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INSTRUÇÕES 
 
1. Este BOLETIM contém 40 (quarenta) questões. Cada questão apresenta 5 (cinco) 
alternativas (A) (B) (C) (D) e (E) . Confira atentamente se ele ESTÁ COMPLETO! 
 
2. Juntamente com este BOLETIM, você está recebe seu CARTÃO-RESPOSTA. Verifique se 
ele está identificado corretamente com o seu nome. 
 
3. Utilize os espaços deste BOLETIM para seus rascunhos, transferindo as respostas finais 
para o CARTÃO RESPOSTA. As respostas feitas neste BOLETIM (Rascunho) não serão 
consideradas para efeito de correção. Não há substituição do CARTÃO RESPOSTA. 
 
4. Esta prova terá duração de 4 (quatro) horas.  
 
5. Só será permitido em cima da carteira: caneta azul ou preta, lápis e comprovante de 
inscrição (para anotar o gabarito). Demais objetos, colocá-los sob a carteira, juntamente 
com os eletrônicos desligados e  lacrados. 
 
6. O 1º candidato que terminar a prova, só sairá da sala 30 minutos após o início da prova. 
 
7.  Não será permitido levar o Caderno de Questões. 
 
8. O candidato não pode transitar pela sala e só pode levantar-se para ir ao banheiro depois de 
30 minutos do início da prova, acompanhado do fiscal de corredor, sob pena de ser 
eliminado. 
 
9. Ao final, devolva aos Fiscais todo o material recebido, ou seja, este CADERNO DE 
QUESTÕES e o seu CARTÃO RESPOSTA, caso contrário, você sofre a pena de ser 
eliminado.  
 
A Prefeitura Municipal de MOJU DESEJA SUCESSO PARA VOCÊ!  
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NOME COMPLETO 
 

________________________________________________

INSCRIÇÃO 
 

___________ 






ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA
O texto a seguir é referente às questões de 01 a 05. 

 
“Aprender a ser cidadão e ser 
cidadã é, entre outras coisas, 
aprender a agir com respeito, 
solidariedade, responsabilidade, 
justiça, não-violência; é aprender a 
usar o diálogo nas mais diferentes 
situações e comprometer-se com o 
que acontece na vida coletiva da 
comunidade e do país. Estes 
valores e estas atitudes precisam 
ser aprendidos e desenvolvidos 
pelos estudantes e, portanto, podem 
e devem ser ensinados na escola.” 
(Texto extraído do Módulo de Apresentação do 
Programa de Desenvolvimento Profissional 
Continuado – pág. 16 / MEC-Governo Federal) 

 
01. O tema central do texto é 
(A) respeito. 
(B) ética. 
(C) democracia. 
(D) coletividade. 
(E) justiça. 
 
02. O propósito do texto é dizer que 
(A) ser cidadão ou cidadã está em usar a razão e que 
esta seja a melhor forma de ensinar os conteúdos com 
quais os estudantes conviverão na escola. 
(B) os valores e os princípios são papéis ativos no 
discurso estudantil, para que o aluno torne-se um homem 
de bem. 
(C) uma educação deve partir dos princípios não-
temáticos que a escola abordará ao longo do ano letivo, 
do ponto de vista da moral. 
(D) a educação para a cidadania pauta-se 
necessariamente em princípios éticos democráticos que 
se realizem a partir do compromisso da escola com o 
ensino. 
(E) os educadores, ao apropriarem-se da democracia e 
da cidadania, podem ensiná-las na escola. 
 
03. A expressão “comprometer-se” retoma a idéia de 
(A) aprender a ser cidadão. 
(B) agir com respeito. 
(C) coletividade na comunidade. 
(D) valores. 
(E) ensinamentos na escola. 
 
04. Do período “Estes valores e estas atitudes precisam 
ser aprendidos e desenvolvidos pelos estudantes e, 
portanto, podem e devem ser ensinados na escola.”, a 
análise correta que se faz do emprego das quatro 
ocorrências da conjunção “e”, é 
(A) somente a primeira tem valor aditivo. 
(B) a primeira e a segunda têm valor aditivo. 
(C) valor aditivo só pode ser atribuído à terceira 
conjunção. 

