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LÍNGUA PORTUGUESA 

Há salvação para o ensino público 
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O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), disponível desde 
ontem na página do Ministério da Educação na internet, evidencia o grau de 
degradação a que chegou a educação pública no país. Das mil escolas com piores 
notas nas provas do ano passado, 965 são estaduais. Por outro lado, entre as mil 
melhores, figuram apenas 36 instituições estaduais de ensino. Forçoso lembrar que 
85% dos estudantes de nível médio estão matriculados em colégios estaduais. 
Portanto, de posse desses números tão pífios quanto chocantes, os governantes 
deveriam agir sem demora, concedendo total prioridade à educação, a fim de evitar 
que mais uma geração de brasileiros se perca nos limites da iliteracia.  

Embora tenha conseguido vencer o desafio da universalização no acesso ao 
ensino fundamental, no fim dos anos 90, o Brasil continua atrasado em relação à 
qualidade oferecida pela rede pública no ensino médio. Já se tornou tristemente 
comum encontrar, dentro de classe, adolescentes incapazes de ler e entender textos 
mais complexos ou mesmo fazer as quatro operações aritméticas. Num mundo cada 
vez mais marcado pelo avanço do conhecimento e pela inovação tecnológica, o 
Brasil segue na contramão, embora tenha bons exemplos a mirar.  

Não se trata de copiar a fórmula da rede particular de ensino (que, aliás, 
domina a lista do Enem, com 905 entre os mil estabelecimentos com notas mais 
altas). Há boas escolas públicas no nível fundamental, conforme revelou o estudo 
'Aprova Brasil – O direito de aprender'. [...]  

De acordo com o estudo, os projetos pedagógicos com melhores resultados 
são exatamente os que apelam para a simplicidade e a criatividade. Ou seja, a chave 
do sucesso não está necessariamente relacionada à qualidade da infraestrutura nem 
à disponibilidade de recursos. Algumas escolas montaram bem-sucedidos programas 
de leituras sem terem biblioteca. [...] Mais importante ainda: embora os colégios 
analisados estivessem situados em diferentes contextos socioeconômicos, tinham 
algo em comum: professores empenhados e capacitados, estabilidade do corpo de 
funcionários administrativos e forte apoio dos pais, principalmente na fiscalização da 
frequência, no controle das lições de casa e até na confecção de lanches. 

Portanto, é possível elevar a qualidade da educação pública a partir de 
medidas simples e baratas – bastando, para isso, vontade política e orientação. Mas 
não há mais tempo a perder. 

http://jbonline.terra.com.br/pextra/2009/04/29/e290424712.asp 
 

COM BASE NO TEXTO, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE AS 
QUESTÕES DE 01 A 10. 
01. O propósito comunicativo do texto é, sobretudo, 
(A) criticar a realização das avaliações do ENEM. 
(B) incitar o leitor a lutar em defesa da escola pública. 
(C) mostrar que a educação pública no Brasil pode melhorar. 
(D) descrever, com detalhes, o sistema de ensino na educação básica. 

 
02. Os resultados do ENEM revelam que  
(A) as escolas da rede pública apresentam uma atuação medíocre. 
(B) a maioria dos estudantes do nível médio pertence às escola estaduais. 
(C) o Brasil venceu o desafio da universalização no acesso ao ensino fundamental. 
(D) os estabelecimentos de ensino da rede particular têm um desempenho inexpressivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA 

 4 

03. Há uma estratégia concessiva na seguinte passagem do texto: 
(A) “Das mil escolas com piores notas nas provas do ano passado, 965 são estaduais” (linhas 3-4).  
(B) “Forçoso lembrar que 85% dos estudantes de nível médio estão matriculados em colégios 

estaduais” (linhas 5-6).  
(C) “os governantes deveriam agir sem demora, concedendo total prioridade à educação, a fim de 

evitar que mais uma geração de brasileiros se perca nos limites da iliteracia” (linhas 7-9). 
(D) “Embora tenha conseguido vencer o desafio da universalização no acesso ao ensino 

fundamental, no fim dos anos 90, o Brasil continua atrasado em relação à qualidade oferecida 
pela rede pública no ensino médio” (linhas 10-12). 

