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FRASE PARA EXAME GRAFOLÓGICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

José Saramago

“Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo.”

CONCURSO PÚBLICO

VD03/D42
ATENÇÃO VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU

CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVACÓDIGO

MANHÃ

1. O contém questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,
cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas
reclamações posteriores.

3. Aprova objetiva terá duração de 3:00 horas, incluído neste tempo o preenchimento do

4. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

5. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de

mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

6. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.

7. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada
do seu efetivo início, .

8. Você só poderá levar o próprio caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da
prova.

9. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no e no
. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

10. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.

11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o
.

12. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça seus
pertences.

13. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no
Cronograma.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

Se o governador Roberto Requião vivesse e
pudesse fazer a lei no fim do século XIX – quando o futebol
chegou ao Brasil –, a palavra poderia não existir entre nós,
dadas as complicações da norma. Nas propagandas, o
vocábulo football teria de ser traduzido para o português. Ao
seu lado apareceria ludopédio (futebol, segundo o dicionário

).
É assim que reza projeto aprovado pela Assembleia

Legislativa do Paraná, por proposta do governador. Obriga a
tradução de palavras de outros idiomas em propaganda no
estado. O objetivo, segundo Requião, é “o reconhecimento e
a valorização da língua pátria”. A base seria o princípio da
soberania nacional (Artigo 1º da Constituição).

Se a regra fosse nacional e existisse naquela época,
haveria que encontrar tradução para termos ingleses hoje
incorporados ao mundo do futebol: esporte, time, gol, drible,
craque. O jeitão de ridículo de ludopédio talvez se tornasse
familiar. Isso aconteceu com escanteio e impedimento, que
substituíram corner e off-side.

O paranaense Coritiba teria outro nome. Seu título
oficial é Coritiba Foot Ball Club . Seria
complicado traduzir as três palavras inglesas na propaganda.
Procuradores poderiam questionar o seu uso na fachada da
sede do Coritiba. Melhor chamar-se Sociedade Recreativa
Coritiba de Ludopédio.

O mesmo xenofobismo está na base de projeto de lei
do deputado federal Aldo Rabelo. Pela proposta, toda e
qualquer palavra ou expressão em língua estrangeira usada
no território nacional ou em repartição brasileira no exterior
teria de ser substituída “por palavra ou expressão equivalente
em língua portuguesa no prazo de noventa dias a contar do
registro da ocorrência”. Haveria umas poucas exceções.

A absorção de palavras estrangeiras é típica das
línguas vivas e fruto do intercâmbio de bens, serviços,
pessoas e ideias. O mesmo ocorreu na dominação
estrangeira, como na introdução forçada do latim pelos
romanos e de línguas europeias pelos impérios coloniais,
incluindo o português no Brasil. Durante mais de dois séculos
depois da conquista da Inglaterra pelos normandos (1066), o
francês foi a língua oficial da corte.

O uso de estrangeirismo costuma enriquecer o
idioma. Amplia o vocabulário. Contribui para simplificar a
linguagem. Facilita a comunicação e a exposição de ideias. O
inglês é um bom exemplo.Aberto à influência externa, ganhou
inúmeras palavras durante as invasões romana (o nome da
capital vem do latim Londinium) e normanda. E importou
milhares do idioma de países que dominou e de muitos outros.

Apenas 20% a 30% das 80 000 palavras inglesas
dicionarizadas pertencem às suas origens saxônicas. O
francês, que teria contribuído com parcela semelhante, está
muito presente nas artes e na culinária. O latim está nas
ciências e o grego, na medicina (como também ocorre em
outras línguas). Palavras espanholas, italianas, russas,
indianas e outras integram o vocabulário inglês. O português
chegou direto com bossa nova, cobra e piranha ou por
adaptação com cashew (caju, manioc (mandioca) e mulatto
(mulato).

