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Balanço   
Carlos Drummond de Andrade  

A pobreza do eu 
a opulência do mundo 
 
A opulência do eu 
a pobreza do mundo 
 
A pobreza de tudo 
a opulência de tudo 
 
A incerteza de tudo 
na certeza de nada. 
 
1) A palavra opulência pode ser substituída sem alte-
ração de sentido pela palavra: 
 
A) Sabedoria; 
B) Abundância; 
C) Humildade; 
D) Magnitude; 
E) Enaltecimento.     
 
2) A correlação entre título e texto pode ser retratada 
por está conjunturado através de: 
 
A) Um jogo de ambiguidade que reitera de forma re-
missiva um todo enunciado; 
B) Uma diretriz polissêmica que confluencia de forma 
ambígua as duas primeiras estrofes; 
C) Uma visão que permeia a antítese através de uma 
diretriz polissêmica; 
D) Confluenciando uma paráfrase, o texto norteia os 
aspectos polissêmicos de origem paradoxal; 
E) O paradoxo é a característica primordial que nor-
teia a relação do texto e título. 
 

CHARGE PARA AS QUESTÕES 3 E 4 
 

3) Quanto aos aspectos morfossintáticos da charge, 
pode-se concluir que: 
 
I. A acentuação do nome, LUIZA, ocorre pelo mesmo 
motivo da palavra Luíz. 
II. Nos aspectos sintáticos a charge apresenta cinco 
adjuntos adnominais. Expressos morfologicamente 
por artigos, numeral e adjetivo.  
III. Voltar pra o Canadá consiste em uma estrutura 
consecutiva advinda de uma expressividade anterior. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) alternativa(s): 
 
A) I e II; 
B) I e III; 
C) II e III; 
D) I, II e III; 
E) III. 
 
4) O segundo balão apresenta o verbo, VOLTAR. 
Acerca deste verbo pode-se concluir que: 
 
I. Poderia caber uma crase, se o nome do país fosse 
França. 
II. É classificado como transitivo indireto, haja vista 
que, liga-se a seu complemento com auxilio de uma 
preposição. 
III. Assume uma conjugação imperativa de remissivi-
dade informal, pois o correto deveria ser volte, haja 
vista que se dá uma ordem. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) alternativa(s): 
 
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) III. 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 5, 6 E 7 
 
Há uma semana, o governo da China inaugurou a 
ponte da baía de Jiaodhou, que liga o porto de Qing-
dao à ilha de Huangdao. Construído em quatro anos, 
o colosso sobre o mar tem 42 quilômetros de exten-
são e custou o equivalente a R$ 2,4 bilhões. 
Há uma semana, o DNIT escolheu o projeto da nova 
ponte do Guaíba, em Ponte Alegre, uma das mais 
vistosas promessas da candidata Dilma Rousseff. 
Confiado ao Ministério dos Transportes, o colosso 
sobre o rio deverá ficar pronto em quatro anos. Com 
2,9 quilômetros de extensão, vai engolir R$ 1,16 bi-
lhões. 
Intrigado, o matemático gaúcho Gilberto Flach resol-
veu estabelecer algumas comparações entre a ponte 
do Guaíba e a chinesa. Na edição desta segunda-
feira, o jornal Zero Hora publicou o espantoso con-
fronto numérico resumido no quadro a seguir: 
 

PORTUGUÊS 
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Os números informam que, se o Guaíba ficasse na 
China, a obra seria concluída em 102 dias, ao preço 
de R$ 170 milhões. Se a baía de Jiadhou ficasse no 
Brasil, a ponte não teria prazo para terminar e seria 
calculada em trilhões. Como o Ministério dos Trans-
portes está arrendado ao PR, financiado por propi-
nas, barganhas e permutas ilegais, o País do Carna-
val abrigaria o partido mais rico do mundo. 
Corruptos existem nos dois países, mas só o Brasil 
institucionalizou a impunidade. Se tentasse fazer na 
China uma ponte como a do Guaíba, Alfredo Nasci-
mento daria graças aos deuses se o castigo se limi-
tasse à demissão. 
Dia 19/07/11, o Tribunal chinês sentenciou a execu-
ção de dois prefeitos que estavam envolvidos em 
desvio de verba pública. 
(Adotada esta prática no Brasil, teríamos que eleger 
um Congresso por ano) 
http://www.dignow.org/post/ponte-que-o-pariu-2424483-17068.html 

 
5) Escrever um texto segue algumas diretrizes. Estas 
por sua vez norteiam o significado do texto. O último 
parágrafo se caracteriza por: 
 
A) Apresentar uma estrutura oracional com valor con-
clusivo ao anterior; 
B) Apresentar uma estrutura oracional com valor con-
secutivo ao anterior; 
C) Apresentar uma estrutura oracional com valor cau-
sativo ao anterior; 
D) Apresentar-se em forma de uma explicação em 
detrimento aos outros; 
E) A conformidade é algo que permeia de forma enfá-
tica o parágrafo. 
 