 
04. Com base no contexto lingüístico, pode-se depreender que o vocábulo iliteracia (linha 9) 
significa 
(A) instrução. 
(B) qualidade de literário. 
(C) qualidade do que é literal. 
(D) condição ou estado de iletrado. 

 
05. Entre os motivos que explicam o sucesso de certas escolas públicas de nível fundamental, são 
citados no texto o(a) 
(A) inovação tecnológica e programas de leituras. 
(B) apoio dos pais e a presença de professores capacitados. 
(C) disponibilidade de recursos e a fiscalização da frequência. 
(D) qualidade da infraestrutura e projetos pedagógicos criativos. 

 
06. Nos enunciados “Portanto, é possível elevar a qualidade da educação pública a partir de 
medidas simples e baratas” (linhas 30-31) e “Mas não há mais tempo a perder” (linhas 31-32), as 
palavras destacadas em negrito expressam, respectivamente :  
(A) explicação e adição. 
(B) restrição e conclusão. 
(C) conclusão e oposição. 
(D) conseqüência e explicação. 

 
07. Quanto às noções de sintaxe, é correto afirmar que  
(A) a oração “concedendo total prioridade à educação” (linha 8) expressa modo. 
(B) o pronome “que” em “que, aliás, domina a lista do Enem” (linhas 17-18 ) exerce a função de 

objeto. 
(C) “Das mil escolas com piores notas nas provas do ano passado, 965 são estaduais” (linhas 3-4) é 

uma oração sem sujeito. 
(D) “Já se tornou tristemente comum encontrar, dentro de classe, adolescentes incapazes de ler e 

entender textos mais complexos” (linhas 12-14) é um período composto por coordenação. 
 

08. Quanto aos fatos gramaticais da língua, pode-se afirmar que o(a) 
(A) mudança da posição do adjetivo em “bons exemplos a mirar” (linha 16) altera o sentido da 

expressão. 
(B) pronome “os”, em “são exatamente os que apelam para a simplicidade e a criatividade” (linha 

22), refere-se a “resultados”. 
(C) vocábulo “aliás”, em “que, aliás, domina a lista do Enem” (linhas 17-18), poderia ser substituído, 

sem alteração de sentido, por “a propósito”. 
(D) conjunção “já” em “Já se tornou tristemente comum encontrar, dentro de classe, adolescentes 

incapazes de ler e entender textos mais complexos” (linhas 12-14), é empregada com valor 
alternativo. 
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09. A relação de idéias existente entre os enunciados 
 
“Não se trata de copiar a fórmula da rede particular de ensino” (linha 17)  
 
e “Há boas escolas públicas no nível fundamental” (linha 19),  
 

poderia ser explicitada por meio do conectivo   
(A) “porém”. 
(B) “portanto”. 
(C) “enquanto” 
(D) “visto que”. 

 
10. Observe o documento abaixo: 

 
Maria Auxiliadora Sena da Silva, professora de Ciências deste estabelecimento 
de ensino, vem mui respeitosamente solicitar a V. S.ª os incentivos a que tem 
direito por ter concluído o Curso de Especialização em Biologia, no dia 16 de 
maio de 2009. 

 
Trata-se do fragmento de um 

(A) aviso. 
(B) ofício. 
(C) memorando. 
(D) requerimento. 

 
LEGISLAÇÃO 

11. A LDB atual, em seu artigo 1º disciplina:  

(A) as práticas formativas que se desenvolvem na sociedade civil e nas instituições públicas de ensino. 
(B) as práticas escolares que se desenvolvem em ambientes institucionais e não institucionais 

presentes nos sistemas de ensino dos estados e municípios brasileiros. 
(C) a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições 

próprias. 
(D) a educação escolar pública que se desenvolve em instituições públicas, deixando a normatização 

das práticas escolares privadas a critério de leis complementares. 
 

12. De acordo com a LDB, não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino 
aquelas realizadas com: 

(A) pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em 
atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino; 

(B) uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 
(C) aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao 

ensino;  
(D) remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação.  
 

