
 

EDITAL N.º 001/2010–PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ 
 

PROVA OBJETIVA: 26 de setembro de 2010 
 

NÍVEL SUPERIOR 
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de 
escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de 
inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao 
fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à 
marcação das respostas das questões objetivas. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 30 (trinta) questões objetivas, sendo 05 de Língua Portuguesa, 05 de 
Noções de Informática, 05 de Legislação (RJU do Servidor Municipal – Lei nº 6.116/99) e 15 de Conhecimentos 
Específicos. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há 
espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 14:30h e término 
às 18:30h (horário local). 
 

4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 
Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do 
CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao 
fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 

6. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. 
 

7. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
pois lápis não será considerado.  
 

8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.  
 

9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será 
autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

10. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 

11. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora 
após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 
recebidos. 
 

13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Oriximiná, o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2010-PMO.  

 
Boa prova. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
O sentido linguístico da vida 

 

Aldo Bizzocchi 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Segundo consta, nós, humanos, somos as únicas criaturas do planeta a fazer 
perguntas ontológicas, vale dizer, a questionar a nossa própria existência. E isso se dá 
exatamente porque somos a única espécie dotada de linguagem. (Observe que falo em 
"linguagem" e não em "comunicação", pois esta todas as espécies superiores possuem.) 
Em outras palavras, é a linguagem que permite a consciência. 

Há três grandes mistérios a torturar o intelecto humano: a origem do Universo 
(e, portanto, de tudo o que existe), a origem da vida e a origem da consciência (isto é, 
de uma forma de vida que sabe que está viva e que o Universo ao redor existe). Mas 
este último mistério se prende a um quarto e bem menos explorado: a origem da 
linguagem. 

Quatro condições são necessárias à existência da consciência. Em primeiro 
lugar, vida: seres inanimados não têm consciência (embora alguns filósofos New Age 
afirmem que sim). Em segundo lugar, atividade mental: amebas são vivas mas não 
conscientes. Em terceiro, memória: só posso compreender que um pássaro em voo está 
em movimento porque me lembro de que, um instante atrás, ele estava em outro lugar 
do céu; só posso saber que estou vivo e quem sou porque me lembro do meu passado. 
Se eu não tivesse memória, cada instante da minha existência seria como o primeiro, e 
eu viveria um eterno "nascimento". Enfim, a consciência está ligada à sensação, não 
importa se real ou ilusória, da passagem do tempo. 

Finalmente, a quarta condição para a consciência é a linguagem. Animais 
superiores, como cães e chimpanzés, são vivos, inteligentes, dotados de memória e, no 
entanto, não parecem ter consciência de si mesmos além de suas sensações, 
sentimentos e pulsões de satisfazer necessidades fisiológicas.  

Somente a linguagem humana realiza abstrações, ou seja, cria um mundo "que 
não existe" a partir do que existe. Por isso, o maior impasse da filosofia não é descobrir 
se a realidade que vemos está aí ou não (é bem provável que sim, ainda que não seja 
exatamente como a vemos). É saber se a realidade que só vemos em nossa mente 
existe fora dela. Enfim, nossa vida tem algum sentido ou somos nós que damos sentido 
a ela? 

 
http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=11971  

[com adaptações] 

 
 

01. Leia os enunciados abaixo, 
 

I. Cabe à Filosofia, segundo Aldo Bizzocchi, chegar a conclusões a respeito das realidades criadas por 
nossas abstrações. 
II. Afirma-se, no texto, que o ser humano é a única espécie viva capaz de se comunicar; por isso, a 
única que tem consciência. 
III. Para Aldo Bizzocchi, a sensação de passagem do tempo, assim como a existência da realidade 
externa, são indubitavelmente ilusórias. 
IV. De acordo com o autor, para haver consciência, não basta ter vida; é preciso também ser inteligente, 
ter memória e ser dotado de linguagem. 

 

Em relação às idéias desenvolvidas no texto, está correto o que se afirma em 
(A) I e II. 
(B) I e IV. 
(C) II e III. 
(D) I, II e III. 
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02. O questionamento ontológico a que se refere Aldo Bizzocchi diz respeito a 
(A) dúvidas acerca da linguagem humana. 
(B) indagações a respeito da existência humana. 
(C) perguntas relativas a outras espécies superiores de vida. 
(D) incertezas quanto ao fato de ser o homem a única criatura do planeta. 