O português se beneficiou de muitos vocábulos
estrangeiros. Nem nos damos conta de que o francês nos
trouxe ateliê, atachê, bufê, cinema, filé, perfume, sutiã. O
inglês nos forneceu xampu, nomes de esportes (além de
futebol, beisebol, voleibol, basquetebol, handebol, golfe,
tênis), bife, buldogue, zíper, estresse. Se houvesse a Lei

Ludopédio no gramado

Houaiss

(www.coritiba.com.br)

1. Em: “O mesmo está na base de projeto de lei
do deputado federalAldo Rabelo.”, a palavra grifada significa:

A) comprometimento com a origem das línguas.
B) aversão a pessoas e coisas estrangeiras.
C) obrigatoriedade de uso de uma palavra.
D) filosofia dos projetos de lei.
E) origem das palavras.

xenofobismo

2. “O objetivo segundo Requião é o reconhecimento e a
valorização da língua pátria.”

Assinale a alternativa que apresenta o posicionamento de
Maílson da Nóbrega com relação à frase acima.

A) o governador do Paraná defende tese pertinente à
valorização da língua.

B) as palavras de origem inglesa precisam ser reconhecidas
oficialmente.

C) o autor repudia a tese defendida pelo governador Roberto
Requião.

D) a adoção de palavras de origem estrangeira prejudica a
soberania nacional.

E) as palavras de origem estrangeira só permaneceram no
português devido à dificuldade de tradução.

3. De acordo com o texto:

A) As palavras “escanteio” e “impedimento” foram traduzidas
para se adaptar à Lei de Requião.

B) Embora critique a Lei de Requião, Maílson da Nóbrega
apoia a proposta deAldo Rabelo.

C) Os jovens costumam ser mais seletivos no que diz
respeito a inovações tecnológicas.

D) A adoção de palavras de origem estrangeira costuma
favorecer os idiomas, enriquecendo-os.

E) Apenas após o século XIX, os legisladores começaram a
se preocupar em normatizar as línguas.

Requião, como seriam traduzidas a italiana pizza, a árabe
esfirra e a espanhola paella?

A tecnologia continua a trazer estrangeirismos, que
os jovens adotam rapidamente e os adultos, mais tarde.
Mesmo quando há correspondentes em português, a
preferência é importar e aportuguesar termos ingleses:
deletar, atachar, inicializar. Deletar, que está no , é
mais um vocábulo de raiz latina (delere) no idioma de
Shakespeare.

Em Portugal, o mouse do computador é rato mesmo.
O que ganhariam paranaenses se nas propagandas
aparecesse rato ao lado de mouse? Nada. A Lei Requião é,
pois, uma tremenda tolice. Ela não reforçará a soberania
nacional. Significará apenas aumento de custos, perda de
tempo e falta do que fazer.

Aurélio

(Maílson da Nóbrega, in Veja, 29 de julho de 2009.)
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11. De acordo com a LDB n° 9.394/96, que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu Art. 26,
Parágrafo 4°: “O ensino de História do Brasil levará em conta
as contribuições das diferentes culturas e etnias para a
formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes
indígena, africana e europeia.” Após a lei ser sancionada, foi
incluído um parágrafo pela Lei n° 10.639 de 09/01/2003, que
versa sobre o estudo da História da África e dos africanos. Os
conteúdos referentes à História e à Cultura Afro-Brasileira
serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em
especial nas áreas de:

A) geografia, matemática e história do Brasil.
B) educação artística, literatura e história do Brasil.
C) história do Brasil, português e geografia.
D) educação artística, literatura e geografia.
E) história do Brasil, português e educação artística.

6. A conjunção grifada em: “A Lei Requião é, , uma
tremenda tolice.” confere à oração a ideia de:

A) oposição.
B) explicação.
C) causa.
D) conclusão.
E) alternância.

pois

9. O termo grifado na frase “E importou milhares do idioma
de países dominou e de muitos outros.” (parágrafo 7º)
exerce a seguinte função sintática:

A) sujeito.
B) objeto direto.
C) objeto indireto.
D) complemento nominal.
E) agente da passiva.

que

5. Assinale a opção em que a vírgula foi empregada com a
mesma função da usada no trecho abaixo.

“O latim está nas ciências e o grego, na medicina (como
também ocorre em outras línguas)”

