2ª oração exerce a função de objeto direto
III – Na 3ª oração exerce a função de predicativo
IV – Nas três orações apresenta-se como pronome adjetivo

    Estão corretas:
A- (     ) Somente a 1ª afirmativa.
B- (     ) Somente a 2ª afirmativa.
C- (     ) Somente a 3ª afirmativa.
D- (     ) Somente a 4ª afirmativa.
E- (     ) Todas as afirmativas.

15- “Assinale a alternativa em que ocorre erro de concordância: 
A- (     ) A maioria dos profissionais chegou às 14 horas. 
B- (     ) Chegaram de São Paulo os técnicos para fazer a análise do projeto.
C- (     )  Entre uma decisão e outra, foi considerado, por algum tempo, a possibilidade de se desistir das 

idéias.
D- (     ) Não se sabem as razões que levaram os trabalhadores a essa revolta.
E- (     ) Confiança, persistência, inteligência, paciência, tudo é importante no dia-a-dia.

16- Em:  “...  avaliar  quais  são  suas  verdadeiras  intenções,  motivos e  desejos para  que  se  faça  uma  mudança 
específica em sua vida.” Os termos grifados, sintaticamente, são classificados de: 

A- (     ) Sujeito e complemento nominal 
B- (     ) Predicativo do sujeito e aposto
C- (     ) Objeto direto e adjunto adnominal
D- (     ) Objeto indireto e complemento nominal
E- (     ) Predicativo do objeto e aposto

17- Identifique nas alternativas abaixo, aquela que apresenta uma oração subordinada adverbial final: 
A- (     ) “Será sempre bom testar a ambição...” 
B- (     ) “Esta se fará presente, no momento em que entrar...”
C- (     ) “... aquilo que realmente é mais importante para si...”
D- (     ) “... pessoas se perdem nas mudanças que fazem para se tornar os melhores.”
E- (     ) “... inteligência para remover obstáculos...”

18- Assinale a figura de linguagem predominante no seguinte trecho: 
O jovem brasileiro está se empenhando, cada vez mais, para realizar-se profissionalmente.

A- (     ) Eufemismo
B- (     ) Metáfora
C- (     ) Metonímia
D- (     ) Ironia
E- (     ) Hipérbole

19- Em: “... o bambu leva vários anos construindo uma rede subterrânea de raízes”. Encontramos a seguinte figura 
de linguagem: 

A- (     ) Aliteração
B- (     ) Hipérbato
C- (     ) Catacrese
D- (     ) Sinestesia
E- (     ) Prosopopéia

20- “Potencial é o conjunto  de qualidades  ou habilidades  que ainda não foram postas em prática.” Os vocábulos 
grifados no texto classificam-se morfologicamente como: 

A- (     ) Preposição – conjunção – pronome - preposição
B- (     ) Pronome – interjeição – pronome - advérbio
C- (     ) Conjunção - pronome – preposição - interjeição
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D- (     ) Advérbio - conjunção – preposição - preposição
E- (     ) Adjetivo – advérbio – conjunção - pronome

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21- A utilização de mapas na geografia assume um papel de extrema importância no estudo do espaço geográfico. 
Um dos elementos do mapa indispensável é a escala. Vamos supor que você foi encarregado de realizar um 
estudo Geoambiental de uma área do Pará e dispõe de cinco mapas, com escalas diferentes, mencionadas a 
seguir. Assinale aquele que possui uma escala que permite identificar mais detalhes do espaço geográfico a ser 
investigado
 A- (     ) 1: 1.000.000
B- (     ) 1: 100.000;
C- (     ) 1:25.000;
D- (     ) 1: 500.000;
E- (     ) 1: 2.500.000.

22- A área da superfície terrestre onde existe uma ocupação humana, exercendo atividades culturais, econômicas e 
sociais sobre o ambiente é denominada de:

 
A- (     ) Área anecumênica;
B- (     ) Área-core;
C- (     ) Área antropizada;
D- (     ) Área eutrofizada;
E- (     ) Área sustentável.