13. A LDB atual determina que constitui princípio de ensino: 

(A) Gratuidade da escolaridade em estabelecimentos de ensino. 
(B) Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 
(C) Valorização do profissional do ensino público. 
(D) Gestão democrática do ensino privado, na forma da LDB e da legislação dos sistemas de ensino 
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14. O acesso ao ensino fundamental é 

(A) direito público inexistente. 
(B) direito público objetivo. 
(C) direito privado sindicalizado. 
(D) direito público subjetivo 
 

15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão os seus respectivos sistemas de 
ensino em 

(A) modalidades exclusivas. 
(B) regime distributivo. 
(C) regime de colaboração. 
(D) leis orgânicas independentes. 
 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

16. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, constitui objetivo do ensino fundamental que 
os alunos sejam capazes de: 

(A) ler, escrever e contar, dominando, prioritariamente, as diferentes formas de expressão e culturas do 
lugar onde vivem. 

(B) conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos 
socioculturais de outros povos e nações. 

(C) ter acesso ao conjunto de conhecimentos elaborados na escola e reconhecidos como necessários 
ao exercício da cidadania. 

(D) compreender a cidadania como participação nas eleições municipais e das associações locais como 
exercício de direitos e deveres políticos. 

 

17. De acordo com a Constituição Federal: 

(A) A oferta de ensino noturno regular será adequada às condições dos estabelecimentos de ensino 
oficiais. 

(B) O atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, dar-se-á preferencialmente 
na rede regular de ensino. 

(C) O ensino é livre à iniciativa pública, atendidas as normas gerais da educação nacional. 
(D) Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino médio e profissionalizante. 
 

18. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
(A) é proibido qualquer trabalho a menores de doze anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 
(B) é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, apesar de lhes ser vedada a 

participar da definição das propostas educacionais. 
(C) a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 

pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. 
(D) é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente o ensino médio, obrigatório e gratuito, 

inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 
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19. Sobre a gestão democrática da escola, é verdadeiro afirmar que: 

(A) a democratização almejada nas relações escolares deve ser tratada como uma questão natural e 
isenta de conflitos, já que a função do diretor, mais burocrática que política, deve ser encarada a 
partir de seus pressupostos técnicos, pedagógicos e metodológicos. 

(B) a participação dos setores técnicos da escola deve ser priorizada nos processos de construção das 
relações democráticas na escola, já que possuem competência para agregar valor às estratégias 
pedagógicas e na definição dos conteúdos e fins da organização da escola. 

(C) as teorias a respeito da administração escolar têm proliferado no Brasil nos últimos anos, no sentido 
de reafirmar as práticas de gestão centralizadas como condição necessária para o desenvolvimento 
de uma sociedade democrática. 

(D) a consolidação da gestão democrática  deve considerar que as dinâmicas das relações de poder no 
interior da escola poderão entravar o avanço do processo, sendo imprescindível que o contínuo 
esforço humano seja coletivo e não destinado a satisfação de interesses individuais. 

 

20. Para Vygotsky o desenvolvimento ocorre ao longo da vida. Segundo esse teórico, o sujeito da 
aprendizagem é:                                                    

(A) ativo. 
(B) passivo. 
(C) interativo. 
(D) neutro. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. Leia atentamente o texto abaixo: 

“A natureza sempre foi o celeiro do homem, ainda quando este se encontrava na sua fase pré-social. 
(...) é fundamentalmente baseado no fato de ser o espaço humano reconhecido, tal qual é, em qualquer 
que seja o período histórico, como resultado da produção. (...) A promoção do homem animal a homem 
social deu-se quando ele começou a produzir. Produzir significa tirar da natureza os elementos 
indispensáveis à produção da vida. A produção, pois supõe uma intermediação entre o homem e a 
natureza, através das técnicas e dos instrumentos de trabalho inventados para o exercício desse 
intermédio.” 

   SANTOS, Milton. Por uma Geografia Nova. Da crítica da Geografia a uma Geografia Crítica. Ed. HUCITEC. São Paulo, 1986 p 161,162. 

A análise das idéias contidas no texto acima de autoria do geógrafo Milton Santos nos permite concluir 
que este autor considera o Espaço Geográfico como um espaço que 

(A) tem predominância dos elementos culturais, que são concebidos exclusivamente pela ação 
antrópica, uma vez que  o acentuado avanço técno-científico dos nossos dias permite pleno 
domínio do  ser humano sobre as forças e fenômenos da natureza. 