A) “...a palavra poderia não existir entre nós, dadas as
complicações da norma.” (parágrafo 1º)

B) “É assim que reza projeto aprovado pela Assembleia
Legislativa do Paraná, por proposta do governador.”
(parágrafo 2º)

C) “Se a regra fosse nacional e existisse naquela época,
haveria que encontrar tradução para termos ingleses...”
(parágrafo 3º)

D) “Durante mais de dois séculos depois da conquista da
Inglaterra pelos normandos (1066), o francês foi a língua
oficial da corte.” (parágrafo 6º)

E) “...os jovens adotam rapidamente e os adultos, mais
tarde.” (parágrafo 10)

7. O primeiro elemento da palavra “ludopédio”, lud-(i),
remete a:

A) divertimento.
B) regra.
C) futebol.
D) uso dos pés.
E) adequação.

12. De acordo com Luckesi, “A educação brasileira, pelo
menos nos últimos cinquenta anos, tem sido marcada pelas
tendências liberais, nas suas formas ora conservadora, ora
renovada.”Apedagogia liberal difunde a ideia de igualdade de
oportunidades, porém não leva em conta:

A) as aptidões individuais.
B) o ensino humanístico.
C) a desigualdade de condições.
D) a palavra do professor.
E) a cultura individual.

8. Em: “ a regra fosse nacional e existisse naquela época,
haveria que encontrar tradução para termos ingleses hoje
incorporados ao mundo do futebol: esporte, time, gol, drible,
craque.”, a oração introduzida pela palavra grifada classifica-
se como:

A) subordinada substantiva predicativa.
B) subordinada adverbial conformativa.
C) subordinada adverbial condicional.
D) coordenada sindética aditiva.
E) coordenada assindética.

Se
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4. Em: “ aconteceu com escanteio e impedimento, que
substituíram corner e off-side.” (parágrafo 3º), o pronome
grifado é elemento de coesão que se refere à seguinte ideia:

A) “regra nacional.”
B) “tradução para termos ingleses.”
C) “mundo do futebol.”
D) “jeitão de ridículo.”
E) “tornasse familiar.”

Isso

10. Assinale a opção em que o uso do acento indicativo de
crase é procedente.

A) O uso de palavras estrangeiras na publicidade não
representa ameaça à língua nacional.

B) Em se tratando de disposições sobre publicidade, à
regulamentação é de competência da União.

C) Segundo os empresários, a regulamentação oneraria à
publicidade e provocaria a fuga de anunciantes.

D) A proposta referia-se à propagandas que utilizassem
expressões em idioma estrangeiro.

E) A lei, que vigorou por apenas 16 dias, tornava obrigatória
à tradução de palavras em idioma estrangeiro.

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
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17. De acordo com Luckesi, “as relações entre Educação e
Filosofia parecem ser quase 'naturais'. Enquanto a educação
trabalha com o desenvolvimento dos jovens e das novas
gerações de uma sociedade, a filosofia é a reflexão sobre o

e devem ser ou desenvolver estes jovens e esta
sociedade.(...) Os chamados filósofos pré-socráticos, os
sofistas, Sócrates e Platão foram intérpretes das aspirações
de seus respectivos tempos e apresentaram-se sempre
como...”

A) trabalhadores.
B) estudantes.
C) profissionais
D) educadores.
E) sonhadores.

que como

18. Paulo Freire quando fala que “ensinar não é transferir
conhecimento”, declara que esta é uma “postura exigente,
difícil e às vezes penosa, que temos de assumir diante dos
outros e com os outros, em face do mundo e dos fatos, ante
nós mesmos”. Para o autor, esta postura se resume a:

A) estabelecer hierarquia de poder.
B) assegurar a reprodução do modelo.
C) pensar, simplesmente, sem nenhum questionamento.
D) ser incoerente.
E) pensar certo.

16. “Eu acho que ele avançou muito, mas tenho que reprovar,
porque senão, no ano que vem, quando ele fizer uma prova,
não vai se sair bem. O que o outro professor vai dizer? Que eu
não ensinei nada.”

