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Cargo: PEB II Professor de Educação Básica II- Geografia 
  
Língua Portuguesa 
 
01.  Leia os exemplos de orações subordinadas. 
I- Importa estudar continuamente. 
II- Insinuou nada conhecer. 
III- Responda se conhece o novo time do Flamengo. 
IV- Olha como tudo terminou bem! 
V- Penso que eles viajarão amanhã cedo. 
Assinale a alternativa em que as orações sejam 
respectivamente: subjetiva e substantiva. 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) IV e V. 
 
Leia o texto e responda a questão 02. 
 
 Nem tudo convida a manifestações otimistas. A 
dívida pública alcança hoje algo em torno de 55% do Produto 
Interno Bruto (PIB), nada menos de R$ 685.286 bilhões. É 
difícil administrá-la para todo o sempre apenas com os 
expedientes do alongamento mediante resgate com emissão 
de novos títulos a juros corrigidos. O saldo do comércio 
exterior de US$ 306 milhões nos dois primeiros meses deste 
ano não foi obtido por meio das exportações, mas pela 
redução das importações. Reduzir importações compromete 
a entrada no país de bens de capital e de tecnologias, fatores 
indispensáveis à qualificação do produto brasileiro. Está posta 
assim a necessidade de introdução urgente de política 
industrial capaz de privilegiar exportações e substituir 
importações mediante produção interna de matrizes, 
componentes e insumos básicos. 
 
02. Em relação ao trecho acima julgue os itens como 
verdadeiros (V) ou falsos (F).  
(  ) Em “as manifestações” seria igualmente correta a estrutura 
“às manifestações”. 
(  ) As estruturas “nada menos de”, “nada menos que” e “nada 
menos do que” não são igualmente aceitáveis para o contexto 
em que ocorre a primeira. 
( ) Em “administrá-la” o pronome enclítico retoma por 
substituição coesiva a expressão “dívida pública”. 
(  ) A expressão “para todo o sempre” neutraliza a ênfase da 
idéia do período por seu tom bíblico. 
(  ) A forma verbal “compromete” tem como sujeito um agente 
humano. 
( ) Caso as palavras “exportações” e “importações” fossem 
precedidas de artigo definido no plural o período se tornaria 
incoerente. 
Marque a opção que apresenta a seqüência correta. 
a) F, F, V, F, F, V 
b) V, V, F, F, V, V 
c) F, V, F, V, F, V 
d) F, V, V, F, V, F 
 
Leia o texto e responda a questão 03. 
 
 Os argumentos em favor da política industrial 
mudam, mas em geral eles continuam sofrendo da mesma 
falta de embasamento econômico. Um deles, que vem sendo 
repetido de uns tempos para cá, é o da economia de divisas. 
Identifica-se um item de peso na pauta de importações como, 
por exemplo, componentes eletrônicos. Ora, se o dispêndio 
com este produto é alto, por que então não fazer com que ele 
seja produzido no país por meio de uma política industrial 
ativa, poupando-se, desta forma, moeda forte? 
 
03. Assinale, entre as substituições sugeridas, a que está em 
desacordo com a norma culta. 
a) “poupando-se” por “o que pouparia”. 
b) “em geral” por “geralmente”. 

c) “Um deles” por “Dentre esses” argumentos. 
d) “Identifica-se” por “É identificado”. 
 
04. Assinale, entre as substituições propostas, aquela que 
insere erro gramatical no trecho abaixo. 
“Nenhum país que pretenda ser competitivo na economia 
global pode-se permitir a prática de tributação cumulativa.” 
a) Substituir “Nenhum país” por “País algum” 
b) Substituir “que” por “o qual” 
c) Substituir “pretenda” por “pretende” 
d) Substituir “pode-se permitir” por “pode-se anuir” 
 
05. Com relação às frases abaixo: 
I- Amam-se os pais com fervor. 
II- As professoras Maria e Josefina já corrigiram 600 provas. 
III- Lembre-se de que já procurei demonstrar ao nosso amigo 
comum que não lhe tenho rancor. 
Podemos afirmar que: 
a) Todas são ambíguas. 
b) Apenas a frase I é ambígua. 
c) Apenas a frase II é ambígua. 
d) Apenas a frase III é ambígua. 
 
06. No texto “Um se encarrega de comprar camarões”, a 
oração destacada é: 
a) Subordinada substantiva completiva nominal, reduzida de 

gerúndio. 
b) Subordinada substantiva predicativa, reduzida de infinitivo. 
c) Subordinada substantiva subjetiva, reduzida de gerúndio. 
d) Subordinada substantiva objetiva indireta, reduzida de 

infinitivo. 
 
Leia o texto e responda a questão 07. 
 
 O Governo está investigando todos os contratos de 
dívida externa de cerca de 8 mil empresas que tiveram seus 
débitos considerados pagos pelo Banco Central. Os técnicos 
querem saber se os débitos foram realmente liquidados ou 
repactuados. Algumas dessas operações podem ter sido 
contabilizadas de modo irregular __________________menos 
imposto. 
 