 
03. Julgue os itens abaixo: 
 

I. A locução “Por isso” (linha 25) sinaliza uma causa.  
II. “Em outras palavras” (linha 5) retoma e contradiz a ideia apresentada anteriormente. 
III. A expressão “vale dizer” (linha 2) introduz uma explicação e tem o mesmo valor da locução “ou seja”. 
IV. A substituição de “a torturar” (linha 6) por “que torturam” mantém a coerência e a correção 
gramatical do período. 

 

Está correto o que se afirma em 
(A) I e II. 
(B) I, II e III. 
(C) I, III e IV. 
(D) I, II, III e IV. 

 
04. Em “É a linguagem que permite a consciência”, o “que” é pronome relativo com função anafórica. 
Esse mesmo fenômeno coesivo ocorre em 
(A) “só posso saber que estou vivo” (linha 16). 
(B) “cria um mundo ‘que não existe’" (linhas 24-25). 
(C)  “embora alguns filósofos New Age afirmem que sim” (linhas 12-13). 
(D) “só posso compreender que um pássaro em voo está em movimento” (linhas 14-15). 
 
05. Julgue os enunciados abaixo: 

 

I. O substantivo “pulsões” (linha 23) significa força que dirige e incita as ações dos seres vivos. 
II. Há uma concordância siléptica em “nós, humanos, somos as únicas criaturas do planeta a fazer 
perguntas ontológicas” (linhas 1-2). 
III. A palavra “intelecto” em “Há três grandes mistérios a torturar o intelecto humano” (linha 6) poderia 
ser substituída, sem perda de sentido, por “mente”. 
IV. Em “cada instante da minha existência seria como o primeiro, e eu viveria um eterno ‘nascimento’” 
(linhas 17-18), os verbos estão no futuro do pretérito e encerram ações a serem realizadas no futuro. 

 

É verdadeiro o que se afirma em 
(A) I e III. 
(B) I, II e III. 
(C) I, II e IV. 
(D) II, III e IV. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
06.  No Microsoft Office Excel 2007, quando o usuário precisa executar a correção ortográfica dos 
textos contidos numa planilha, é necessário pressionar a tecla de função  
(A)  F2. 
(B)  F3. 
(C)  F7. 
(D)  F8. 
 
07.  No Windows XP, o acesso ao menu Iniciar pode ser feito por meio das seguintes opções, exceto: 
(A)  um clique simples no botão Iniciar. 
(B)  pressionando as teclas CTRL + ESC. 
(C)  pela tecla Windows. 
(D)  pressionando as teclas ALT + I. 
 
08.  Os sites do tipo Portal disponibilizam páginas para que os usuários possam bater papo on-line com 
os outros usuários. Esses sites são chamados de 
(A)  Salas de Chat. 
(B)  Conversas Virtuais. 
(C)  Usuários on-line. 
(D)  Portal Virtual. 

 
09.  O item “Opções da Internet” presente no menu “Ferramentas” do Internet Explorer 6.0 possui a guia 
“Programas”, onde o usuário pode especificar que programa o Windows utiliza automaticamente para 
cada serviço da Internet.  Dentre as opções abaixo, aquela que não representa um Serviço de Internet é 
a  
(A)  e-mail. 
(B)  grupo de notícias. 
(C)  lista de contatos. 
(D)  compiladores. 
 
10.  No Windows Explorer, após abrir a “Lixeira”, o usuário seleciona o arquivo desejado e utiliza o 
comando ___________ do menu Arquivo para recuperar o arquivo excluído. 
 

O comando que preenche a lacuna acima é o  
(A)  Consertar. 
(B)  Restaurar. 
(C)  Reparar. 
(D)  Compor.  
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LEGISLAÇÃO 
 

11. A Lei Municipal n.º 6.116, de 20 de dezembro de 1999, do Município de Oriximiná-PA, instituiu o 
Regime Jurídico Único (RJU) dos servidores públicos municipais. Em consonância com as disposições 
legais ali contidas e em relação às formas de provimento em cargo público municipal, considere: 
I. A nomeação far-se-á em caráter efetivo ou temporário; a primeira hipótese ocorre quando se tratar 

de cargo isolado da carreira; a segunda, para cargos de confiança, de livre exoneração, sendo 
necessário para ambos os casos de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e 
títulos. 