No cotidiano escolar, avaliando e sendo avaliado, o
professor vai também aprendendo que:

I. É preciso classificar para poder ensinar.
II. Classificar ajuda a ensinar melhor e a aprender mais.
III. Classificar produz exclusão.
IV. Para ensinar é indispensável incluir.

Assinale a alternativa que contém afirmativas corretas.

A) I, II, III e IV.
B) Apenas III e IV.
C) Apenas I e IV.
D) Apenas II e III.
E) Apenas I, II e III.

Maria Teresa Esteban(org)

19. O professor ao saber como se aprende pode auxiliar seus
alunos a aprender melhor. Vários estudos realizados
permitiram realizar algumas variáveis mediadoras cognitivas
(estratégias e aprendizagem) e afetivas (orientações
motivacionais) que têm ação de relevo no desempenho
escolar.

Sobre a aprendizagem, analise as afirmativas abaixo.

I. Processos e estratégias de ensino podem ser ensinados.
II. O conhecimento pode ser dificultado por fatores

intrínsecos ao processo de aprendizagem.
III. O bom aluno sabe gerenciar seu processo de

aprendizado.
IV. Estudantes com idênticas capacidades intelectuais

podem ter diferentes níveis de rendimento, dependendo
das formas de atuação sobre seus próprios processos de
aprendizagem.

Assinale a alternativa que identifica afirmativa(s)
correta(s).

A) Apenas I e IV.
B) Apenas I e III.
C) Apenas IV.
D) Apenas I, II e III.
E) I, II, III e IV.

15. Para Paulo Freire transformar a experiência educativa em
puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de
fundamentalmente humano no exercício educativo, que é:

A) menosprezar a tecnologia.
B) incentivar o ensino da ciência.
C) seu caráter formador.
D) aprofundar a compreensão dos fatos.
E) reconhecer a profundidade do seu aprendizado.

20. De acordo com Souza e Kramer, “enquanto para Piaget o
sujeito é fundamentalmente epistêmico, portanto da
cognição”, para Vygotsky o sujeito é:

A) biológico.
B) inatista.
C) social.
D) científico.
E) lógico.
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13. De acordo com Luckesi, na tendência liberal tradicional “o
papel da escola consiste na preparação intelectual e moral
dos alunos para assumir sua posição na sociedade.” Segundo
esta concepção, os alunos que não forem capazes de superar
suas dificuldades devem procurar:

A) um estágio escolar.
B) um ensino mais profissionalizante.
C) um apoio junto a outras escolas.
D) uma biblioteca pública.
E) auxílio de alguma instituição beneficente.

14. De acordo com Luckesi, na tendência progressista
“crítico-social dos conteúdos”, o papel da escola na “difusão
de conteúdos é tarefa primordial. Não conteúdos abstratos,
mas vivos, concretos e, portanto, indissociáveis das
realidades sociais”.(...) A educação é uma atividade
mediadora no seio da prática social global, ou seja, uma das
mediações pela qual o aluno, pela intervenção do professor e
por sua participação ativa, passa de uma experiência
inicialmente confusa e fragmentada (sincrética) a uma visão:

A) sintética, pouco organizada e múltipla.
B) assintética, organizada e múltipla.
C) sintética, mais organizada e múltipla.
D) assintética, organizada e unificada.
E) sintética, mais organizada e unificada.

www.pciconcursos.com.br
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24. Na disputa pelo controle das fontes de água repousa boa
parte do conflito entre palestinos e israelenses, cujo nível de
violência tem se elevado nos últimos anos.

No subsolo dos territórios palestinos estão grandes
reservatórios, mas a distribuição dessa riqueza está em mãos
israelenses que também controlam outra importante reserva
hídrica na região. Trata-se:

A) aquíferoArenito Núbia.
B) nascente do rio Eufrates.
C) delta do rio Nilo.
D) estreito de Ormuz.
E) colinas de Golã.