6) Observando a planilha presente no texto pode-se 
concluir que a única alternativa CORRETA é: 
 
A) O tempo de construção da ponte possui divergen-
tes significados; 
B) O tempo de construção da ponte por Km possui 
convergentes significados; 
C) A correlação existente entre as pontes apresen-
tam-se em grandezas diretamente proporcionais; 
 
 

D) A correlação existente entre as pontes apresen-
tam-se em grandezas inversamente proporcionais; 
E) As alternativas anteriores não apresentam corretos 
significados. 
 
7) A coesão textual, dentre outros atributos, é um arti-
fício usado para deixar o texto compreensivo. Obser-
vando o fragmento abaixo, percebe-se que o termo 
em destaque possui uma coesão: 
 
“Confiado ao Ministério dos Transportes, o colosso 
sobre o rio deverá ficar pronto em quatro anos. Com 
2,9 quilômetros de extensão, vai engolir R$ 1,16 bi-
lhões.” 
 
A) Metafórica; 
B) Siléptica; 
C) Catafórica; 
D) Comparativa; 
E) Anafórica. 
 
8) A gravura abaixo mostra uma bula. Sabe-se que 
estamos falando de um tipo de texto. Sendo assim, 
este apresenta uma característica que o predetermi-
na. Sabe-se que estamos falando da:  
 

 
 
A) Informação; 
B) Descrição; 
C) Dissertação; 
D) Exposição; 
E) Injunção. 
 
9) A regência verbal estuda a relação entre verbo e 
preposição. Alguns destes verbos apresentam seme-
lhança quanto à regência. O verbo lembrar, presente 
no primeiro balão, apresenta a mesma regência do 
verbo em destaque na frase: 
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A) Devemos assistir às aulas de português; 
B) Ao namorado custou a espera de um casamento 
vindouro; 
C) Aspirar à aprovação do concurso é um direito nos 
assiste; 
D) A criança se abraçou com o pai, tamanho era o 
seu medo do escuro; 
E) Namorar a Luiza acarretou em seu casamento. 
 
10) Das palavras acentuadas na charge. Conclui-se 
que: 
 
A) CÂNCER e INCRÍVEL: são acentuadas pela mes-
ma regra; 
B) VOCÊ e QUÊ: são acentuadas por serem palavras 
monossilábicas terminada em E; 
C) CARDÍACO e INCRÍVEL: possuem confluência 
quanto à acentuação; 
D) CARDÍACO: é acentuada por ser uma palavra pa-
roxítona terminada em O; 
E) O nome, ZECA, está sem acento agudo. Deixando 
esta palavra incorreta gramaticalmente.  

11) O fragmento abaixo retirado do capítulo 7, do livro 
de Libâneo, Didática, afirma: 
 
“ A direção eficaz do trabalho do método de ensino 
depende de um trabalho sistematizado do professor  
tanto no planejamento quanto no desenvolvimento 
das aulas.”  
  

A cerca do método de ensino é CORRETO afirmar 
que: 
 
I. São diretrizes mencionadas pelo professor aos alu-
nos em sala de aula. 
II. Confluencia-se nas atividades realizadas entre pro-
fessores e alunos. 
III. São diretrizes mencionadas pelo professor aos 
alunos que a executam em sala  de aula. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) alternativa(s): 
 
A) I e II; 
B) I e III; 
C) II e III; 
D) I, II e III; 
E) N.D.A. 
 