II. A recondução consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, sendo 
decorrente de reintegração do anterior ocupante. 

III. A reintegração é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis 
com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção 
médica. 

IV. A reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez quando, por junta médica 
oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. 
 

Estão corretos os itens  
(A) I e IV, somente. 
(B) II e IV, somente. 
(C) II e III, somente. 
(D) I, e III, somente. 
 
12. Atualmente, o serviço público, além de constituir símbolo de estabilidade, proporciona a obtenção de 
certas vantagens pecuniárias incomuns em outros postos de trabalho na iniciativa privada. Acerca das 
disposições atinentes às vantagens do servidor público constantes na Lei Municipal n.º 6.116, de 20 de 
dezembro de 1999, do RJU do Município de Oriximiná-PA é correto afirmar:  
I. Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, 

reajustado periodicamente de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, sendo vedada a sua 
vinculação, ressalvado o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil. 

II. Vencimento é a remuneração no cargo, acrescido de vantagens pecuniárias permanentes ou 
temporárias estabelecidas em lei. 

III. Provento é o tipo de sistema remuneratório devido exclusivamente aos servidores ocupantes de 
cargo em comissão. 

 

Estão incorretos os itens  
(A) I e II, somente. 
(B) I e III, somente. 
(C) II e III, somente. 
(D) I, II e III. 
 
13. Sobre os deveres do servidor público municipal, assinale a alternativa correta.  
(A) Cumprir as ordens superiores, posto que manifestamente ilegais, é dever do servidor público 

municipal. 
(B) O servidor deve zelar pela economia do material e do patrimônio público de modo a restringir 

atendimento àqueles que deles não consumirem. 
(C) Deve o servidor tratar com urbanidade apenas àqueles que lhe despenderem tratamento recíproco. 
(D) Ao servidor é atribuído o dever de atender ao público em geral, fornecendo com presteza as 

informações requeridas, salvo as protegidas por sigilo. 
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14. Quanto à estabilidade no serviço público municipal, e a aspectos a ela atinentes, assinale a 
alternativa correta.  
(A) Os requisitos para a obtenção da estabilidade são: provimento efetivo em razão de concurso público 

e decurso do estágio probatório, não havendo necessidade de emissão de parecer concluindo a 
favor da confirmação do servidor em estágio. 

(B) A estabilidade é o direito de permanência no serviço público, outorgado a servidor nomeado para 
cargo de provimento efetivo em razão de concurso público que tenha transposto o estágio 
probatório no período de 2 (dois) anos. 

(C) Estágio probatório é o período em que o servidor será observado pela Administração com o objetivo 
de apurar sua aptidão para o exercício do cargo, mediante a verificação de certos requisitos 
legalmente definidos. 

(D) Caso não satisfaça às condições do estágio probatório, o servidor, além de não obter a estabilidade, 
será demitido de ofício. 

 
15. No que concerne às vedações atribuídas ao servidor público municipal, considere: 
I. Cometer a outro funcionário atribuições estranhas às do cargo que ocupa, mesmo em situações 

transitórias de emergência. 
II. Promover manifestações de apreço no recinto da repartição. 
III. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização da chefia imediata. 
IV. Exercer qualquer outra atividade profissional, posto que seja compatível com o cargo ou função e 

com o horário de trabalho. 
 

Constituem vedações ao servidor público as assertivas contidas nos itens  
(A) I e III, somente. 
(B) I e II, somente. 
(C) II e IV, somente. 
(D) II e III, somente. 
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 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16. “Sem dúvida, nos dias de hoje, o conhecimento científico avança na direção do holismo, do 

enfraquecimento das disciplinas ou ciências isoladas, de explicações e teorias que dão ênfase à 
globalidade do real. (...) Há uma expansão gradativa das idéias e práticas interdisciplinares , ainda mais, 
transdisciplinares.”  
BRASIL.Ministério da Educação.Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais, Ensino Médio.Brasília.p 312 
 

Considerando a citação acima, contida nos PCNs do Ensino Médio, e em seus conhecimentos sobre o 
assunto, é verdadeiro afirmar que  
(A) são significativas as dificuldades de interação de conteúdos e atividades da Geografia com outras 

disciplinas que compõem a grade curricular do ensino médio, fato relacionado ao caráter de síntese 
que essa disciplina escolar/ciência apresenta. 