(B) é anterior a presença das sociedades humanas na Terra, sendo o principal fator de diferenciação 
entre eles os elementos naturais que dominam nas  diferentes paisagens desses espaços, sua 
produção é dissociada da ação cultural das sociedades que os construíram.. 

(C) é estático, sendo suas paisagens produzidas e organizadas pela  simples ação das forças da 
natureza, daí serem diferenciados entre si, principalmente, pela localização geográfica em diversos 
lugares do planeta Terra. 

(D) é resultado das relações sociais,que agem  de formas distintas nas diferentes paisagens naturais , 
sendo que esse espaço reproduz de maneira intensa as opções econômicas, políticas ,técnicas e 
culturais dos diferentes grupos sociais que o idealizaram, produziram e organizaram,   levando em 
consideração as necessidades próprias de cada um desses grupos. 
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22. O texto abaixo está expresso nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio no 
capítulo sobre os Conhecimentos de Geografia. 

         “Ao buscar compreender as relações econômicas, políticas, sociais e sua práticas nas 
escalas local, regional, nacional e global, a Geografia se concentra e contribui , na realidade, para 
pensar o espaço enquanto uma totalidade na qual se passam todas as relações cotidianas e se 
estabelecem as redes sociais nas referidas escalas.” 

         BRASIL.Ministério da Educação.Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais, Ensino 

Médio.Brasília.p 310. 

As idéias contidas, no documento acima citado, sugerem para o ensino de Geografia um caminho aliado 
a uma concepção 

(A) tradicional, cuja linha metodológica tem demonstrado significativa dificuldade em explicar a relação 
entre o homem e o espaço  por ele idealizado e construído, daí ter sido completamente banida das 
salas de aula e dos livros didáticos , fato concretizado nas últimas décadas. 

(B) quantitativa, considerada um importante meio auxiliar no estudo do espaço geográfico e na própria 
Geografia como disciplina escolar, podendo, acima de tudo, contribuir para uma mais clara e 
objetiva compreensão desta categoria de análise, desde que seja apresentada apenas a 
“quantidade pela quantidade”. 

(C) crítica, corrente que procura romper com o a compartimentalização dos estudos geográficos, 
estimulando uma integração de conteúdos que considera o espaço geográfico sob vários aspectos 
ligados entre si: os fenômenos naturais, a ação humana, a formação dos espaços, e as 
transformações humanas processadas sobre a natureza. 

(D) humanística ou comportamental, corrente que introduziu em seus procedimentos metodológicas 
investigações sobre a maneira como os homens sentem, reagem e (re) organizam os espaços que 
idealizam, constroem e vivem, considerando, acima de tudo, uma significação diversa desses 
espaços, sem considerar os aspectos individuais de cada ser. 

 

23. “A paisagem, assim como o espaço, altera-se continuamente para poder acompanhar as 
transformações da sociedade. A forma é alterada, renovada, suprimida, para dar lugar a uma outra 
forma que atenda às necessidades novas da estrutura social. ‘A história é um processo sem fim, mas os 
objetos mudam e dão uma geografia diferente a cada momento da história.......” 

              SANTOS,Milton. Pensando o espaço do homem.S.Paulo,Hucitec,1986,p 37-38 

Considerando as idéias do texto acima, podemos dizer que no atual momento da história do capitalismo 
as relações sociedade-natureza se modificam de forma intensa surgindo uma “nova geografia” que 
consolida cada vez mais a construção de um novo mundo globalizado, que apresenta: 

(A) um intenso processo de reordenação econômica,  com a presença de uma grave crise financeira 
que atinge essencialmente os países pobres, deixando de fora as grandes potências  a exemplo 
dos Estados Unidos, Alemanha e Japão. 

(B) a massificação do uso de tecnologias avançadas, novos objetos e equipamentos nos meios de 
comunicação e transporte, modificando as concepções da relação tempo-espaço, provocando o 
encurtamento relativo das distâncias e o tempo  gasto para percorrê-las. 

(C) uma crise econômica global, com sérias interferências na economia interna de vários países nos 
diversos continentes.Tal fato acarretou conseqüências na “ordem econômica mundial” atual, sendo 
a mais drástica a extinção de alguns blocos e/ou acordos econômicos, a exemplo do NAFTA e da 
União Européia. 