(D) a terceira tem valor explicativo e as outras, aditivo. 
(E) todas as conjunções têm valor aditivo. 
05. Ao construir um texto faz-se necessário escolher a 
função da linguagem, pois a intenção do que se quer dizer 
encontra-se nessa escolha. A intenção comunicativa do 
texto está centrada, portanto, na função 
(A) metalingüística. 
(B) conativa. 
(C) referencial. 
(D) fática. 
(E) emotiva. 
 
06. Das “Dicas para escrever bem”, (Um spam – atribuído a 
Nilo Moraes – revista Língua Portuguesa, № 26, dezembro 
de 2007 – frases adaptadas), uma aplicação coerente, 
encontra-se na frase: 
(A) Não esqueça das maiúsculas, como já dizia minha 
professora loreta lá no colégio do rosário, na vila de moju. 
(B) Nunca generalize: generalizar, em todas as situações, 
sempre é um erro. 
(C) A voz passiva deve ser evitada. 
(D) Evite lugares comuns assim como o diabo foge da cruz. 
(E) Eu, uma pessoa estudiosa, sei  que o aposto fica entre 
vírgulas. 
 
07. Em relação à norma culta, na frase “Às custas de muita 
conversa, conseguimos fazê-lo mudar de opinião.”, observa-
se um erro de 
(A) regência. 
(B) concordância verbal. 
(C) concordância nominal. 
(D) ortografia. 
(E) flexão da palavra. 
 
08. O emprego do adjunto adverbial (sublinhado nas 
alternativas) estabelece uma relação semântica de 
acréscimo, em: 
(A) Estudou para passar no concurso. 
(B) É preciso agir rapidamente. 
(C) Estudou muito. 
(D) Além da tristeza, sentia profundo cansaço. 
(E)O candidato apareceu duas vezes . 
 
O texto a seguir é referente às questões de 09 e 10. 

“Presídios, periferias e delegacias já não têm 
mais controle sobre a gíria ligada ao 
universo criminal, que se espalha pela mídia 
e pelo cotidiano do cidadão comum.” 

09. O texto afirma que 
(A) Emprega-se tanto a gíria que os delegados perderam o 
controle em fazer com que essa maneira de comunicação 
esteja centrada somente nos presídios. 
(B) As instituições ligadas ao crime perderam o domínio 
quanto ao uso da gíria, tanto que chegou à mídia e ao dia-a-
dia do homem.  
(C) A expansão desses termos para a linguagem do 
cotidiano depende, na maioria das vezes, da mídia. 






(D) As gírias nascem, crescem e ligam-se ao universo 
criminal, dificultando assim o controle feito pela polícia. 
(E) A maioria dos grupos sociais desenvolve termos ou 
expressões particulares ao universo da gíria. 
 
10. Em relação às normas gramaticais, é correto afirmar 
que 
(A) a palavra “gíria” é acentuada, porque é paroxítona 
terminada em “a”. 
(B) “presídios, periferias e delegacias” é sujeito 
composto, por isso o verbo ter (têm) está no plural. 
(C) a expressão “universo criminal” tem função de 
locução adjetiva. 
(D) o plural da palavra cidadão é cidadões. 
(E) a palavra “que” é um pronome relativo referente à 
palavra controle. 
 
As próximas 5 questões referem-se ao Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Município de Moju, Lei n° 
405, de 12/10/1989 
 
11. A posse do servidor Público Municipal de Moju é 
dada pelo 
(A) Prefeito. 
(B) Secretário de Administração. 
(C) Chefe de gabinete da Prefeitura. 
(D) Presidente da Câmara de Vereadores. 
(E) Chefe do Setor de Recursos Humanos da Prefeitura. 
 
12. Para efeito de aposentadoria computar-se-á 
integralmente o tempo de serviço efetivamente realizado 
em outra instituição, EXCETO aquele prestado  
(A) em autarquia. 
(B) no período ativo das Forças Armadas. 
(C) a instituição de caráter privado que tiver sido 
transformada em estabelecimento de serviço público. 
(D) enquanto esteve em tratamento de saúde. 
(E) como função gratificada antes da realização do 
concurso público. 
 
13. No caso de Extinção de um cargo ou de declarada a 
sua desnecessidade, o funcionário estável  
(A) terá direito à aposentadoria. 
(B) ficará em disponibilidade remunerada. 
(C) será dispensado. 
(D) será imediatamente transferido para outro setor. 
(E) ficará em quadro em extinção com vencimentos 
estagnados. 
 