(B) a geografia em si já é um saber interdisciplinar e abandonou há décadas a pretensiosa posição de 
se constituir numa ciência de síntese, ou seja, capaz de explicar o mundo sozinha. 

(C) devido às características muito próprias da Geografia, existem raras condições de estratégias 
didáticas interdisciplinares com as disciplinas pertencentes à mesma área do conhecimento e que 
possuem o mesmo objeto de estudo, como é  o caso da História e da Sociologia. 

(D) o estudo dos conceitos como natureza, sociedade e espaço são exclusivos da Geografia, razão pela 
qual gera dificuldades de ações interdisciplinares, tanto no ensino fundamental como no ensino 
médio. 

 
17. “Tal arsenal teórico (os conceitos) abre campo para a análise e a construção de concepções de 
mundo que o compreendam de forma globalizante e como resultado da dinâmica de transformação das 
sociedades”. 

BRASIL.Ministério da Educação.Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais, Ensino Médio. Brasília. p.313. 
  
Sobre o assunto comentado no texto acima, é verdadeiro afirmar que 
(A) um dos conceitos-chave é o de paisagem, considerado produto da percepção e de um processo 

seletivo de apreensão, mas que necessita passar a conhecimento espacial organizado para se 
tornar verdadeiro dado geográfico. 

(B) os conceitos de território e territorialidade traduz uma expressão simplista de caracterização natural 
ou econômica de um determinado espaço onde inexistem relações de poder, domínio e apropriação 
de agentes sociais. 

(C) o conceito de lugar expressa um espaço vazio de história e conteúdo transitório, em geral de uma 
arquitetura de desnudamento, com, por exemplo, os shoppings centers, os caixas eletrônicos, os 
grandes magazines e os parques de diversões automatizados, dentre outros. 

(D) espaço geográfico é a área organizada e delimitada para fins de planejamento regional e urbano, 
cuja lógica de distribuição dos elementos geográficos traduz as práticas sociais que o produzem e 
organizam. 

 
18. Um dos recursos didáticos de grande utilidade no ensino da Geografia são os mapas, que para 
serem confeccionados exigem o uso de escalas, das quais é certo afirmar que 
(A) a do tipo cartográfica permite a representação do tamanho real do espaço representado, tornando 

mais fácil a análise geográfica dos espaços mapeados. 
(B) na do tipo geográfica, a ênfase é dada ao fenômeno espacial que se discute; é a escala de análise 

que enfrenta e procura responder os problemas referentes à distribuição dos fenômenos. 
(C) na do tipo geográfica, destaca-se o mapa como um dado instrumental de representação do espaço, 

num recurso apoiado dominantemente na Matemática. 
(D) um dos inconvenientes do uso da escala cartográfica é o fato de a mesma possibilitar apenas 

representações de espaços bastante reduzidos. 
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19. A alegoria abaixo satiriza uma característica marcante da atual expansão do modo de produção 
capitalista, que nas últimas décadas se intensificou, se considerado o contexto global. Trata-se do (a) 
 

 
Jornal Le Monde, 08/09/2006, p. 04. 

 
(A) intensa reestruturação da economia mundial marcada pela formação dos blocos econômicos supra 

nacionais que são constituídos principalmente por países emergentes como o Brasil e a Argentina, 
que são membros do MERCOSUL. 

(B) surgimento de novas formas sócio-espaciais a exemplo das multinacionais, no “sul”, forçando uma 
total extinção da dualidade local/global, tipo de empresa anteriormente ao “norte rico”, onde se 
concentram os países desenvolvidos.   

(C) expansão das multinacionais em direção ao “sul”, onde há maior concentração dos países 
considerados periféricos e/ou emergentes, migração fortemente marcada pela busca de maiores 
vantagens financeiras para essas empresas Essa expansão tem influenciado em uma espécie de 
padronização do consumo no contexto “mundo. 