(D) uma nova realidade, que possibilita oportunidades de melhores condições de vida as sociedades,  
antes consideradas excluídas ou pouco favorecidas por este atual meio-técnico-cientifico-
informacional, a exemplo das sociedades tribais da África e da Oceania. 
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24. A história do desenvolvimento industrial no espaço mundial tem início no noroeste da Europa no 
século XIX, posteriormente, espalhou-se em outras partes da Europa e dos Estados Unidos e, mais 
tarde, em outras regiões do mundo. Na atualidade, os espaços urbano-industriais do mundo 
apresentam entre suas características marcantes: 

(A) a concentração espacial das unidades fabris, decorrente principalmente da presença da matéria 
prima que deverá ser beneficiada, fator considerado primordial para a localização destas unidades. 

(B) homogeneidade no que concerne a intensidade do processo e grau de modernização tecnológica, 
fato estimulado pela expansão do processo de globalização que marca a atual fase capitalista 
mundial. 

(C) alterações climáticas e hidrológicas, devido, principalmente, à abundância de materiais de 
construção próprios a esses espaços como asfalto, metal, concreto, vidro , dentre outros que 
mudam a natureza da refletividade e a radiação das superfícies, a troca de calor junto ao solo e a 
rugosidade aerodinâmica das áreas. 

(D) melhores padrões de qualidade de vida das populações, se comparados aos das áreas rurais, 
conseqüência do avanço nas condições sociais e econômicas, processo exclusivo das áreas 
industriais e relacionado principalmente ao desenvolvimento tecnocientífico. 

 

25. Leia com atenção o texto abaixo: 

A Índia tornou-se, nas últimas décadas, um dos pólos mundiais de tecnologia da informação, como 
resultado de uma política afirmativa do governo indiano. O crescimento econômico que esta política 
gerou e a própria globalização pouco alterou traços da cultura milenar, as tradições enraizadas, "a Índia 
profunda". 

                                         Folha de São Paulo: Caderno Mundo/ maio de 2007 

Nesse contexto é verdadeiro afirmar que 

(A) o mercado de trabalho do setor econômico mencionado, considerado de avançada tecnologia, 
exige mão-de-obra altamente qualificada, o que provocou mudanças sobre o cotidiano da 
população, entre elas a abolição total do sistema de castas. 

(B) apesar da avançada tecnologia de informação e das influências globais deste avanço ,um dos 
aspectos marcantes da cultura  indiana, apesar de oficialmente banido, é o sistema de castas, 
característico dos hindus, não só na Índia, mas também, na maioria dos países asiáticos, entre eles 
a China e o Japão. 

(C)  apesar do avanço tecnológico e a globalização marcarem o espaço do tempo atual, o aspecto 
cultural ainda é um dos principais elementos de identidade e compreensão de cada povo em 
diferentes lugares da Terra, como é o caso dos hindus na Ásia. 

(D) os mais longínquos lugares e povos da Terra, aqueles que são isolados,pouco ou nenhuma 
influência sofrem da globalização de nossos dias, sendo portanto a cultura, dos mesmos, imutável, 
como por exemplo os índios brasileiros ou dos habitantes do país citado no texto acima.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA 

 10 

26. A maioria dos movimentos migratórios ocorridos ao longo da história da formação do território 
brasileiro esteve relacionada principalmente às condições sócio-econômicas. Grande parte das 
populações migrantes são oriundas das classes de menor poder aquisitivo que buscam novas 
oportunidades de melhoria na qualidade de vida. Nesse contexto, é verdadeiro afirmar que 

(A) os mais intensos movimentos populacionais inter-regionais de nossa história foram os de migrantes 
mineiros e nordestinos para as metrópoles do Centro-Sul. Esse processo intensificou-se nas 
últimas décadas, especialmente no final dos anos 90 do século XX e primeiros anos do século XXI, 
fato ligado a grande demanda de empregos nas transnacionais que se instalaram na região, 
notadamente do ramo automobilístico. 

(B) a fase áurea da produção de látex extraído da seringueira na Amazônia no final do século XIX e 
início do XX,constituiu fator de atração para a região de levas de migrantes que partiam 
principalmente do Nordeste do país, esses, expulsos pela intensa capitalização no espaço rural 
brasileiro passaram a constituir mão de obra farta e barata para os  grandes seringais, eram os, 
"soldados da borracha". 