14. NÃO se concederá licença, sem vencimento ou 
remuneração e sem contagem de tempo para 
aposentadoria ou promoção, para tratamento de 
assuntos particulares ao funcionário nomeado, removido 
ou transferido,  
(A) pelo prazo de 18 meses. 
(B) que já gozou desse tipo de licença. 
(C) antes de assumir o exercício. 
(D) após o estágio probatório. 
(E) faltando menos de 5 anos para a aposentadoria. 

15. Após cada _______ de efetivo exercício, ao funcionário 
que a requerer, conceder-se-á licença especial de 
________ com todos os direitos e vantagens do seu cargo 
efetivo. 
As lacunas são corretamente preenchidas com 
(A) 7 anos  e 6 meses. 
(B) 8 anos e 1 ano. 
(C) 9 anos e 6 meses. 
(D) 10 anos e 6 meses. 
(E) 10 anos e 1 ano. 
 
16. A divisão regional brasileira é realizada de duas formas: 
através das 5 regiões do IBGE ou a partir de 3 grandes 
regiões geo-econômicas. Segundo a divisão do IBGE, a 
região que apresenta o maior número de estados é a  
(A) Amazônica. 
(B) Norte. 
(C) Nordeste. 
(D) Centro Oeste. 
(E) Centro Sul. 
 
Utilize a letra da música abaixo para resolver as duas 
próximas questões: 

TOCA TOCANTINS 
Toca Tocantins  Tuas águas para o mar 
Os meios não são os fins  Por que vão te matar? 
Por que te transformar Em águas assassinas 
E nelas afogar a vida? 
Toca Tocantins  Tuas águas para o mar 
É lá o teu destino aqui não é teu lugar 
Que viva o açaizeiro, a arara e o tamuatá 
Não matem o mato inteiro 
Não morra o rio Guamá 
Toca Tocantins   Tuas águas para o mar... 

  Nilson Chaves e Jamil Damous 
17. A música refere-se mais implicitamente 
(A) ao desmatamento da Amazônia. 
(B) ao aumento da temperatura terrestre. 
(C) à hidrelétrica de Tucuruí. 
(D) às enchentes dos nossos rios. 
(E) à influência do mar sobre o rio Tocantins. 
 
18. No trecho “Por que te transformar em águas assassinas 
e nelas afogar a vida?”, é apontado um problema que 
poderia ser minimizado pela  
(A) política de resgate nas águas do rio Tocantins. 
(B) construção de eclusas. 
(C) redução do desmatamento da região. 
(D) vigilância constante ao longo do rio Tocantins. 
(E) recuperação da flora e fauna destruídas. 
 
19. Ao norte, o município de Moju tem fronteiras com os 
municípios de  
(A) Abaetetuba e Barcarena. 
(B) Acará e Tailândia. 
(C) Breu Branco e Baião. 
(D) Acará e Mocajuba. 
(E) Igarapé Miri e Tomé Açu. 
 






20. Quatorze comunidades do Município de Moju situam-
se no Território Quilombola denominado de 
(A) Afro Moju. 
(B) Moju dos Palmares. 
(C) Divino Espírito Santo. 
(D) Jenipabu. 
(E) Jambuaçu. 
 
21. De acordo com o artigo 1º da Lei de Diretrizes e 
Bases, a educação abrange os processos formativos que 
se desenvolvem 
(A) nas relações familiares, no trabalho, na religião, na 
previdência social e nos conselhos municipais. 
(B) no nível cognitivo, afetivo, psicológico e motor, nas 
relações familiares individuais e coletivas, nas escolas e 
creches e nos movimentos sociais regulamentados. 
(C) na escola pública, nos movimentos de assistência 
aos desamparados, nos centros comunitários, nos 
sindicatos e nas oportunidades de lazer. 
(D) em processos libertadores de aprendizagem por meio 
de relações dialógicas, nos movimentos sociais e nas 
escolas públicas e comunitárias. 
(E) na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 
sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. 
 
22. De acordo com a LDB em seu artigo 4º, o dever do 
Estado com a educação escolar pública será efetivado 
mediante o/a 
(A) ensino fundamental e médio gratuito, inclusiva para 
os que a eles não tiveram acesso na idade própria. 
(B) acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de 
cada um. 
(C) progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade 
do ensino superior. 
(D) atendimento educacional especializado gratuito aos 
educandos com necessidades especiais, em ambientes 
educativos segregados da rede escolar regular. 
(E) ensino fundamental, obrigatório e gratuito às crianças 
em idade escolar. 
 