(D) forte deslocamento de multinacionais e/ou transnacionais dos países do “norte” para os do “ sul”, os 
quais passaram a oferecer maiores oportunidades de trabalho, consequentemente melhorando o 
padrão de vida da maioria das populações dos países receptores dessas empresas. Tal fato tem 
influenciado na americanização dos costumes, que também tem ocorrido em tempos recentes. 

 
20. “A uniformização das técnicas não cessa de se afirmar, mas a resposta de populações que vêem se 

dissolver algumas das marcas mais antigas de suas identidades é mais forte do que se esperava. As 
pessoas têm o sentimento de que seu ser profundo está ameaçado pela padronização dos tipos de vida 
e dos produtos".  
CLAVAL, Paul. A geografia cultural: o estado da arte. In: ROSENDAHL, Zeny; CORRÊA, Roberto L. Manifestações da cultura no espaço. Rio 

de Janeiro: EDUERJ, 1999. p. 62. 
 

Considerando as idéias do texto acima, é verdadeiro afirmar que, do ponto de vista geográfico, 
concretizam-se no espaço algumas formas de resistência a essa padronização imposta pela 
globalização, a exemplo do (da) 
(A) estandardização das áreas comerciais das grandes metrópoles, tornando as mesmas bastante 

semelhantes a exemplo de Dubai e Casablanca, em Marrocos. 
(B) regionalismo de comunidades que procuram reforçar suas identidades, a exemplo das comunidades 

quilombolas em várias regiões do Brasil, inclusive na Amazônia. 
(C) movimento de retorno às origens de populações que migraram das áreas rurais para as urbanas, as 

quais buscam suas raízes como forma de evitar o total esmagamento cultural. 
(D) desruralização, fenômeno recente que evidencia uma intensa mudança de hábitos, costumes e 

tradições das populações das áreas rurais. 
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21. Os blocos econômicos constituem uma característica presente no contexto econômico do atual 
espaço geográfico mundial.  O Mercosul ocupa o quarto lugar entre esses blocos, com um Produto 
Interno Bruto de US$ 1 trilhão. Com as parcerias de livre mercado feitas nos últimos anos, ampliou-se 
significativamente o poder desse bloco no contexto regional e mundial. Sobre este bloco, é verdadeiro 
afirmar que 
(A) Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai são membros fundadores e possuem o mesmo nível de 

desenvolvimento industrial, haja vista que tiveram forte participação de capital na implantação dos 
seus respectivos parques industriais. 

(B) o nível de integração entre os países membros é significativo, já existindo uma unificação aduaneira, 
constitucional e monetária. 

(C) a Argentina é o maior PIB do Mercosul e tem como maior parceiro o Brasil. Segundo dados do 
Banco Mundial, esse país vizinho está entre as 10 maiores economias do mundo. 

(D) a participação desse bloco no mercado mundial mantém-se em níveis expressivos, sendo o Brasil e 
a Argentina os países mais industrializados.  

 
22. “Nas grandes cidades hoje, é fácil identificar territórios diferenciados: ali é o bairro das mansões e 
palacetes, acolá o centro de negócios, adiante o bairro boêmio onde rola a vida noturna, mais à frente o 
distrito industrial, (...) o bairro proletário. Assim quando alguém, referindo-se ao Rio de Janeiro, fala em 
Zona Sul ou Baixada Fluminense, sabemos que se trata de dois Rio de Janeiro bastante diferentes; (...). 
Podemos dizer que nossas cidades têm sua zona sul e sua baixada, sua ‘zona’, sua Wall Street e seu 
ABC.(...) a cidade (...) um imenso quebra-cabeças, feito de peças diferenciadas, onde cada qual 
conhece seu lugar e se sente estrangeiro nos demais (...) movimento de separação das classes sociais 
e funções no espaço urbano, a que os estudiosos da cidade chamam de segregação espacial.” 