23- A massa polar atlântica, responsável pelo fenômeno da friagem na Amazônia, é: 
 

A- (     ) Formada no Atlântico Sul e esfria ao passar pela Corrente de Falklands;
B- (     ) De origem andina, transferindo o frio das geleiras das montanhas;
C- (     ) De origem Subantartica e atravessa o continente pelas planícies interiores;
D- (     ) Mais atuante na Amazônia oriental, por ocasião dos equinócios; 
E- (     ) Originada no anticiclone do Atlântico, e entra pelo foz do Amazonas.

24- As  áreas  costeiras  são  palco  para  um  importante  mecanismo  de  atuação  das  brisas.  Esses  ventos  são 
decorrentes do(a):

 
A- (     ) Ação das correntes de maré, que interferem fortemente na circulação atmosférica continental;
B- (     ) Diferença de aquecimento e resfriamento, ao longo do dia, entre oceano e continente; 
C- (     ) Desequilíbrio barométrico entre os hemisférios ocidental e oriental;
D- (     ) Interferência das correntes de deriva que agem nas proximidades da costa;
E- (     ) Desequilíbrio térmico entre áreas mais altas e baixas das regiões costeiras; 

25-  O relevo da região Centro-Oeste do Brasil  apresenta uma enorme diversidade. Segundo Jurandy Ross,  há 
muitas unidades de relevo nessa região que guardam uma características comum: a altitude média baixa. Os 
pontos mais elevados encontram-se em Goiás, nas proximidades do distrito federal, mais precisamente ao norte 
dele, na chapada dos veadeiros, que chega a atingir 1960 metros. Do lado do Mato Grosso, na fronteira com 
Rondônia, encontramos outra unidade famosa: a chapada dos Parecis. Sua importância está no fato de:

 
A- (     ) Constituir a unidade de relevo mais elevada do Brasil, com o Pico da Neblina na fronteira dos dois 

estados, com 3.015m;
B- (     ) Apresentar o formato de uma serra verdadeira, a única que se encontra no Brasil;
C- (     ) Distribuir-se no sentido Norte-Sul, separando assim as bacias dos rios Paraguai e São Francisco;
D- (     ) Constituir uma extensão da Cordilheira dos Andes dentro do território brasileiro;
E- (     ) Distribuir-se  no  sentido  leste-oeste  e,  com  isso,  separar  as  duas  mais  importantes  bacias 

hidrográficas da América do Sul: a Amazônica e a Platina.

26- A urbanização brasileira iniciou-se com a industrialização, isto é, a partir do fim do século XIX e se acelerou muito 
no século XX. Intensificou-se especialmente a partir de 1950, com o advento das metrópoles, ou cidades com 
mais de 1.000,00 de habitantes. Sobre o processo de urbanização, é incorreto afirmar:
 A- (     ) Para  haver  uma megalópole  de  fato  é  necessário  que  as  cidades  que  as  constituem sejam 

conurbadas;
B- (     ) Rede Urbana é o sistema de cidades de um país, com as relações entre cidade e campo e entre 
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diferentes tipos de cidades (pequenas, médias e grandes);
C- (     ) Conurbação é o nome da junção ou interligação física de duas ou mais cidades vizinhas;
D- (     ) Os elevados edifícios constituem o principal aspecto do crescimento vertical das cidades;
E- (     ) Foi somente a partir da Revolução Industrial, que a cidade deixou de ser subordinada ao campo, 

ao meio rural. 
27- O nordeste surgiu como unidade regional apenas a partir do pós-guerra, entretanto, considerando-se este recorte 

do Brasil  dentro de uma perspectiva histórica, pode-se afirmar a existência antiga de vários “nordestes” com 
características naturais e de uso e ocupação bem diferentes entre si. Sobre estas áreas distintas do nordeste 
brasileiro, é verdadeiro afirmar que:

 
A- (     ) O Polígono das Secas, área dominada pelos cerrados, ocorre em relevo de depressão e planaltos 

e constituiu-se no “nordeste” produtor de alimentos para as cidades litorâneas;
B- (     ) O Meio Norte, área de transição entre os domínios semi-árido e tropical,  ocorre em relevo de 

planaltos cristalinos e constituiu-se no “nordeste” produtor da cafeicultura; 
C- (     ) O Agreste, domínio da caatinga, ocorre em relevo preponderante de planaltos sedimentares e 

constituiu-se no “nordeste” algodoeiro-pecuarista;
D- (     ) A Zona da Mata, faixa úmida litorânea, ocorre em relevo de planícies e tabuleiros e constituiu-se 

no “nordeste” produtor do açúcar e do cacau; 
E- (     ) O Sertão,  estreita  faixa de transição ecológica,  ocorre  em relevo de depressão sedimentar  e 

constituiu-se no “nordeste” da policultura familiar;

28-  A Silvicultura é uma atividade econômica do setor primário que consiste:
 A- (     )  Na criação de ostras;
B- (     )  Na extração de seivas florestais;
C- (     )  No cultivo de lavouras de subsistência;
D- (     )  No plantio de espécies florestais;
E- (     )  No extrativismo;

29-  “As migrações internas, entre áreas e regiões do Brasil, vêm ocorrendo desde a época colonial, embora se 
tenham intensificado a partir do início do século XX, notadamente após a segunda guerra mundial ”. (José William 
Vesentini.) a respeito dos movimentos migratórios brasileiros do século XX, analise as afirmativas a seguir: 

I. As principais migrações inter-regionais foram as de populações nordestinas e mineiras para as grandes cidades do 
Centro-Sul, por causa do crescimento econômico desta região;

II. A emigração do Nordeste é explicada pelo seu declínio econômico causado tanto pela diminuição da demanda 
internacional por seus produtos agrícolas de exportação como pela estagnação do seu setor industrial;

III. Nas últimas décadas, especialmente a partir de 1980, algumas microrregiões do Nordeste começaram a receber 
imigrantes, embora o saldo migratório da Região seja ainda negativo;

IV.  O deslocamento  da  fronteira  agrícola  para  o  Centro-Oeste  e  a  Amazônia,  nas  últimas  décadas  do  século 
passado, atraiu grande quantidade de imigrantes oriundos do Nordeste, do Sul e até do Sudeste do país.

A- (     ) Se somente as afirmativas I e IV estiverem corretas;
B- (     ) Se somente as afirmativas II e III estiverem corretas;
C- (     ) Se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas;
D- (     ) Se somente as afirmativas II, III e IV estiverem corretas;
E- (     ) Se as afirmativas I, II, III e IV estiverem corretas.

30- As últimas décadas do século XX serão lembradas como um período de muitas transformações no mundo. Elas 
impressionaram pela forma inesperada e veloz com que ocorreram, pela divulgação que tiveram e pelas alterações 
espaciais que provocaram, como é o caso...

 
A- (     ) Da  emergência  econômica  e  geopolítica  da  Rússia  e  do  Japão,  que  hoje  são  considerados 

potências nestes aspectos, apesar de serem tutelados, militarmente, pelos Estados Unidos;
B- (     ) Da Guerra do Iraque, que trouxe como conseqüência a diminuição do poder dos Estados Unidos 

no espaço mundial  que,  atualmente,  limita  suas  ações  e  tende a  restringir  sua  influência  ao 
Continente Americano;

C- (     ) Do esfacelamento da ex-URSS,  que influenciou a decadência  da Rússia  no cenário  mundial, 
embora a mesma seja herdeira do poderoso arsenal nuclear soviético;

D- (     ) Dos ataques terroristas aos Estados Unidos, que trouxeram como conseqüência a reordenação 
geopolítica  do mundo,  com a aproximação de nações antes inimigas,  como Cuba e Estados 
Unidos;

E- (     ) Do surgimento de novas potências no cenário mundial como é o caso de Brasil e Argentina.

