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Cargo: Professor PEB II- Geografia 
  
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto e responda o que se pede. 
 
“Disney para os brasileiros, votos para Obama” 
 
De olho no eleitorado da Flórida, estratégico em quase toda a 
eleição presidencial americana, o presidente Barack Obama 
anunciou na semana passada um conjunto de medidas para 
facilitar a concessão de vistos para turistas brasileiros. Num 
país que se recupera de uma crise econômica, a medida 
atende essencialmente às necessidades do comércio local. Em 
2010, 1,2 milhão de brasileiros visitaram a Flórida, deixando 
US$ 6 bilhões em suas caixas registradoras. Também são 
brasileiros os principais investidores do mercado imobiliário 
local. Obama não pretende elevar o status do turista brasileiro, 
que segue obrigado a pedir visto para entrar no país, ao 
contrário do que ocorre com viajantes de outras procedências. 
A ideia é diminuir o tempo de espera nos consulados, que 
chega a 76 dias em São Paulo e 49 em Brasília. No passado, 
os brasileiros eram tratados como imigrantes em potencial 
pelas autoridades americanas. Não é mais assim. Com a ajuda 
do real valorizado que carregam no cartão de crédito, são 
vistos agora como turistas capazes de movimentar a economia. 
Revista Época, Nº 714, 23/1/2012. 
  
01. No texto, encontramos muitos exemplos de substantivos   
a) Epicenos. 
b) Próprios. 
c) Sobrecomuns. 
d) Derivados. 
  
02. “No passado, os brasileiros eram tratados como imigrantes 
em potencial pelas autoridades americanas”. Isso não ocorre 
mais porque: 
a) Os brasileiros têm, agora, um conjunto de medidas para 

facilitar a concessão dos vistos. 
b) Os brasileiros são os principais investidores do mercado 

imobiliário. 
c) Houve uma valorização da moeda brasileira, o que faz com 

que o turista brasileiro seja visto como uma potencia na 
movimentação da economia americana. 

d) Os EUA é um país que se recupera da crise econômica. 
 
03. O texto afirma, em outras palavras, que o turista brasileiro 
a) Tem um eleitorado na Flórida que é estratégico para a 

eleição presidencial. 
b) Visita a Flórida, deixando lá um bom dinheiro. 
c) É o principal investidor do mundo imobiliário do país. 
d) Está sendo muito paparicado por Barack Obama. 
 
04. Temos um discurso direto em: 
a) “Ei, você está me ouvindo, a Disney e a Flórida estão 

abertas para negócios”. 
b) O governador do Texas, ao retirar sua candidatura à 

Presidência dos EUA, disse que Washington precisa de um 
governo mais humilde. 

c) O repórter aproveitou uma de suas transmissões ao vivo e 
pediu em casamento a âncora do jornal. 

d) Só se falou em Luíza nas redes sociais, depois que seu pai 
apareceu no comercial de um condomínio dizendo que 
reuniu a família em sua homenagem. 

 
05. Em “O iraniano Mahmoud Ahmadinejad poupou-nos de sua 
presença na última turnê à América Latina”, subentende-se 
que: 
a) Ele ainda não nos esqueceu. 
b) Ele virá ao Brasil. 
 

c) Ele não veio ao Brasil. 
d) Ele fez uma turnê ao Brasil. 
 
06. Na manchete da Revista Veja, “Naufrágio moral no Costa 
Concórdia”, alusivo a um acidente com um navio, 
recentemente, pode-se depreender, pela expressão “naufrágio 
moral”: 
a) Que não há qualquer conotação na expressão. 
b) Que a expressão tem uma conotação pejorativa. 
c) Que a conotação da expressão é positiva. 
d) Que os fatos ocorridos recentemente sobre o acontecido 

com o referido navio foram bastante explorados pela mídia, 
mas esta não faz alusão à moralidade do comandante do 
navio em questão. 

 
07. Quanto à acentuação, estão corretas todas as palavras da 
alternativa: 
a) Juíz, raíz, ônibus, mágoa. 
b) Vôo, herói, traquéia, feiúra. 
c) Crêem, papéis, pêra, pêlo. 
d) Acadêmico, purê, tênis, bebê. 
 
08. O verbo “ser”, assim como outros que são irregulares no 
radical, é classificado como: 
a) Abundantes. 
b) Anômalos. 
c) Defectivos. 
d) Pronominais. 
 
09. Em qual das expressões grifadas nas frases abaixo há 
sentido denotativo? 
a) Todos trabalham, até os pequenos. 
b) Deus é o espírito perfeito que governa o mundo. 
c) Não chegaram ainda as encomendas. 
d) Não aconteceu nada. 
 
10. A palavra ou expressão assinalada na questão anterior, 
denota: 
a) Inclusão. 
b) Realce. 
c) Explicação. 
d) Exclusão. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
11. No final do século XIX a Geografia começava a ser 
sistematizada como ciência. Neste período os estudos 
geográficos faziam parte de outras áreas do conhecimento. No 
processo de sistematização da Geografia fica claro a dicotomia 
entre geografia física e humana, este processo é facilmente 
observado analisando as obras de Humboldt e De Martonne. 
Qual foi o método científico que dominou os primórdios da 
Geografia? 
a) Positivismo. 
b) Quantitativismo. 
c) Materialismo histórico. 
d) Materialismo histórico dialético. 
 