12) Segundo Libâneo o ensino se destaca por ter um 
caráter bilateral. Tal fato ocorre: 
 
A) Por ser a educação um sistema de caráter restrito 
voltado para aprendizagem através da transmissão e 
assimilação; 
B) Por ser a educação um sistema de caráter abran-
gente voltado para a assimilação do aluno através da 
transmissão de conteúdos do professor; 
C) Por ser a educação um sistema de caráter restrito 
voltado para a aprendizagem do aluno através da 
transmissão de conteúdos do professor; 
D) Por ser a educação um sistema de caráter investi-
gativo da realidade discente voltado para aprendiza-
gem através da transmissão e assimilação; 
E) Por ser a educação um sistema de caráter restrito 
e investigativo à realidade discente voltado para a-
prendizagem através da transmissão e assimilação. 
 
13) Ao fazer menção acerca dos princípios básicos de 
ensino. Libâneo, na página 155, do livro Didática afir-
ma:  
 
“Estudos entre educadores têm sido desenvolvidos a 
fim de se formular um sistema de princípios que a-
branja toda a complexidade dos nexos e relações e-
xistentes no processo de ensino. Entretanto, as exi-
gências práticas da sala de aula requerem algumas 
indicações que orientam a atividade consciente dos 
professores no rumo dos objetivos gerais e específi-
cos”. 
 
Dentro das perspectivas de ensino encontra-se o ca-
ráter cientifico e sistemático. Que tem sua explicação 
na alternativa: 
 
A) Simplifica o conteúdo e ajusta o rigor do cumpri-
mento do programa, criando prévias de ensino que 
com base nas possibilidades reais do aluno; 
B) Os conhecimentos não servem apenas para expli-
car fatos, acontecimentos e processos que ocorrem 
na natureza, na sociedade e no pensamento humano, 
mas também para transformá-lo; 

FUNDAMENTOS DE EDUCAÇÃO 
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C) O professor deve selecionar temas que apresente 
o máximo de desenvolvimento possível ao aluno. A 
estruturação lógica do sistema de conhecimentos de 
cada matéria ao longo das séries escolares; 
D) A natureza da prática do ensino deve estar ligada 
aos ensinamentos básicos da vida social e cotidiana 
do aluno, do contrário fugirá das características cientí-
ficas e sistemáticas; 
E) A natureza da prática do ensino deve estar ligada 
aos ensinamentos científicos da vida social e cotidia-
na do aluno, pois assim abrangerá as características 
científicas e sistemáticas.  
 
14) Ao falar de: Atividades especiais, Trabalho em 
grupo, Elaboração conjunta, Trabalho independente e 
Exposição do professor. Sabe-se que está se falando 
de: 
   
A) Classificação dos métodos do ensino; 
B) Classificação de Procedimentos do ensino; 
C) Características do ensino; 
D) Classificação de teorias do ensino; 
E) Características da prática do ensino. 
 
15) Sabe-se que a lei 9.394 LDB ( Leis de Diretrizes e 
Bases). Foi sancionada por: 
 
A) Itamar Franco; 
B) Fernando Collor; 
C) Luiz Inácio Lula da Silva; 
D) Fernando Henrique Cardoso; 
E) Paulo Renato.  
 
16) Sabe-se que a educação básica abrange a educa-
ção infantil, ensino fundamental e ensino médio. Cada 
uma dessas etapas com características específicas. A 
finalidade que NÃO é condizente com a realidade do 
ensino médio encontra-se na alternativa: 
 
A) A consolidação e o aprofundamento dos conheci-
mentos adquiridos no ensino fundamental, possibili-
tando o prosseguimento de estudos; 
B) A preparação básica para o trabalho e a cidadania 
do educando, para continuar a prendendo, de modo a 
ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posterio-
res; 
C) O aprimoramento do educando como pessoa hu-
mana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento 
da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
D) A compreensão dos fundamentos científico-tecno-
lógicos dos processos produtivos,relacionando a teori-
a com a prática, no ensino de cada disciplina; 
E) O desenvolvimento da capacidade de aprendiza-
gem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 
habilidades e a formação de atitudes e valores. 
 
17) Dentro das perspectivas de educação escolar, 
observa-se na  charge abaixo que falta aos pais um 
conhecimento educacional mais adequado. De acordo 
com a LDB ( Leis de Diretrizes e Bases),  estes pais 

caso quisessem voltar a estudar se enquadrariam na 
EJA ( Educação de Jovens e Adultos) porque:   
 

 
 
I. Não tiveram acesso ou continuidade de estudos no 
ensino fundamental e médio na idade própria. 
II. Não tiveram condições financeiras, desejo de con-
cluir a educação básica e escola próxima a suas ca-
sas que contribuíssem para a conclusão do ensino 
fundamental e médio na idade própria. 
III. Não tiveram condições financeiras, e escola próxi-
ma a suas casas que contribuíssem para a conclusão 
do ensino fundamental e médio e ingresso no ensino 
superior. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I; 
B) II; 
C) III; 
D) Todas; 
E) N.D.A. 
 