31- A atividade agropecuária é considerada intensiva, quando: 
A- (     ) A terra é o fator principal de produção, e a mão-de-obra é abundante;
B- (     ) A prática da Rotação de Terras se realiza sazonalmente para que haja um maior aproveitamento 
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do espaço;
C- (     ) A terra e o capital são fatores secundários na produção, ao contrário do que ocorre com a mão-

de-obra especializada;
D- (     ) O capital e o trabalho são os principais fatores de produção, passando a terra a ser um fator

Secundário;
E- (     ) Tem, como destino, a produção para subsistência imediata dos grupos humanos.

32-  “Até o final da década de 80, existiam na áfrica treze conflitos regionais (Angola, Etiópia, Libéria, Sudão, Chade, 
entre outros). Um ano depois, esse número diminuiu para seis diante dos altos custos de sua manutenção. Com o 
relaxamento das tensões EUA/URSS (distensão), os países africanos também deixaram de ser o desencalhe de 
armas convencionais dos dois países. Entre 1984 e 1987, as despesas militares diminuíram de 5,2% do PNB 
acumulado dos países em conflito para cerca de 4,3%. o cenário que resulta é desolador. destruição econômica e 
desestruturação social, com a disseminando da fome e da epidemia da Aids.” (Oliva, J. e Giansanti, r. Espaço e 
Modernidade:Temas da Geografia Mundial. São Paulo: Atual, 1995).
Os conflitos existentes na áfrica, juntamente com a fome e as epidemias, são elementos que constituem o triste 
cenário deste continente. Entre as explicações para compreendermos a existência dessas intermináveis guerras 
regionais, podemos apontar que:

 
A- (     )  A atual disputa pelo potencial mercado de alimentos impulsiona as grandes potências africanas a 

investirem maciçamente na produção e venda de armamentos;
B- (     )  O continente africano exerce importante papel estratégico nas relações políticas e ideológicas 

entre os países que compõem os blocos econômicos mundiais;
C- (     ) Os conflitos ocorrem por conta do interesse de diversas tribos em constituírem um espaço comum 

africano para agregar as diversas comunidades em um mesmo grupo étnico - lingüístico- cultural;
D- (     ) As  atuais  fronteiras  foram  traçadas  pelos  colonizadores  europeus  sem  respeitar  a  antiga 

organização tribal e a distribuição geográfica das etnias no continente;
E- (     ) As comunidades étnicas optaram por entrar em conflitos armados estimulados pela inserção do 

capitalismo  neoliberal  e,  principalmente,  por  conta  dos  diversos  produtos  industrializados 
disponíveis nos mercados africanos.

33- A desigual repartição da população mundial faz com que uma área do planeta seja conhecida como sendo um 
verdadeiro “formigueiro humano”. Esse espaço corresponde à (ao):

 
A- (     ) Europa Norte-Oriental;
B- (     ) África de Sudeste;
C- (     ) Sul e Sudeste da Ásia;
D- (     ) Nordeste dos Estados Unidos;
E- (     ) Sudeste da América Latina.

34- Podemos afirmar sobre o Plano Marshall:
 

A- (     ) Ajudou a reconstrução dos países comunistas depois de Segunda Guerra Mundial;
B- (     ) Levou à liquidação dos impérios colonial da França e Inglaterra;
C- (     ) Foi uma forma de os Estados Unidos ajudarem os países do Comecon a restaurarem a economia 

capitalista abalada ela guerra;
D- (     ) Foi uma ajuda concedida pelos Estados Unidos à Inglaterra durante a Guerra;
E- (     ) Através dele, os Estados Unidos ajudaram o reerguimento da economia capitalista nos países da 

Europa Ocidental.