12. Observando a distribuição da população brasileira ao longo 
do território nacional é notória a grande concentração em uma 
breve faixa de terra partindo do litoral para o interior. No final 
do século XIX esta concentração era ainda pior, quase todo 
setor produtivo do país estava localizado nesta faixa e, 
consequentemente, atraindo a população. A interiorização do 
país só começou a acelerar depois da expansão da fronteira 
agrícola. Qual foi a cultura agrícola que incentivou a 
interiorização da população paulista? 
a) Cana de açúcar. 
b) Algodão. 
c) Café. 
d) Soja. 
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13. Manaus foi uma das cidades mais prospera do país no final 
do século XIX e começo do século XX, esta pujança econômica 
ainda pode ser observada em algumas construções da época. 
O ciclo da borracha dinamizou a região produzindo, inclusive, 
fluxo migratório para o território amazônico. A borracha 
começou a ser utilizada na indústria internacional e sua grande 
demanda assegurava lucro certo aos extrativistas. Observando 
as grandes possibilidades de negócios propiciados pela 
borracha um importante industrial norte americano investiu na 
região. Quem foi o industrial norte americano que investiu na 
produção de borracha na Amazônia? 
a) John Davison Rockefeller. 
b) Dick McDonald. 
c) John Pemberton. 
d) Henry Ford. 
 
14. O crescimento desordenado das cidades produz bairros 
ilegais, sem a infraestrutura urbana mínima. Estes bairros 
nascem da ocupação de pessoas que não tem a possibilidade 
de comprar ou alugar uma moradia digna. Para piorar a 
situação, muitas vezes o poder público junto com o poder 
judiciário não criam as condições para uma desocupação 
pacífica do local, criando as condições para um choque entre 
polícia e os moradores. Neste começo de ano, na cidade de 
São José dos Campos, uma ação de reintegração de posse 
causou constrangimento ao Brasil pela violência empregada e 
pela repercussão internacional negativa. Como ficou conhecida 
a ocupação irregular na cidade de São José dos Campos 
destruída pela polícia militar neste início de 2012? 
a) Rocinha. 
b) Pinheirinho. 
c) Paraisópolis. 
d) Cracolândia paulistana. 
 
15. Os eventos climáticos têm várias escalas de atuação, 
mesmo que sejam criados ou agravados pelo homem. Um 
destes eventos climáticos de pequena escala é muito comum 
em centros de cidades médias e grandes, que apresentam 
significativo índice de poluição atmosférica e, principalmente, 
elevado número de construções e de camada asfáltica. A 
principal característica deste evento climático é aumentar a 
temperatura na região central da cidade em relação a sua 
periferia. Qual evento climático possui a característica 
apresentada no enunciado? 
a) Ilha de Calor. 
b) Inversão Térmica. 
c) Chuva Ácida. 
d) Efeito Estufa. 
 
16. Nos últimos dois anos o brasileiro acompanhou o 
substancial aumento do preço do álcool combustível nos 
postos de abastecimento. Segundo os usineiros foram vários 
os fatores que ocasionaram este aumento do preço, entre eles 
esta a diminuição da lavoura de cana de açúcar. Contudo, 
outro fator ligado ao mercado internacional colabora para a alta 
dos preços do álcool combustível, que fator é este? 
a) Diminuição das tarifas internacional sobre o combustível. 
b) Aumento do preço do açúcar no mercado internacional. 
c) Incidência de pragas vindas de outros países nos canaviais 

brasileiros. 
d) Diminuição da produção africana de álcool combustível. 
 
17. O desenvolvimento econômico brasileiro chamou atenção 
das populações da América Latina, entre eles estão, 
argentinos, bolivianos, paraguaios que buscam melhores 
condições de trabalho e renda no Brasil. Um fluxo de 
imigrantes vindos da América Central chama atenção por partir 
de um país devastado por guerras civis e por fenômenos 
geológicos de grande monta e entrar no Brasil pela fronteira 
norte. O fluxo migratório que chama a atenção parte de que 
país da América Centra em direção ao Brasil? 

a) Guiana. 
b) Porto Rico. 
c) Panamá. 
d) Haiti. 
 
18. Analise o trecho a seguir: "Depois de três anos de crise 
contínua em mercados mundiais de trabalho e diante das 
perspectivas de deterioração da atividade econômica, há um 
estoque de desemprego mundial de 200 milhões", afirma o 
documento Tendência Globais de Emprego 2012 OIT (Fonte: 
site BBC Brasil). A OIT aponta o aumento do desemprego 
mundial causado por anos de crise econômica. Em que 
conjunto de país é maior o desemprego? 
a) Países da Europa Ocidental. 
b) Países em desenvolvimento. 
c) Países do norte da América. 
d) Países do G7. 
 
19. Nos últimos dias o presidente de um dos poucos países 
socialistas do mundo morreu, deixando seu filho no poder. A 
entrada do filho mais novo do ex-presidente Kim Jong-iI não 
aliviou as tensões na região, ao contrário, no dia do anuncio da 
morte do presidente este país lançou mísseis para intimidar os 
vizinhos. O enunciado diz respeito a qual dos países abaixo? 
a) Vietnã. 
b) Laos. 
c) Coréia do Norte. 
d) Mianmar. 
 
20. A tensão no Oriente Médio não cessa, seja por 
manifestações políticas, seja por conflito entre países. O Irã 
continua sendo o grande pesadelo do mundo ocidental, seu 
programa nuclear tira o sono da União Européia e dos Estados 
Unidos. No mês de janeiro de 2012 a Europa tomou uma 
grande decisão ao embargar o petróleo iraniano. Como 
represália o Irã ameaça fechar uma importante rota de 
transporte naval de petróleo. Qual é o estreito que os iranianos 
ameaçam fechar em represaria aos embargos sofridos pelo 
país? 
a) Estreito de Gibraltar. 
b) Estreito de Bering. 
c) Estreito de Bósforo. 
d) Estreito de Ormuz 
 