21. Sustentabilidade é um conceito que só ganha força
quando boas ideias se transformam em grandes ações. É por
acreditar nisso que várias empresas estão desenvolvendo
alternativas energéticas eficientes e renováveis e tomando as
medidas necessárias para gerar cada vez menos impactos
ambientais. A utilização da energia elétrica de forma
consciente, o investimento em pesquisa e o desenvolvimento
de veículos elétricos, o emprego de novas fontes como a
biomassa e a energia eólica, e a utilização de créditos de
carbono são preocupações que há algum tempo já viraram
ações dessas empresas. A atitude dessas empresas tem por
objetivo:

A) colocar a sustentabilidade em prática na vida das
pessoas.

B) preservar as fontes de energia antes do seu
esgotamento.

C) promover o uso consciente dos recursos não renováveis.
D) contribuir para a qualidade de vida de seus

consumidores.
E) permitir a reutilização de áreas consideradas

degradadas.

23. O Congo poderia ser o grande motor da África. No centro
do continente, com 63 milhões de habitantes, é um dos
maiores países africanos. Coberto da vegetação luxuriante de
sua enorme floresta tropical, a segunda maior do mundo,
menor apenas que a amazônica, o país é rico em diamantes,
ouro, cobre e minério de uso na indústria eletrônica. Toda
essa riqueza, paradoxalmente, tem sido uma maldição para o
país. Desde 1998, conflitos dilaceram o país que já matou
mais de 4 milhões de pessoas. É a guerra que mais mata no
mundo, apesar de ter sido considerada encerrada em 2003. O
conflito congolês é semelhante aos que ocorrem nos demais
países do continente e têm como principal causa:

A) excedente demográfico das nações.
B) rivalidades entre diversas etnias.
C) disputas pelas riquezas do subsolo.
D) intromissão de grupos estrangeiros.
E) avanço do fundamentalismo islâmico.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

22. Em 2008, pela primeira vez na história, o número de
habitantes residentes nas cidades será maior do que o das
áreas rurais. E provavelmente quem vai fazer a balança
pender para o lado urbano irá viver numa favela. Mais de
1 bilhão de pessoas – um terço da população urbana – vive
hoje em favelas, estima a ONU. No gráfico, encontram-se
dados sobre o crescimento da população mundial e das
favelas.

Considerando os dados do gráfico, assinale a alternativa que
possa justificar corretamente o crescimento das favelas no
mundo.

A) Ser um tipo de habitat fincado em uma estrutura muito
parcelada.

B) Inexistir uma política habitacional para a população vinda
do campo.

C) Haver um déficit crônico de moradias em todos os países
do mundo.

D) Incentivar a formação de núcleos residenciais em áreas
periféricas.

E) Estimular a ocupação dos espaços vazios dos grandes
centros.

www.pciconcursos.com.br
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27.Ahistória do etanol no cenário nacional ganhou expressão
no final da década de 70, com o advento do Programa
Proálcool como alternativa para os combustíveis fósseis.
Após um período de incertezas, o Brasil adquiriu vasta
experiência sobre o processo produtivo desse produto e, hoje,
domina a tecnologia de processamento de álcool com altos
índices de excelência. A retomada do consumo de etanol
como combustível está associada com:

A) precariedade na distribuição do gás.
B) má qualidade da gasolina brasileira.
C) maior produção de veículos flexíveis.
D) oferta do etanol superior a da gasolina.
E) diversos pontos de vendas pelo país.

26. Representantes de 32 países latino-americanos e
caribenhos reunidos em Cancun, México, concordaram com a
criação de um novo bloco regional – incluindo todos os países
do continente, com exceção dos Estados Unidos e Canadá,
para fazer frente à Organização dos Estados Americanos
(OEA). O nome provisório do novo órgão é Comunidade dos
Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC). Com a
criação do novo organismo, o Brasil passa a pertencer a
5 grupos de integração ou debates regionais: OEA, GRUPO
DO RIO, UNASUL, MERCOSUL e CELAC. O argumento que
justifica a exclusão do Canadá e dos Estados Unidos da nova
organização está apontado em:

A) alinhamento ideológico do continente à China.
B) reação à política neoliberal que eles praticam.
C) uma forma de superar dificuldades econômicas.
D) tentativa de formar um bloco antiamericano.
E) reação contra o tratamento dado aos cubanos.