18) O diretor de uma escola de ensino fundamental ao 
tomar conhecimento que seus alunos estão com alto 
nível de repetência, sofrendo maus-tratos e com ní-
veis elevados de faltas. De acordo com  ECA ( Estatu-
to da Criança e Adolescente) o diretor deverá: 
 
A) Encaminhar o aluno a uma psicóloga a fim de de-
tectar os prognósticos de tais ocorrências; 
B) Advertir o aluno enviando a seus pais um comuni-
cado para que estes compareçam imediatamente a 
escola; 
C) Apenas enviar um comunicado aos pais para que 
estes compareçam imediatamente à escola; 
D) Comunicar ao conselho tutelar; 
E) Enviar um comunicado aos pais para que estes 
compareçam à escola e pedir a presença do conselho 
tutelar. 
 
 
 



 

CONCURSO PÚBLICO PRINCESA ISABEL 
PROFESSOR DE GEOGRAFIA  - 5 - 

 

19) A charge abaixo apresenta uma incompatibilidade 
à ECA (Estatuto da Criança e Adolescente) em seu 
artigo de número:  
 

 
 
http://jestudante.blogspot.com/2011/06/charges-da-educacao-brasileira.html 
 
I. Art. 57 - O Poder Público estimulará pesquisas, ex-
periências e novas propostas relativas a calendário, 
seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, 
com vistas à inserção de crianças e adolescentes ex-
cluídos do ensino fundamental obrigatório. 
II. Art. 59 - Os Municípios, com apoio dos Estados e 
da União estimularão e facilitarão a destinação de re-
cursos e espaços para programações culturais, espor-
tivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. 
III. Art. 58 - No processo educacional respeitar-se-ão 
os valores culturais, artísticos e históricos próprios do 
contexto social da criança e do adolescente, garantin-
do-se a estes a liberdade de criação e o acesso às 
fontes de cultura. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) alternativa(s): 
 
A) I e II; 
B) III; 
C) I; 
D) II; 
E) II e III. 
 
20) Observe o fragmento: 
 
“É historicamente indiscutível que foi a partir do mo-
mento em que os gregos situaram o problema da indi-
vidualidade no cimo do seu desenvolvimento filosófico 
que principiou toda a história da personalidade euro-
peia”. 
 
História da educação; Nelson Pilleti; pag. 26 
 
Ao detectar o problema abordado no fragmento cita-
do, os gregos tomaram uma nova diretriz no âmbito 

educacional. Dando origem a uma educação que co-
nhecemos nos dias atuais e denominada de: 
 
A) Educação nova; 
B) Educação determinista; 
C) Educação tradicional; 
D) Educação construtivista; 
E) Educação liberal. 

21) No Brasil, são climas controlados por Massas de 
Ar Equatoriais e Tropicais: 
 
I. Tropical (Inverno seco e verão úmido). 
II. Equatorial Úmido (Convergência dos Alísios). 
III. Litorâneo Úmido (Influenciado pela Massa Tropical 
Marítima). 
IV. Equatorial Semi-Árido (Tendendo a seco pela re-
gularidade da ação das massas de ar). 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) As afirmativas I, II, III e IV; 
B) Apenas as afirmativas I, II e III; 
C) Apenas as afirmativas I, III e IV;   
D) Apenas as afirmativas II e III;  
E) Apenas as afirmativas I e II. 
 
22) Julgue as afirmativas abaixo e marque a alternati-
va INCORRETA sobre o relevo brasileiro de acordo 
com a classificação de Aziz Ab'Saber: 
 
I. Planície do Pantanal, abrangendo a região serrana 
está localizado no extremo oeste do país, é parte inte-
grante do escudo das Guianas, apresentando rochas 
cristalinas do período Pré-Cambriano. É nessa área 
que se situa o pico culminante do Brasil - Pico da Ne-
blina, com altitude de 3.014 m. 
II. Planícies e terras baixas costeiras, acompanhando 
a costa brasileira do Maranhão ao sul do país, é for-
mada por terrenos do Terciário e por terrenos atuais 
do Quartenário. 
III. Planalto das Guianas, localizada na porção Norte, 
Centro-Oeste e Sudeste  do país sendo formada por 
terrenos do Quartenário e estendendo-se por grandes 
áreas do território nacional. 
IV. Planalto Central, apresenta três níveis altimétricos 
distintos - várzeas, constituídas por terrenos de for-
mação recente situadas próximo às margens dos rios; 
com altitudes máximas de 30 m e periodicamente i-
nundados; e baixos-planaltos ou platôs, formados por 
terrenos de Terciário.  
 