07. Assinale o trecho que, ao ser inserido na lacuna, torna o 
período gramaticalmente incorreto. 
a) Para que se permitisse às empresas pagarem. 
b) Para permitir que as empresas pagassem. 
c) De forma que as empresas pagassem. 
d) Para permitirem as empresas pagarem. 
 
08. Assinale a opção que está com a pontuação correta. 
a) Ao criar o Conselho Monetário Nacional e transformar, a 

então, existente Superintendência da Moeda e do Crédito 
no Banco Central do Brasil, a Lei nº 4.595, de 31/12/1964, 
definiu instituição financeira. 

b) Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da 
legislação em vigor as pessoas jurídicas públicas ou 
privadas que tenha como atividade principal ou acessória a 
coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros 
próprios ou de terceiros; em moeda nacional ou 
estrangeira e a custódia de valor de propriedade de 
terceiros. 

c) Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, 
equiparam-se às instituições financeiras as pessoas físicas 
que exerça qualquer das atividades referidas neste artigo, 
de forma permanente ou eventual. 

d) Esse conceito amplo de instituição financeira serve de 
sustentáculo para alguns delitos constantes da Lei nº 
4.595/64, se bem que em número bastante restrito; 
concessão de empréstimos a diretores; quebra de sigilo; 
atuação sem autorização do Banco Central. 
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Leia o texto e responda a questão 09. 
 
 Chegamos a um ponto muito próximo da comunidade 
econômica eficaz, com seus desdobramentos sobre o 
quotidiano coletivo, e é possível que não nos encontremos 
longe de outros ideais comunitários que as constituições 
preconizam, e que têm tão longa história: a integração 
política, cultural e social. Se isso não fosse possível ao 
longo de tanto tempo passado desde as projeções 
bolivarianas, se nessa espera atravessamos um século e já 
outro bate à nossa porta, há pelo menos uma convicção 
generalizada no sentido de que os passos até agora dados 
são seguros, não havendo mais risco de retrocesso. E não há 
dúvida de que o êxito em empreendimentos econômicos 
comuns tem como pressuposto o cenário político que o 
continente hoje apresenta. 
 
09. Em relação aos elementos constituintes do texto acima, 
assinale a opção incorreta. 
a) O verbo encontrar (encontremos) está no subjuntivo por 

exigência da estrutura anterior “é possível que”, que 
confere ao período a idéia de probabilidade. 

b) A forma verbal (preconizam) está semanticamente 
relacionada às idéias de recomendar, estabelecer. 

c) Mantêm-se inalteradas as relações temporais do texto ao se 
substituir a expressão (Se isso não fosse possível) por 
“Caso isso não seja possível”. 

d) A palavra (projeções) está empregada no sentido de 
planos, projetos, conjecturas, prognósticos. 

 
10. Julgue os itens quanto ao emprego dos sinais de 
pontuação. 
I- O desempenho da economia brasileira em 2001, foi aquém 
do necessário para um aumento da renda média nacional. 
II- No entanto considerando-se os diversos constrangimentos 
internos e externos que o país precisou enfrentar ao longo de 
2001 a expansão de 1,51% no Produto Interno Bruto (PIB) não 
foi um mau resultado, pois ao menos não se deu passos para 
trás. 
III- Alguns desses constrangimentos estão superados. Já não 
há mais racionamento de energia elétrica, por exemplo, e o 
Brasil poderá crescer um pouco mais em 2002. 
IV- Mas ainda será preciso algum tempo para que a economia 
volte a se expandir aceleradamente de forma sustentada, sem 
criar novos gargalos que possam abortar o processo de 
recuperação logo adiante, num círculo vicioso. 
Estão corretos apenas os itens: 
a) I, II 
b) II, III 
c) I, IV 
d) III, IV 
 
Conhecimentos Específicos 
 
11. Nas ultimas décadas a humanidade avançou muito no 
desenvolvimento de novas ferramentas, ligadas à leitura da 
paisagem e na difusão de informações, impactando 
diretamente o ensino e a pesquisa na ciência geográfica. 
Segundo Milton Santos estes avanços levaram a inauguração 
de um novo período técnico para a humanidade. Como Milton 
Santos classificou o período técnico atual? 
a) Período técnico-teológico-espacial. 
b) Período técnico-racional-continental. 
c) Período técnico-científico-informacional. 
d) Período técnico-mecânico-robótico. 
 
12. A ideia que o território atual do Brasil já havia sido 
delimitado desde o séc. XVI é errônea, a extensão atual do 
país foi construída ao longo de quatro séculos, terminando 
com a anexação do Acre. Durante o descobrimento do Brasil o 
país se restringia a uma pequena porção territorial que 
englobava, principalmente, os estados do atual Nordeste 
brasileiro. Qual dos tratados abaixo estabeleceu as bases 

territoriais do Brasil durante as primeiras décadas de 
ocupação portuguesa? 
a) Tratado de Madri. 
b) Tratado de Tordesilhas. 
c) Tratado Provisional e Suspensivo de Lisboa. 
d) Tratado de Petrópolis. 
 