ROLNIK, R. (s/d). O que é a cidade. 2ª ed. São Paulo: Brasiliense, p.40-41  

 
Considerando o comentário do texto acima, é verdadeiro afirmar que 
(A) as contradições urbanas fizeram surgir, sobretudo nos grandes aglomerados, uma cidade “formal” e 

outra “informal”, que pouco se diferenciam na organização espacial . A grande diferença entre elas 
reside na forma de apropriação, legal ou ilegal. 

(B) nos espaços urbanos das grandes metrópoles brasileiras, tem ocorrido nas últimas décadas uma 
diminuição da fragmentação social do território, fato relacionado aos pesados investimentos públicos 
no setor moradia, que praticamente “zerou” o déficit neste aspecto. 

(C) a segregação espacial, entendida enquanto expressão espacial das classes sociais, é fato presente 
nas grandes cidades brasileiras, a exemplo da autosegregação representada pelos grandes 
condomínios de luxo que oferecem aos moradores completa infraestrutura, inclusive de serviços.  

(D) as desigualdades espaciais registradas nas paisagens urbanas denunciam que o cidadão de baixa 
renda tem sido submetido a processos de autosegregação, uma vez que são forçados a 
deslocamentos para as periferias urbanas, onde cada vez mais proliferam as ocupações ilegais.  

 
23. Considerando-se o atual contexto geoeconômico do espaço brasileiro, é verdadeiro afirmar que 
(A) o cultivo de soja, que durante muito tempo era restrito às regiões sul e centro-oeste, expandiu-se em 

direção ao norte do país, chegando à Amazônia, onde provocou profundas mudanças no perfil 
econômico regional, que passou a ser principalmente agrícola. 

(B) a proximidade geográfica entre o Sudeste e o Centro-oeste contribui para tornar a Região 
Metropolitana de Goiânia na principal área de recepção de indústrias que se deslocam do estado de 
São Paulo. 

(C) na região sul, a agropecuária regional tem destaque no fornecimento de matéria prima para o setor 
industrial, principalmente no Rio Grande do Sul, estado onde a indústria de calçados, que aproveita 
o couro oriundo da pecuária, tem significativa  importância regional. 

(D) o Centro-oeste tornou-se nas últimas décadas o “paraíso do agro-negócio”, pois nessa região 
destaca-se uma intensa modernização agrícola com grande volume de produção graças à extrema 
fertilidade dos solos das áreas de cerrado, que apresentam uma predominância do tipo 
“tchernoziom”. 
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24. A estrutura geológica diversificada e a considerável extensão do território brasileiro são fatores que 
contribuem para a grande riqueza mineralógica do país, tornando as indústrias mineradoras extrativas e 
de transformação importantes no conjunto da economia do país. Dentre essas indústrias e suas 
respectivas áreas de exploração, podem ser citadas 
(A) a produção do alumínio, produto final da cadeia bauxita-alumina-alumínio, extraído em vasta área 

no vale do rio trombetas, em Oriximiná, no Pará. Essa atividade proporciona ao citado município 
significativa arrecadação de CFEM (Compensação financeira pela exploração de recursos minerais) 
se considerado o contexto estadual. 

(B) a siderurgia, atividade intensa no sudeste do Pará, em especial na Serra de Carajás, considerada a 
maior área de exploração ferrífera a céu aberto do país e a responsável pela grande melhoria na 
qualidade de vida das populações locais, uma vez que a totalidade da população economicamente 
ativa desta subregião foi/é absorvida por essa atividade. 

(C) a ourivesaria, atividade que durante muito tempo foi apenas artesanal, mas atualmente destaca-se 
pela tecnologia de ponta que utiliza. A principal matéria prima dessa indústria, o ouro, é explorado 
nas diversas regiões do país, principalmente na Amazônia, nas áreas da serra das Andorinhas e da 
serra Pelada, esta recentemente reaberta para a lavra manual.  

(D) a produção de cimento, que utiliza como elemento principal o calcário, é básico na construção civil e 
tem sua principal área de exploração no Centro-oeste. Tanto a exploração do minério como a 
fabricação dos derivados, entre eles, fertilizantes, são consideradas atividades não poluidoras, a 
chamada “mineração limpa”. 