35- As precipitações que ocorrem nas proximidades das grandes concentrações industriais podem causar danos à 
vegetação, às pessoas e até mesmo às construções e máquinas. Devido às características apresentadas por 
essas precipitações, elas recebem uma denominação especial. Assinale a alternativa que contém o nome correto 
do tipo de precipitação e a causa responsável pela sua ocorrência:

 
A- (     ) Fog, poluição do ar; 
B- (     ) Chuvas ácidas, poluição do ar;
C- (     ) Inversão térmica, poluição das águas;
D- (     ) Chuvas ácidas, poluição das águas;
E- (     ) Névoa úmida, poluição das águas.

36- Para indicar  o estágio  de desenvolvimento de um país,  usam-se diversos índices ou indicadores,  como por 
exemplo, a situação da renda per capita. Acerca do uso da renda per capita como indicador de desenvolvimento, 
pode-se fazer a seguinte observação:

 
A- (     ) È um critério que permite conhecer a real situação de um país;

7



B- (     ) É o melhor indicador para configurar economicamente um país subdesenvolvido;
C- (     ) O resultado que oferece é distorcido, pois oculta a má distribuição de renda;
D- (     ) Como indicador, sua aplicação deve se restringir aos países desenvolvidos;
E- (     ) O valor desse índice não é abrangente, pois deixa de indicar a qualidade do trabalho.

37-  “Em pleno século XXI, as religiões continuam tendo grande influência no contexto social e cultural de diversos 
países e em amplas regiões do planeta. o poder da fé é de tal magnitude que é capaz de influir em aspectos 
políticos, sociais e econômicos de nações cujas autoridades, leis ou fronteiras são fortemente delimitadas por  
questões religiosas. além disso, variados conflitos no mundo nos últimos tempos têm sua origem em divergências 
religiosas. (...) Jerusalém é a cidade sagrada de três grandes religiões (...). os três credos têm em Jerusalém 
marcos básicos de sua doutrina e de sua história.”  (in.: Atlas geográfico mundial  ―  Para Conhecer Melhor o 
Mundo em que Vivemos ― vol.01 Mundo. Barcelona: Editorial Sol 90, 2005.)

O texto acima apresenta Jerusalém como a cidade sagrada de três religiões. São elas:
A- (     ) Judaísmo, hinduísmo e islamismo;  
B- (     ) Judaísmo, cristianismo e islamismo;  
C- (     ) Judaísmo, budismo e islamismo;
D- (     ) Judaísmo, confucionismo e islamismo;
E- (     ) Judaísmo, xintoísmo e islamismo;

38- Desde  a  década  de  1970,  têm  sido  observadas  mudanças  no  modo  como  funciona  o  capitalismo.  Essas 
mudanças  estão  associadas  à  reorganização  dos  processos  de  produção  e  de  troca.  A  respeito  dessas 
mudanças, analise as afirmativas a seguir:

I.   A crise da produção em massa do tipo fordista criou oportunidades para o sistema de produção flexível;
II.  O  esgotamento  do  modelo  de  regulação  do  Estado  intervencionista  deu  lugar  à  regulação  do  mercado  do 

neoliberalismo;
III. A limitação da administração por hierarquias muito rígidas tornou bem sucedida a descentralização das atividades 

produtivas das grandes corporações;
IV. A rigidez dos contratos de trabalho regulamentados foi substituída por contratos terceirizados, muitas vezes
      temporários.

A- (     ) Se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas;
B- (     ) Se apenas as afirmativas III e IV estiverem corretas;
C- (     ) Se apenas as afirmativas I, II e IV estiverem corretas;
D- (     ) Se apenas as afirmativas II, III e IV estiverem corretas;
E- (     ) Se todas as afirmativas estiverem corretas.