13. A industrialização do Brasil só tomou impulso no século 
XX, contudo ainda no século XIX, alguns fatores históricos 
colaboraram com a modernização da dinâmica produtiva 
nacional. Um exemplo destes fatores históricos foi a 
acumulação de capitais com a lavoura de café. Entre os 
fatores históricos abaixo elencados escolha aquele que 
ocorreu no século XIX e foi crucial para a industrialização 
brasileira. 
a) Ampliação do território nacional. 
b) Independência do Brasil. 
c) Período Regencial. 
d) Expansão da relação assalariada. 
 
14. No século XX as transformações ocorridas no Brasil 
impactaram a sociedade como um todo. Novas relações 
produtivas se estabeleceram, o processo de urbanização se 
acelerou, o êxodo rural se acentuou, entre outras substanciais 
mudanças ocorreram com o advento do parque industrial 
nacional. Entre estas mudanças destacamos a subordinação 
do campo a cidade, fato que mudou completamente a forma 
de cultivo da terra e a forma de organização produtiva rural. 
Aponte duas atividades eminentemente urbanas que 
colaboram para a subordinação do campo a cidade. 
a) Serviços de acessória e marketing. 
b) Serviços bancários e indústria. 
c) Serviços de engenharia e comercialização. 
d) Serviços de transporte e atividades culturais. 
 
15. Estados e municípios nacionais não produtores de 
petróleo da camada do Pré-Sal disputam a partilha dos 
royalties oriundos da produção petrolífera que ocorrerá nesta 
reserva brasileira. Esta disputa tem na outra ponta os estados 
e municípios produtores de petróleo no Pré-sal, sendo o Rio 
de Janeiro, o Espírito Santo e São Paulo os maiores estados 
com território no Pré-Sal. Qual é o principal argumento de 
estados e municípios produtores de petróleo para defender a 
não partilha dos recursos financeiros do Pré-Sal com os 
estados e municípios não produtores? 
a) São os estados mais ricos do Brasil, por isso devem que 

ficar com todos os recursos gerados pelo Pré-Sal. 
b) Os produtores defendem que o petróleo e os possíveis 

danos ambientais causados pela atividade petrolífera estão 
situados em seus territórios. 

c) Os estados e municípios produtores possuem mais 
deputados e senadores e politicamente vão ficar com os 
ganhos do petróleo. 

d) Todos os estados e municípios não produtores de petróleo 
não necessitam de verbas extras, uma vez que, possuem 
elevado IDH. 

 
16. Quais foram os países que entraram em conflito no século 
XXI na América do Sul e o Brasil mediou a solução 
diplomática? 
a) Argentina, Chile e Paraguai. 
b) Peru, Bolívia e Suriname. 
c) Guiana, Uruguai e Haiti. 
d) Venezuela, Equador e Colômbia. 
 
17. A bacia Amazônica é a regiões mais amplas do Brasil, 
garantindo a ela todas as grandes unidades do relevo 
destacadas por Ross, ou seja, planaltos, planícies e 
depressões. Desta forma podemos, inclusive, verificar as 
maiores altitudes do país na região Amazônica, sendo o maior 
pico do Brasil o da Neblina alcançando quase 3.000 metros e 
o segundo maior o pico 31 de Março com aproximadamente 
2.971 metros, ambos situados na Amazônia. A que unidade do 
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relevo, classificada por Ross (1989), pertence o pico da 
Neblina. 
a) Planalto e chapada dos Paricis. 
b) Planalto residual-sul-amazônico. 
c) Planalto marginal norte-amazônico. 
d) Planalto da Borborema. 
 
18. Observe a figura abaixo: 

 
A figura foi produzida pelo Ministério dos Transportes para 
representar o movimento de carga dos principais portos 
brasileiros. As colunas em preto representam às exportações 
que saem pelos portos, as colunas mais claras são as 
importações que entram pelos portos. Qual é o principal 
produto exportado pelo porto de Tubarão no Espírito Santo? 
a) Minério de Ferro. 
b) Soja. 
c) Automóveis. 
d) Carnes. 
 
19. Ao longo das últimas décadas a população brasileira 
passa por significativa mudança de trajetória, sendo assim, 
projetasse que o Brasil dentro de poucas décadas terá 
inflexão da sua população. Assinale a alternativa que destaca 
um fator que justifica as projeções de inflexão da população 
brasileira. 
a) Desaceleração do crescimento vegetativo. 
b) Aumento da utilização de camisinhas. 
c) Diminuição da fecundidade. 
d) Diminuição da expectativa de vida nacional. 
 
20. O começo do século foi marcado pelo ataque de 11 de 
Setembro nos Estados Unidos e como consequência a 
escalada dos conflitos no Oriente Médio em especial ao 
Iraque, Afeganistão e ameaças diplomáticas e militares ao Irã. 
O Conselho de Segurança da ONU vem dando apoio as 
ações, mesmo com ressalvas da China e de um país 
Euroasiático. Que país pertencente ao Conselho de 
Segurança da ONU não aprova as incursões militares 
ocidentais, os embargos econômicos e as represarias 
diplomáticas contra países do Oriente Médio? 
a) Rússia. 
b) Ucrânia. 
c) Alemanha. 
d) Turquia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 