 
25. O território brasileiro apresenta grande diversidade em vários aspectos geográficos, variedade que 
se faz presente também nos espaços agrários das diferentes regiões do país. Acerca das 
características desses espaços, é verdadeiro afirmar que   
(A) considerando o contexto nacional, é na Amazônia que tem ocorrido a mais intensa modernização 

agrícola, fato relacionado à expansão das fronteiras econômicas em direção à região, o que 
provocou uma profunda alteração no setor produtivo regional. 

(B) apesar da não interferência do Estado, a modernização agrícola tem acontecido de maneira 
significativa na Região Centro-oeste que, baseada na estrutura minifundiária,  impõe o uso social da 
terra e o acesso a financiamentos bancários para melhoria da produção dos pequenos proprietários 
rurais.  

(C) na Região Nordeste ocorre uma expansão da agricultura irrigada em espaços antes considerados 
impróprios à atividade agrícola, com destaque para o cultivo de frutas e flores, produtos de grande 
aceitação no mercado internacional, e atividade que mudou a paisagem de extensas áreas do 
sertão e do agreste. 

(D) Na Região Sudeste, destacam-se modernos complexos agroindustriais que atendem principalmente 
às necessidades do abastecimento interno do país, destacando-se o cultivo e beneficiamento de 
produtos considerados básicos na alimentação do brasileiro, como o arroz, o feijão e a mandioca. 
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26. “Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham 
caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como 
haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem três léguas. Fazia horas que 
procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da 
caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar, Sinhá Vitória com o filho mais novo escanchado no 
quarto e o baú de folha na cabeça, Fabiano, sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa 
correia presa ao cinturão, a espingardada pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra 
Baleia iam atrás.” 

(RAMOS, Graciliano. Vidas secas. 24 ed. São Paulo: Ed. Record, 1992, vol. II, p. 09) 

 
O texto literário acima descreve uma paisagem nordestina. A análise do mesmo e seus conhecimentos 
sobre o assunto permitem afirmar que essa paisagem possui 
(A) vegetação densa, variada e perene, com a presença de uma floresta do tipo latifoliada, onde o 

grande destaque são os juazeiros. 
(B) rios temporários que desaparecem ou têm seu volume d’água diminuído nos  períodos de estiagens 

prolongadas, e cujos leitos são aproveitados para as culturas de ciclo curto, a exemplo da cebola e 
alho, dentre outros. 

(C) um relevo predominante de altitudes médias, com grandes destaques para os chapadões, que são 
utilizados em larga escala para a agricultura de “curva de níveis”. 

(D) uma vegetação característica de climas secos e clima com longos períodos de estiagem, fato que 
pouco influencia no volume d’água dos cursos fluviais, a maioria perenes. 

 
27. 
Uma nova regionalização para o Nordeste 
“Na tradição da Geografia regional do Brasil, o Nordeste possui quatro unidades subregionais: Zona da 
Mata, Agreste, Sertão e Meio-Norte (Transição para a Amazônia). Os nomes indicam que o critério 
utilizado na operação de regionalização sofreu forte influência da análise das características naturais, 
em especial as climato-botânicas, e das atividades econômicas históricas. Entretanto, nas últimas 
décadas, o Nordeste vem sofrendo os impactos do processo de globalização e conhecendo profundas 
transformações econômicas.”  

 OLIC,Nelson Basic Jornal Mundo e Política Internacional 
                             
Entre essas transformações, pode-se citar o (a)  
(A) maior incremento tecnológico na pecuária extensiva sertaneja, que se tornou a atividade econômica 

mais importante no contexto regional, ocupando o lugar que antes pertencia à atividade canavieira. 
(B) reorganização na estrutura fundiária latifundista da zona da mata, que após implementação da 

reforma agrária passou a ter uma mais justa distribuição das terras agriculturáveis. Tal fato provocou 
um intenso recrudescimento dos conflitos fundiários na citada subregião. 

(C) implantação de vários pólos siderúrgicos ligados ao Projeto Ferro-carajás, no Meio-Norte, em 
especial no Maranhão, que passou a ter maior dinamismo econômico e destaque no contexto 
industrial do país.  