39- A  grande  crise  econômica  de  1929  abalou  a  sociedade  capitalista  e  frustrou  estratégias  de  ampliação  e 
acumulação de riquezas no ocidente. De fato, essa crise:

 
A- (     ) Destruiu as relações de dependência econômica entre os Estados Unidos e a Europa;
B- (     ) Fortaleceu as organizações sindicais norte-americanas e suas idéias revolucionárias;
C- (     ) Mostrou as fragilidades do capitalismo, seus desequilíbrios e as dificuldades de superá-los;
D- (     ) Afetou o consumo de produtos industrializados na Europa, preservando o mercado interno dos 

Estados Unidos;
E- (     ) Teve  relação  direta  com  o  surgimento  do  totalitarismo  na  Europa,  sobretudo  na  Itália  e  na 

Alemanha.

40- No final do século passado, a falência do socialismo real na Europa, o fim da guerra fria e a emergência dos 
blocos econômicos internacionais (NAFTA, UE, etc.) principiaram uma nova ordem mundial que ficou conhecida 
como globalização. Sobre esta nova ordem mundial, é correto afirmar que:

 
A- (     ) Foi bloqueada pelo imperialismo associado ao capital financeiro;
B- (     ) Esgotou-se na revolução comercial mercantilista durante o Antigo Regime;
C- (     ) Trouxe  uma  nova  dinâmica  para  a  economia,  tornando  mais  fluida  a  circulação  do  capital 

financeiro;
D- (     ) Acabou  com  as  fronteiras  nacionais,  dando  total  liberdade  de  locomoção  às  pessoas  e 

mercadorias;
E- (     ) Tornou-se  inevitável  em  decorrência  do  avanço  de  novas  tecnologias  de  armazenamento  e 

veiculação da informação.
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Legislação

41- O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:
A- (     ) Valorização do profissional da educação escolar
B- (     ) Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público;
C- (     ) Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação;
D- (     ) Atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade;
E- (     ) Valorização da experiência extra-escolar;

42- O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui 
disciplina dos horários  normais  das escolas públicas de ensino fundamental,  assegurando o respeito  à 
diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. 
A- (     ) Sistemas  de  ensino  regulamentam  o  fortalecimento  dos  vínculos  de  família,  dos  laços 

de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social;
B- (     ) Os sistemas de ensino regulamentam o desenvolvimento da capacidade de aprender,  tendo 

como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
C- (     ) Os sistemas de ensino regulamentam os procedimentos para a definição do conteúdo do 

ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores;
D- (     ) Os sistemas de ensino ouvirão somente entidade católica;
E- (     ) Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil;

43- Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: 
A- (     ) Professores  com  especialização  adequada  em  nível  médio  ou  superior,  para 

atendimento especializado,  bem como professores do ensino regular  capacitados para a 
integração desses educandos nas classes comuns; 

B- (     ) O Poder Público adotará,  como alternativa  preferencial,  a ampliação do atendimento aos 
educandos com necessidades especiais na própria rede particular regular de ensino; 

C- (     ) A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de 
zero a oito anos, durante a educação infantil; 

D- (     ) Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 
E- (     ) Educação especial para os programas sociais; 

    
44- Planejamento é um processo de busca de equilíbrio entre meio e fins, entre recursos e objetivos, na busca 

da melhoria do funcionamento do sistema educacional ,deve-se levar em consideração:
A- (     ) O planejamento não corre em um momento do ano, mas a cada dia do ano;
B- (     ) O planejamento é uma divisão de tarefas para todos;
C- (     ) O planejamento é um processo de ação escolar;
D- (     ) O planejamento é um instrumento de condições estruturais;
E- (     ) O planejamento é um processo de ação sala de aula; 

45- Do Projeto Pedagógico e as metas a serem alcançadas surgirá: 
A- (     ) Plano de manutenção, plano de curso e plano de ensino;
B- (     ) Plano de ensino, plano de liberal e plano de escola; 
C- (     ) Plano de curso, plano de escola e plano de regional;  
D- (     ) Plano de escola, plano de curso e plano de ensino;  
E- (     ) Plano de ensino, plano de liberal e plano de manutenção;  
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