23. De acordo com o artigo 54 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, é dever do Estado assegurar à criança e 
ao adolescente: 
(A) ensino fundamental e médio, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade 
própria. 
(B) ensino fundamental, a crianças e adolescentes na 
idade escolar própria. 
(C) progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade 
ao ensino médio. 
(D) progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade 
ao ensino superior e profissionalizante. 
(E) oferta de ensino diurno regular, adequado às 
condições do adolescente trabalhador. 
 

24. Constitui um dos princípios orientadores da educação 
escolar, de acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais: 
(A) ensino disciplinar. 
(B) educação globalizada e integral. 
(C) abrangência regional. 
(D) abrangência nacional. 
(E) dignidade da pessoa humana. 
 
25. De acordo com o artigo 2º da Lei do FUNDEB, os fundos 
destinam-se à/ao 
(A) manutenção e ao desenvolvimento da educação básica 
pública e à valorização dos trabalhadores em educação. 
(B) realização de atividades meio necessárias ao funciona-
mento dos sistemas de ensino e aquisição de material 
didático-escolar. 
(C) uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao 
ensino e manutenção e ao desenvolvimento da educação 
básica pública. 
(D) valorização dos trabalhadores em educação e uso e 
manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. 
(E) manutenção de infra-estrutura predial das escolas e 
valorização dos trabalhadores em educação. 
 
26. O pensamento geográfico sofreu influência de diversos 
paradigmas e conceitos, que constituíram o que 
conhecemos atualmente como ciência geográfica. Nesses 
aspectos, é correto afirmar que 
(A) o possibilismo geográfico, elaborado em meados do 
século XVII pela escola alemã de geografia, defendia que os 
seres humanos sofriam influência direta da natureza, 
contudo, podiam modificá-la. 
(B) o método regional, por meio de técnicas estatísticas e 
matemáticas, buscava entender a sociedade e o uso dos 
recursos naturais no espaço geográfico. 
(C) uma das principais contribuições do paradigma da 
Geografia Quantitativa Critica é o uso de elementos gráficos 
e estatísticos na análise do espaço geográfico. 
(D) defendido pela escola francesa de geografia, 
principalmente pelo geógrafo Paul Vidal de La Blache, o 
Determinismo Geográfico defendia a importância das 
atividades do Homem sobre a natureza. 
(E) podemos considerar que o Meio-Técnico-Científico-
Informacional é o momento atual, onde os setores 
referentes aos meios de transporte, comunicação e de 
serviços atingiram um avanço tecnológico nunca antes 
observado na história da humanidade. 
 
27. No processo ensino-aprendizagem de geografia, os 
mapas são mecanismos de representação do espaço 
transcrito em um ambiente com menor escala. Sobre as 
técnicas de cartografia que orientam o geógrafo, é correto 
afirmar que 
(A) um mapa é uma representação exata, real e verdadeira, 
aritmética e plana, simplificada e convencional, do todo ou 
parte da superfície terrestre, numa relação de similitude 
conveniente denominada escala. 
(B) a escala de um mapa é a relação constante que existe 
entre as distâncias lineares medidas sobre o mapa e as 






distâncias lineares correspondentes, medidas sobre o 
terreno. 
(C) atualmente, as técnicas de sensoriamento remoto são 
importantes instrumentos na obtenção de dados de 
objetos próximos à realidade do geógrafo. São obtidas 
por meio de pesquisa de campo direta, onde o 
pesquisador observa os fenômenos do espaço estudado. 
(D) em um mapa, um dos parâmetros mais importantes é 
a legenda. Este componente identifica as características 
que estão representadas no mapa. Contudo, a falta de 
legenda não interfere na percepção do leitor, já que o 
mapa é totalmente auto-explicativo. 
(E) o GPS é uma das técnicas de se coletar dados em 
campo com a utilização de imagens de satélite. Todavia, 
sua utilização é inviável, devido o grande peso e o alto 
custo dos GPS portáteis. 
 