28.Achegada maciça de trabalhadores estrangeiros a países
da União Europeia (UE) e dos Estados Unidos está obrigando
as suas autoridades a introduzirem uma série de normas para
promover a integração dos imigrantes que passam por testes
de idiomas e carnê de pontos. Diante da falta de uma
legislação comum, cada país está optando por um sistema
próprio para conceder a cidadania. A norma integracionista a
ser tomada pelos governantes destes países tem por objetivo:

A) preservar o mercado de trabalho para a sua população.
B) tentar evitar o acesso de seus cidadãos a outras culturas.
C) impedir que os estrangeiros circulem por vários países.
D) dificultar o acesso dessas pessoas ao sistema de saúde.
E) preparar os imigrantes para funções mais

desvalorizadas.

30. A moeda unificada europeia nasceu em 1º de janeiro de
1999. Aos membros originais, juntaram-se Grécia (em 2000),
Eslovênia (2007), Chipre e Malta (2008) e Eslováquia (2009).
Agora essa união monetária criada na Europa há 11 anos
sofre uma séria ameaça por dificuldades enfrentadas por
Grécia, Portugal, Espanha, Irlanda e Itália. A origem da crise
desses países está relacionada com o descumprimento de
regras que todos os membros da chamada Zona do Euro
devem adotar como:

A) balança comercial positiva.
B) regras econômicas próprias.
C) cotas para importação.
D) corte nos gastos públicos.
E) protecionismo alfandegário.

29. Nas economias modernas, regras claras e estáveis e
vigilância permanente são pilares para o funcionamento
equilibrado dos mercados e para a atração dos investimentos.
São elas que protegem a economia das oscilações inerentes
ao mundo da política. No Brasil, a regulação de muitos setores
ainda está bem longe do desejável, o que acaba inibindo o
potencial de crescimento das empresas e do país. Assinale a
opção que mostra corretamente a situação de falta de
regulação e a solução que deve ser adotada.

A) Utilização da malha ferroviária / terceirizar toda a
operação de utilização.

B) Construção de portos privados / restabelecer o monopólio
estatal deste setor.

C) Aprovação de aquisição de empresas / exigir parecer
favorável do governo.

D) Monopólio dos gasodutos pelo Estado / permissão de
acesso a outros usuários.

E) Compartilhamento da rede de telefonia / dificultar a
entrada de novos operadores.

25. Uma das lógicas do mundo globalizado é a fusão de
empresas. Assim, nos últimos anos, nos habituamos a tomar
conhecimento de megafusões através da mídia como:

“InBev leva dona da Budweiser por US$ 52 bi” – Negócio cria a
maior cervejaria do mundo, com receita anual de US$ 36
bilhões.
“Arcelor diz 'sim' à Mittal” – Siderúrgica indiana compra
concorrente por 25,6 bilhões de euros, criando gigante global
do aço.
“Compra da Gillette pela Procter & Gamble forma companhia
com dois terços do mercado global.”
“Megafusão une grifes esportivas: Líder na Europa, alemã
Adidas pagará 3,1 bilhões de euros (quase R$ 8,8 bilhões)
pela americana Reebok.”

Além de assegurar o domínio do segmento em que atuam, a
opção que assinala corretamente o outro objetivo dessas
megafusões é:

A) ter acesso a novas tecnologias produtivas.
B) controlar a distribuição de matérias-primas.
C) uniformizar os salários dos trabalhadores.
D) facilitar a distribuição dos itens produzidos.
E) reduzir custos operacionais e trabalhistas.
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1872 1900 2000
Cidade População Cidade População Cidade População