(C) na Região Nordeste, onde historicamente as relações não capitalistas de produção se ampliaram 
de forma mais intensa e precederam as grandes transformações nas relações capitalistas de 
trabalho, as taxas de recebimento de migrantes são nos dias atuais as mais elevadas do território 
nacional, fato relacionado, em especial, ao desenvolvimento da chamada “indústria sem chaminés”, 
o turismo. 

(D) uma das atuais frentes de ocupação territorial conjuga inovação tecnológica à expansão horizontal 
de cultivos modernizados, como o que está ocorrendo em áreas de Cerrados, de baixa densidade 
demográfica, onde a cada dia surgem campos de lavouras temporárias de grãos,em especial, do 
cultivo de soja. 

 

27.              Águas do meu tietê  (fragmentos) 

                        Águas do meu Tietê. 

                        Onde me queres levar 

                         Rio que entras pela terra 

                         E que me afastas do mar. 

                                                                 Mário de Andrade. 

O rio Tietê tão poeticamente cantado por Mário de Andrade, assim como outros rios do território 
brasileiro são recursos naturais de fundamental importância para as sociedades humanas que deles se 
apropriam. Dessa apropriação no Brasil constata-se que 

(A) no caso do Tietê  sua maior importância está relacionada ao fornecimento de energia elétrica uma 
vez que em seu curso  estão instaladas as mais importantes hidrelétricas do país, Furnas e Itaipu, 
que são responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica para todos os países membros do 
MERCOSUL. 

(B) um das formas mais freqüentes de aproveitamento dos cursos fluviais brasileiros é o deslocamento 
de cargas feito através de hidrovias, representando cerca de 50% dos transportes do pais, 
especialmente na Amazônia, onde se concentra a maior rede hidrográfica do Brasil e do mundo. 

(C) o aproveitamento dos rios para irrigação de áreas agrícolas é hoje uma realidade no Nordeste do 
país, onde espaços antes considerados improdutivos, agricolamente, transformaram-se em terras 
agriculturáveis com práticas agrícolas expressivas, cujos produtos são em grande parte destinados 
à exportação. 

(D) Na Amazônia, onde a maioria dos cursos fluviais são de grande volume d’água a poluição é 
praticamente inexistente nesses cursos, inclusive naqueles onde ocorre a garimpagem de ouro de 
aluvião, cuja utilização do mercúrio é freqüente. 
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28. Historicamente, tem sido lugar comum apresentar-se o Nordeste como uma região de “perdas” e de 
“pobreza crônica”. Ainda que essa afirmação seja válida para identificar questões sócio-espaciais e 
econômicas relacionadas a essa região, a diversidade sócio-econômica e geográfica que ora apresenta, 
mostra outros “identificadores” do quadro regional, como: 

(A) presença de vários pólos turísticos, que surgiram  em sub-regiões antes dominadas por extrema 
pobreza,em especial  pequenos lugarejos do sertão e agreste, esses pólos fazem com que, nos 
dias atuais, o Nordeste seja a região do país de maior atração turística. 

(B) incremento de novos arranjos produtivos que foram resultado de um processo maior que ocorre no 
contexto do território nacional,a descentralização da economia , que transformou pequenas cidades 
em verdadeiros nós de circulação e importantes centros financeiros. 

(C) aumento da população regional independente do crescimento vegetativo, que pode ser considerado 
como um ganho demográfico, fato relacionado a um forte processo de imigração para áreas antes 
estagnadas economicamente, que foram revitalizadas graças ao incremento de modernas 
atividades agropastoris, em especial a fruticultura no sertão. 

(D) presença de um maior  grau de competitividade econômica decorrente da chamada “guerra dos 
lugares”, que tem permitido significativa atração à econômica local, um exemplo desse fato foi a  
instalação da indústria automobilística Ford na Região. 

 

Leia com atenção o texto abaixo, que contém temáticas amazônicas abordadas na questão 29. 