28. Os problemas ambientais decorrentes do processo de 
industrialização no mundo implicam em mudanças na 
relação homem-natureza. Sobre a questão ambiental, 
pode-se afirmar que 
(A) a presença de gás carbônico (CO2) na atmosfera não 
é considerado um componente normal. Sua presença é 
decorrente apenas da emissão desse gás pelas 
atividades industriais e por automóveis. 
(B) o processo de eutrofização é causado pelo acúmulo 
de substâncias não-orgânicas nos rios, como por 
exemplo, pneus e ferro-velho. 
(C) o efeito estufa é um processo de aquecimento 
gradual da Terra. Ele aparece com o enriquecimento da 
atmosfera por gases, como por exemplo, o CO2 e o 
metano. 
(D) o processo de laterização e desertificação é causado 
pelo acúmulo de água no solo das regiões tropicais, 
como ocorre na Amazônia. 
(E) os processos de assoreamento consistem na falta de 
água no solo, decorrente do uso de produtos químicos na 
agricultura. 
 
29. A Guerra Fria presidiu as relações internacionais nas 
décadas do pós-guerra, entre 1947 e 1989. Sobre esse 
assunto, é correto afirmar que 
(A) a Guerra fria era assim conhecida por ocorrer em 
países de clima temperado, localizados no hemisfério 
norte do planeta Terra. 
(B) em 1947, as rivalidades entre os vencedores da 
Segunda Guerra Mundial precipitaram a formulação da 
Doutrina Truman e o subseqüente lançamento do Plano 
Marshall. 
(C) durante a Guerra Fria, a presença de um Terceiro 
Mundo refletida no Movimento dos Países Não-
Alinhados, impugnou a natureza bipolar entre capitalismo 
x socialismo. Devido à existência dessa terceira via, os 
EUA e a URSS não entravam em guerra direta. 
(D) apesar do fim da Guerra Fria, o mundo ainda hoje é 
regido pela bipolarização existente entre países 
capitalistas e socialistas. 

(E) a queda do muro de Berlim, na China, refletiu o fim do 
período da Guerra Fria, em que os EUA e a antiga URSS 
concorriam pelo aumento de poder em escala mundial. 
 
30. No processo de formação geográfica das sociedades 
contemporâneas, podemos encontrar autores que apontam 
para algumas características dos países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos. Para Lacoste (In: LACOSTE, Y. Os 
países subdesenvolvidos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1990), existem alguns sintomas do subdesenvolvimento. A 
esse respeito é correto afirmar que 
(A) o alto grau de alfabetização dos habitantes de um país e 
o aumento de seu IDH são fatores que caracterizam os 
países subdesenvolvidos. 
(B) os principais sintomas de desenvolvimento de um país 
estariam ligados à localização geográfica de seu território, o 
que reflete diretamente em sua cultura e reforça a idéia de 
determinismo geográfico. 
(C) dentre os sintomas indicados, estão as insuficiências 
alimentares; a industrialização restrita e incompleta; a 
situação de subordinação econômica e as desigualdades 
sociais violentas incrementam o processo de desequilíbrio 
social e decadência econômica dos ditos países 
subdesenvolvidos. 
(D) como exemplo de sociedade contemporânea, podemos 
afirmar que o Brasil deixou seu estágio anterior de país 
subdesenvolvido. Esse fato, ocasionado nos últimos anos, 
possibilitou a diminuição dos conflitos sociais no campo e na 
cidade. 
(E) os EUA ainda é o país mais rico do mundo. Nos últimos 
meses, vem passando por um crescimento econômico 
inédito, causado principalmente pela exportação de 
produtos manufaturados para outros países, como por 
exemplo, o Brasil. 
 
31. A nova regionalização mundial, causada com fim do 
período conhecido como Guerra fria, possibilitou uma “nova 
ordem” mundial. A respeito dessa “nova ordem”, é correto 
afirmar que 
(A) a nova ordem mundial, pós-Guerra Fria, resultou na 
regionalização do espaço mundial entre países ricos e 
pobres. Sendo que a maioria dos países pobres encontra-se 
no hemisfério norte do planeta, principalmente no continente 
europeu. 
(B) a nova ordem mundial é caracterizada pelo domínio dos 
países industrializados, a maioria oriunda dos países 
participantes da antiga URSS. 
(C) a nova ordem mundial é caracterizada pela existência 
de grandes megablocos regionais, resultado da união de 
grandes multinacionais e transnacionais que atuam sem a 
presença do Estado-nação. 
(D) o Mercosul pode ser considerado como exemplo de 
megabloco regional, pois a presença de multinacionais, 
como a Companhia Vale do Rio Doce e a Coca-Cola, 
direcionam o país à exportação de produtos manufaturados. 
(E) a tendência principal à globalização do mercado 
estimula os fluxos internacionais de mercadorias e 
investimentos, atuando no sentido da eliminação dos 
entraves à competição no espaço mundial. 