(D) chegada à região de várias indústrias oriundas do Sul e Sudeste, que foram atraídas por incentivos 
fiscais oferecidos por governos estaduais. Vale salientar que, no espaço industrial brasileiro, ocorre 
atualmente um processo de desconcentração. 
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28. A atual dinâmica de ocupação da população brasileira pelo território do país torna-se cada vez mais 
complexa, intensificando-se os fluxos migratórios nas mais diversas direções. Sobre o assunto, é 
verdadeiro afirmar que  
(A) nos últimos anos, mudanças importantes ocorreram no Nordeste do país, antes considerado uma 

região de “eternas perdas”. Hoje a região constitui uma das principais frentes de ocupação territorial, 
com elevada densidade demográfica em todas as subregiões, especialmente no sertão. 

(B) o vetor migratório, antes direcionado para o Centro-Sul, tem, nos dias atuais, uma direção oposta, 
ou seja, a Amazônia, fazendo com que a região deixe de ser um “vazio demográfico”. O fato que 
mais influenciou nesta atração populacional foi o “boom” industrial que ora ocorre na região. 

(C) no contexto intraregional do Centro-sul, os fluxos que anteriormente eram mais intensos em direção 
às grandes metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo, hoje tem principalmente a direção das 
médias e pequenas cidades. 

(D) os movimentos sazonais, considerados intraregionais e tão característicos da Região Nordeste, 
praticamente desapareceram nos últimos anos, uma vez que o principal elemento motivador, a 
seca, teve seus efeitos bastante diminuídos em tempos recentes. 
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29. A figura abaixo, que durante muito tempo foi bastante representativa no cenário amazônico, atualmente 
é rara. Dentre os fatores que contribuíram para esse fato, destacam-se 
(A) o desmatamento dos seringais nativos, que obriga os trabalhadores a migrarem, e a implantação de 
projetos de colonização realizados pelo governo federal e por empresas particulares nas últimas décadas. 
(B) a extração mecanizada implantada recentemente e a concorrência da borracha asiática obtida através 
do cultivo da heveacultura. 
(C) o sucesso do cultivo racional implantado em Fordlândia e Belterra, no Pará, e a substituição do uso da 
borracha na indústria automotiva. 
(D)  a criação das RESEXs (Resevas Extrativistas), particularmente na Amazônia Ocidental, que aplicam 
uma extração mais moderna e a proliferação de pragas que praticamente extinguiram os seringais nativos. 

 
Desenho de Percy Lau 
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30. “A vida nas e das cidades amazônicas está ligada ao rio e à floresta. Transpondo-os, surgem os 
aglomerados de casas simples que, vistas uma vez, nunca mais serão esquecidas. Não porque deixem, 
como outras cidades memoráveis, uma imagem extraordinária nas recordações, mas porque têm a 
propriedade de permanecer na memória rua por rua, casa por casa, apesar de não possuírem particular 
beleza (...). Nas últimas décadas do século XX, a vida nas cidades da Amazônia mudou de modo 
significativo. Mesmo nas pequenas cidades, (...)” 
www.cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009. A cultura, as cidades e os rios na Amazônia. José Aldemir de Oliveira. Acessado em 29/08/2010 

  
Sobre o assunto abordado no texto acima, é verdadeiro afirmar que 
(A) na Amazônia, as espacialidades urbanas, especialmente das cidades localizadas às margens dos rios, 
foram impostas, o que significa reconhecer, de um lado, que essas formas são homogêneas; de outro, que 
raramente guardam resíduos de relações pretéritas como sinais de resistência.  
(B) as cidades de hoje são lugares bem diversos das cidades pretéritas, não só porque o conjunto 
arquitetônico e a infra-estrutura foram profundamente modificados. Foram mudados também a terra, a 
floresta e os rios, mas, sobretudo, e de modo considerável, a cultura, quer pela dinamicidade, quer pela 
estagnação. 
(C) apesar das mudanças, a vida e a cultura das populações das pequenas e médias cidades amazônicas 
mantêm-se inalteradas; o avanço do meio técnico-científico-informacional pouco alterou os hábitos e 
costumes dessas populações. 
(D) as novas temporalidades e espacialidades que surgem na Amazônia, a exemplo das “company tows”, 
mantêm peculiaridades próprias do lugar, visto que na infraestrutura são respeitadas as características 
inerentes às pequenas e médias cidades ribeirinhas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 