Rio de Janeiro 274.972 Rio de Janeiro 691.565 São Paulo 10.406.166
Salvador 129.109 São Paulo 239.820 Rio de Janeiro 5.850.544
Recife 106.671 Salvador 205.813 Salvador 2.440.886
Belém 61.997 Recife 113.106 Belo Horizonte 2.229.697
Niterói 47.548 Belém 96.560 Fortaleza 2.138.234
Porto Alegre 43.998 Porto Alegre 73.674 Curitiba 1.186.898
Fortaleza 42.458 Niterói 53.433 Recife 1.421.947
Cuiabá 35.987 Manaus 50.300 Manaus 1.403.796
São Luiz 31.604 Curitiba 49.755 Porto Alegre 1.359.932
São Paulo 31.385 Fortaleza 48.639 Belém 1.279.861

33. Utilize a tabela para o desenvolvimento da questão sobre
“a evolução populacional das cidades brasileiras”.

Verificado os dados ao longo do período descrito na tabela
assinale a alternativa que os justificam corretamente.

A) Economia de forte conteúdo rural impediu o
desenvolvimento urbano.

B) Crescimento das cidades do sudeste foi vinculado à
expansão cafeeira.

C) Formação das metrópoles em vários pontos do território
nacional.

D) Índices apresentados refletem o crescimento industrial do
período.

E) Mercado interno justifica ascensão de Belém e Manaus
no período.

Fonte: IBGE (Organizado pelo autor).

32. A indústria petroquímica é um dos pilares do sistema
industrial moderno. Os produtos petroquímicos vêm
substituindo com vantagens uma grande quantidade de
matérias-primas, como madeira, vidro, algodão, metais e
celulose. No Brasil, os principais polos petroquímicos são os
de Camaçari, Bahia, o de Triunfo, no Rio Grande do Sul, o de
São Paulo e o do Rio de Janeiro, em Itaboraí. A localização de
um polo petroquímico leva em conta a proximidade com:

A) mercado consumidor.
B) rede de gasodutos.
C) bacias sedimentares.
D) centros de pesquisa.
E) terminais portuários.

31. Considere a foto abaixo que retrata o medo de sequestro
de crianças na China.

A foto do pequeno Lao Lu acorrentado a um poste numa rua
de Pequim foi de cortar o coração.
O sequestro de crianças é comum e vai alimentar um mercado
clandestino onde pais desesperados pela falta de um filho
homem apelam para este recurso. A disparidade decorrente
do controle populacional mandatório e da preferência pelos
meninos projeta um cenário populacional para a China
apontado de forma correta em:

A) déficit feminino que produzirá milhares de solteiros.
B) adoção de práticas que vão estimular a natalidade.
C) necessidade de importar mão de obra estrangeira.
D) êxodo rural obrigatório nas próximas duas décadas.
E) prêmio em dinheiro para os casais terem mais filhos. 34. “O que chamo de a mais nova divisão internacional do

trabalho está disposta em quatro posições diferentes na
economia informacional/global: produtores de alto valor com
base no trabalho informacional; produtores de grande volume
baseado no trabalho de mais baixo custo; produtores de
matérias-primas que se baseiam em recursos naturais; e os
produtores redundantes, reduzidos ao trabalho
desvalorizado. A localização vantajosa desses diferentes
tipos de trabalho também determina a prosperidade dos
mercados”.

De acordo com Manuel Castells, os conhecimentos sobre as
várias etapas da divisão internacional do trabalho variam e a
grande diferença da atual para as anteriores está identificada
de forma correta em:

A) melhorar a produtividade e aumentar a produção de bens.
B) privilegiar os lugares dotados de infraestrutura de

comunicações.
C) excluir nações que não invistam em qualificação de mão

de obra.
D) possibilitar que o trabalhador esteja apto a exercer várias

funções.
E) explorar milhares de pessoas que ficam foram dos fluxos

globais.
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36. Em 2009, os exportadores brasileiros viram a
rentabilidade de suas vendas cair com força, embarcaram um
volume menor de produtos e conviveram com preços
deprimidos durante todo o ano passado. Apesar da crise
econômica internacional, outro fator contribuiu para a queda
na rentabilidade das exportações.Assinale-o.