 
32. Sobre os Grandes projetos na região amazônica 
pode-se garantir que 
(A) trouxeram grande desenvolvimento econômico para a 
região amazônica que, juntamente com a reforma 
agrária, possibilitaram a diminuição dos conflitos agrários. 
(B) os projetos mínero-metalúrgicos se localizam em 
grande parte no nordeste do estado do Pará e têm como 
principal empresa do setor a multinacional Albrás-
Alunorte. 
(C) dentre os projetos de geração de energia no Brasil, 
as hidrelétricas são consideradas exemplo de distribuição 
igualitária de energia para todos os estados do país, com 
destaque para o estado do Pará. 
(D) os projetos mínero-metalúrgicos da região de Marabá 
e Parauapebas têm como foco principal a extração de 
minério de ferro, que é exportado para países da Europa 
e da Ásia. 
(E) o projeto Jarí, no estado de Roraima, objetivava 
principalmente a exploração de produtos minerais e 
florestais, com ênfase em produtos madeireiros para a 
produção de celulose. 
 
33. Um dos grandes projetos de geração de energia do 
país, a Usina Hidrelétrica de Tucuruí surgiu devido à 
carência do setor industrial brasileiro por fontes de 
energia. Sobre esse aspecto, podemos afirmar que 
(A) a hidrelétrica de Tucuruí contribuiu para o aumento da 
taxa de migração para a região, o que gerou uma série 
de problemas sociais devido à falta de infra- estrutura 
para atender toda a quantidade de imigrantes que 
chegaram nas cidades próximas. 
(B) como reflexo da construção da hidrelétrica, o 
município de Tucuruí apresenta um alto IDH e uma 
significativa participação dos habitantes no que tange a 
escolha da aplicação dos impostos em políticas públicas 
municipais. 
(C) a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí veio 
atender às carências energéticas dos municípios dos 
estados localizados nas regiões Norte e Nordeste do 
Brasil. 
(D) com a construção da hidrelétrica de Tucuruí, o estado 
do Pará tornou-se um dos maiores exportadores desse 
tipo de energia. O que refletiu também na diminuição dos 
impostos cobrados aos habitantes do estado do Pará. 
(E) embora tenha causado grande transformação na 
sociedade regional paraense, a hidrelétrica de Tucuruí 
não modificou as estruturas municipais de seu entorno, 
uma vez que os municípios continuam os mesmos da 
época de sua construção. 
 
34. O território brasileiro possui uma grande diversidade 
social e ambiental. Nesse espaço, destacam-se diversos 
ecossistemas significativos para as atividades produtivas. 
Analise e assinale a alternativa correta. 
(A) O pinheiro-do-paraná ou araucária é a principal 
espécie do ecossistema conhecido como pantanal. 
(B) O ecossistema brasileiro da mata atlântica possui 
seus aspectos paisagísticos totalmente preservados. 

Devido, principalmente, à criação de Unidades de 
Conservação e Reservas Biológicas. 
(C) A floresta amazônica, maior e mais extenso dos 
ecossistemas brasileiros, e tem sofrido, nas últimas 
décadas, transformações devido à extração madeireira, aos 
garimpos, à atuação de empresas de mineração e à 
construção de usinas hidrelétricas. 
(D) No ecossistema da caatinga, na região nordestina, 
podemos identificar uma paisagem bastante característica, 
constituída por florestas latifoliadas e um alto índice de 
pluviosidade. 
(E) O cerrado é um dos ecossistemas com maior 
preservação no território brasileiro, pois com a implantação 
de Unidades de Preservação, é considerado um exemplo 
mundial na conservação de seus micro-ecossistemas. 
 