“(...) A partir da década de 1960, a Amazônia foi apresentada ao mundo ocidental como (...) uniforme e 
monótona, pouco compartimentada e desprovida em diversidade, fisiográfica e ecológica. (...) sem 
gente e sem história, passível de qualquer manipulação por meio de planejamentos feitos à distância, 
ou sujeito a propostas de obras faraônicas e um falso conceito de desenvolvimento.(...) hoje vivem na 
Amazônia 250 mil índios (...); 4,5 milhões de seringueiros, beiradeiros e castanheiros, 350 mil 
garimpeiros; 5 milhões de trabalhadores braçais, funcionários e peões seminômades,(...) quilombolas, 
além de alguns milhões de habitantes urbanos de diferentes níveis sociais”.  

  Adaptado de AB’SABER, Aziz Nacib, Amazônia, do discurso à práxis. São Paulo.Edusp,1996, p 131-132  

29. Entre as obras faraônicas implantadas na Amazônia, destacam-se os Projetos mínero metalúrgicos 
que alteraram profundamente a estrutura do espaço geográfico regional. Neste contexto é verdadeiro 
afirmar que 

(A) O Projeto Ferro-Carajás incentivou em larga escala a prática de atividades consideradas tradicionais 
no Sul e no Sudeste do Pará, como é o caso da produção de carvão vegetal, que nos dias atuais é 
praticada com técnicas que possibilitam a preservação da floresta, fato que contribuiu largamente 
para a diminuição do desflorestamento no chamado “arco de desflorestamento”. 

(B) a usina hidrelétrica de Tucuruí, implantada no médio curso do rio Tocantins, teve sua construção 
vinculada ao abastecimento de energia elétrica à área de seu entorno , sendo tal fato responsável 
pelo significativo dinamismo econômico instalado recentemente no sul e sudeste do Pará. 

(C) nas áreas de alguns desses projetos, surgiram novos arranjos espaciais, centros urbanos 
diferenciados do contexto regional, são as cidades destinadas à moradia dos trabalhadores 
graduados desses projetos, são as “Company Tows”, a exemplo do núcleo de Carajás, instalado na 
serra do mesmo nome. 

(D) O Projeto Jari, embora tenha provocado intensas alterações sócio-ambientais em sua área de 
atuação, possui um ponto extremamente positivo que é o de ter estimulado o cultivo de espécies 
nativas como a “gmelina arbórea” usada na fabricação de celulose.  
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30. Leia o texto abaixo: 

         "Na Amazônia, a coleta florestal e o cultivo sustentável de espécies adaptadas ao ecossistema 
representam alternativas para a geração de empregos, renda e exportações. Alguns produtos dessas 
atividades têm o potencial de atingir amplos mercados consumidores, no exterior e no Centro-Sul do 
país, ou ainda servir como matérias primas para indústrias farmacêuticas, alimentícias e têxteis”. 

           MAGNOLI, Demétrio e ARAUJO, Regina. Projeto de Ensino de Geografia.Natureza,tecnologias, sociedades, S. Paulo.Moderna 2001. 

No seu contexto é verdadeiro afirmar que: 

(A) o cacau e o guaraná, espécies nativas da Floresta Equatorial Amazônica, tiveram nos últimos anos 
um declínio na produção extrativa vegetal, haja vista que a "conquista" recente da região e o 
desflorestamento dos corredores de ocupação removeram, em diversas áreas, os fundamentos da 
economia extrativa vegetal que anteriormente marcava o perfil econômico regional. 

(B) entre os produtos da coleta florestal, merece destaque especial a castanha do Pará, cuja produção 
tem aumentado significativamente nos últimos anos, graças a implantação de reservas extrativistas 
(RESEXs) no chamado "Polígono dos Castanhais", sendo que as maiores áreas produtoras estão 
localizadas no município de Xinguara que concentra um grande número de castanhais nativos. 

(C) quanto a produção de gomas elásticas, o destaque é da exploração da seringueira (hévia 
brasiliensis), cuja produção torna o Brasil auto suficiente, sem necessidade de importação de 
matéria prima, sendo a borracha natural, um dos principais produtos da pauta de exportação da 
balança comercial brasileira. 

(D) juta , cânhamo e malva  , vegetais nativos da região ,cujo cultivo sustentável é feito em larga escala 
em áreas de terra firme, são produtos destinados à indústria têxtil  nacional e internacional e 
importantes na economia de alguns Estados amazônicos, em especial o Acre e Rondônia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 