A) Queda nos preços dos itens exportados.
B) Real valorizado encareceu os produtos.
C) Barreira sanitária a produtos agrícolas.
D) Perda de mercados para países asiáticos.
E) Retaliação imposta ao Brasil pela OMC.

39. Utilize a foto do homem-aranha perdendo o seu emprego
para responder a questão.

Publicada em 02/03/2010 nos principais jornais dos EUA, a
foto do homem aranha sendo demitido registra de modo
realista um problema que afeta a sociedade atual: o
desemprego.

Com base nos conhecimentos sobre as modificações
provocadas pela revolução tecnológica no mundo do
trabalho, indique a afirmativa que melhor representa estas
mudanças.

A) Necessidade do trabalhador adaptar-se à execução de
tarefas padronizadas.

B) Pessoas qualificadas para uma função estão exercendo
funções subalternas.

C) Oferta de mão de obra torna-se qualitativamente
inadequada ao mercado.

D) Aumento do desemprego e a terceirização incorporaram
o emprego informal.

E) Proteção obtida pelo trabalhador por sindicatos que estão
mais fortalecidos.

37. O Terceiro Setor é uma terminologia de divisão da
sociedade. No Brasil, as atividades desenvolvidas pelo
Terceiro Setor agregam mais de 12 milhões de pessoas e
corresponde a aproximadamente 1,2% do PIB. Nos Estados
Unidos, recebe o nome de Advocacy Groups, ou seja, grupos
políticos que lutam por uma causa. Dentre as alternativas
abaixo, identifique a que se refere corretamente ao Terceiro
Setor.

A) Fundações responsáveis pelas questões sociais,
econômicas e culturais.

B) Ao setor privado, responsável pelo desenvolvimento
econômico regional.

C) Organizações sem fins lucrativos, voltadas para o
desenvolvimento socioeconômico.

D) Grupos políticos que lutam para promover a
responsabilidade social nas empresas.

E) Instituições governamentais preocupadas com questões
sociais, econômicas e culturais.

35. De acordo com o professor Milton Santos, o espaço
geográfico é hoje um sistema de objetos cada vez mais
artificiais, povoado por sistemas de ações igualmente
imbuídos de artificialidade, e cada vez mais tendentes a fins
estranhos ao lugar e a seus habitantes. Desta forma, o
homem para transformar este espaço tem de reunir condições
como:

A) ter pleno conhecimento do meio que vai ser
transformado.

B) ser o elemento mais importante na construção deste
espaço.

C) realizar modificações de acordo com a sua capacidade
técnica.

D) admitir a necessidade de render-se às leis impostas pela
natureza.

E) adaptar o espaço às várias exigências da economia
globalizada.

38. A boa fama dos carros fabricados pela Toyota sempre
rendeu aos japoneses uma dose de autoestima. Porém, a
empresa passou no ano de 2009 por uma turbulência que
desencadeou um questionamento sobre um modelo
produtivo considerado exemplar e que levou a Toyota à
condição de maior montadora do mundo. Uma das
características do toyotismo prega:

A) centralização burocrática no processo de decisões.
B) controle de qualidade feito no final da produção.
C) produção de pequenos lotes de produtos variados.
D) trabalho submetido a tarefas simples e repetitivas.
E) produção em massa feita por empresas terceirizadas.

40. O buraco na camada de ozônio, descoberto por
pesquisadores norte-americanos em 1974, começou a
regredir depois que foi proibido o uso dos gases CFCs. Mas,
embora em menor escala, essa substância continua a ser
utilizada.Adiminuição do uso desse produto em todo o mundo
está relacionada à proibição que foi imposta através do
encontro mundial conhecido por:

A) Montreal 87: abordou a produção de gases aerossóis.
B) Rio 92: que vinculou meio ambiente e desenvolvimento.
C) Rio + 10: discussão sobre alternativas aos gases CFCs.
D) Kyoto 97: propôs a substituição dos CFCs pelo HCFCs.
E) COP – 15: criou acordos sobre emissões de gases CFC.
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