35. As condições de vida da população brasileira, assim 
como o modo como à sociedade encontra-se organizada no 
território nacional, devem-se a processos que se 
desenvolveram ao longo da história do Brasil. Sobre o 
processo de ocupação e das atividades que ocorrem no 
Brasil, é correto afirmar que 
(A) o Brasil – que era um país de economia agrária – 
dependente basicamente das exportações de café – foi, a 
partir da década de 1930, transformando-se gradativamente 
num país com economia de base industrial e terciária, cujas 
atividades são desenvolvidas no espaço urbano. 
(B) a industrialização brasileira foi marcada por profundas 
desigualdades regionais e pela efetivação do Norte do país 
como centro econômico do país, especialmente depois da 
implantação de grandes projetos. 
(C) O Brasil ainda hoje pode ser considerado um país agro-
exportador, contudo, com uma insignificante participação no 
mercado internacional de carne e outros gêneros 
alimentícios. 
(D) das regiões brasileiras, a região norte possui o maior 
parque industrial do país, representado, principalmente, pela 
Zona Franca de Manaus e Macapá. 
(E) ao longo de sua história, o território brasileiro passou por 
modificações. Dentre essas, a anexação do território do 
Amapá, antes pertencentes às Guianas, é significante, uma 
vez que nesse espaço encontram-se vários tipos de 
minérios, que podem ser utilizados na indústria metalúrgica. 
 
36. As potências regionais têm conseguido influenciar em 
suas regiões, apesar da concorrência dos países vizinhos. 
Nesse sentido, podemos considerar como potências 
regionais no mundo contemporâneo: 
(A) África do Sul, Brasil, Índia e Irâ. 
(B) Brasil, Irã, Marrocos e Chile. 
(C) Irã, Iraque, Namíbia e Brasil. 
(D) Canadá, Marrocos, Chile e Iraque. 
(E) Angola, Índia, Paquistão e Chile. 
 
37. Em relação às estratégias de descentralização industrial 
no mundo contemporâneo, a produção se dispersa em 
várias unidades produtivas, e a mobilidade geográfica das 
empresas é acentuada. Essa tendência estratégica é 
chamada 






(A) Keynesianismo. 
(B) Distrito Industrial Marshalliano. 
(C) Taylorismo. 
(D) Acumulação Flexível. 
(E) Fordismo. 
 
38.  A existência de mão-de-obra qualificada, que garante 
atividades modernas nas áreas de informática, 
engenharia e física, por exemplo, além de infra-estrutura 
básica que favorece a oferta de energia, é uma 
característica de cidade industrial, comercial e de 
serviços, considerada como pólo difusor do 
conhecimento que influencia e se diferencia no nordeste 
brasileiro. (Caracterização e Tendências da Rede Urbana 
do Brasil. Brasília: IPEA/IBGE/UNICAMP/IE/NESUR, 
2001). A localidade que se enquadra no perfil 
apresentado no texto acima, é 
(A) João Pessoa. 
(B) Patos. 
(C) Guarabira. 
(D) Cajazeiras. 
(E) Campina Grande. 
 
39. Na década de 1980, os países do Sudeste Asiático 
passaram a produzir e a exportar produtos visando o 
mercado globalizado a preços competitivos e foram 
aceitos em escala internacional, principalmente com 
mão-de-obra intensiva em setores como calçados e 
vestuários. Os países que melhor exemplificam essa 
afirmativa são 
(A) Tailândia, Lhasa e Mongólia. 
(B) Argélia, Somália e Sudão. 
(C) Madagascar, Lhasa e Somália. 
(D) Indonésia, Malásia e Tailândia.   
(E) Malásia, Baotou e Nanquim. 
 
40. A terceira fase da Revolução Industrial (1880-1940) 
era baseada no uso do maquinário de grande porte e 
movida pela eletricidade nas linhas de produção. A 
alternativa que melhor exemplifica a organização desse 
período é a 
(A) Livre concorrência e a política do keynesianismo 
proporcionaram o aumento da capacidade produtiva e 
tecnológica nos países periféricos, sendo a acumulação 
flexível seu maior símbolo.  
(B) A produção industrial em larga escala barateou ainda 
mais os custos estimulando o consumo mundial, sendo o 
automóvel seu maior símbolo. 
(C) O monopólio de grandes grupos empresariais inibiu 
os mercados nacionais fragmentando a rede de 
negócios, sendo a Volkswagen seu maior símbolo. 
(D) As subsidiárias da General Motors e da Volkswagen 
localizadas em países periféricos tornaram-se cada vez 
mais independentes dos recursos financeiros e decisões 
da matriz, sendo a liberdade empresarial seu maior 
símbolo. 
(E) O Transporte ficou mais rápido, o oceano foi marcado 
pela utilização da máquina a vapor como força motriz, 
sendo as locomotivas, seu maior símbolo. 

 