Está(ão) INCORRETA(s): 
 
A) Apenas as afirmativas III e IV;   
B) Apenas as afirmativas I e III;  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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C) Apenas as afirmativas I, II e IV;   
D) Apenas as afirmativas I, III e IV;  
E) Apenas a afirmativa III. 
 
23) Leia o texto a seguir, julgue as afirmativas e mar-
que a alternativa CORRETA: 
 
TAPAJÓS: O RIO DA VEZ PARA CONSTRUÇÃO DE 
HIDRELÉTRICAS 
O ano de 2012 começou com uma má notícia para a 
conservação da biodiversidade amazônica e das flo-
restas brasileiras. Foi publicada no Diário Oficial da 
União, no dia 06, Medida Provisória (MP 558) para 
redução da área de quatro unidades de conservação 
(UC) na Amazônia brasileira e alteração de outras 
duas. Como principal motivo dessa iniciativa, está a 
construção de duas das mega-usinas hidrelétricas 
previstas no Complexo Tapajós, São Luiz (6.133 MW) 
e Jatobá (2.336 MW). - As unidades de conservação 
ameaçadas desta vez são a Área de Proteção Ambi-
ental do Tapajós (PA), Floresta Nacional do Crepori 
(PA), as Florestas Nacionais de Itaituba I e II (PA) e 
Parque Nacional da Amazônia (AM/PA).  
Disponível em: < http://www.wwf.org.br/> acesso em janeiro/2012. 

 
A respeito das usinas hidrelétricas no Brasil é     
CORRETO afirmar: 
 
I. Quanto maiores são os volumes de sua queda, mai-
or é seu potencial de aproveitamento na geração de 
eletricidade. 
II. Hidrelétricas gigantes, como Itaipu, tiveram seu 
tempo, mas a evolução energética pede usinas pe-
quenas, menos prejudiciais aos ecossistemas. 
III. As principais variáveis utilizadas na classificação 
de uma usina hidrelétrica são: altura da queda 
d’água, vazão, capacidade ou potência instalada, tipo 
de turbina empregada, localização, tipo de barragem 
e reservatório. Todos são fatores interdependentes. 
IV. A Usina Hidrelétrica de Sobradinho é um aprovei-
tamento hidrelétrico localizado no Rio São Francisco, 
no município de Sobradinho, estado de Minas Gerais, 
a 250 km do complexo hidroenergético de Paulo   
Afonso. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) As afirmativas I, II, III e IV;  
B) Apenas as afirmativas I, II e III; 
C) Apenas as afirmativas I, III e IV;   
D) Apenas as afirmativas II e III;  
E) Apenas as afirmativas I e II. 
 
24) Considere os itens, colocando V ou F nos parên-
teses se caso for verdadeiro ou falso, RESPECTIVA-
MENTE sobre os aspectos geográficos do município 
de Princesa Isabel-PB e seu entorno: 
 
(  ) Os solos são resultantes da desagregação e 

decomposição das rochas cristalinas do embasamen-
to, sendo em sua maioria do tipo Podizólico Verme-
lho-Amarelo de composição arenoargilosa. 
( ) O relevo da região acha-se incluso na denomi-
nada “Planície Sertaneja”. 
(  )  Com relação ao clima, no geral caracteriza-se 
pela presença de 04 quatro estações bem definidas. 
Convém frisar, que  devido à variação do relevo o 
índice pluviométrico da micro-região compreendida 
entre Manaíra e Teixeira é menor que o das outras 
áreas do oeste paraibano. 
( )  O município de Princesa Isabel, está localizado 
na região Oeste do Estado da Paraíba, limitando-se a 
Leste com São José da Princesa e Manaíra, a Norte 
Nova Olinda, Pedra Branca e Boa Ventura, a Oeste 
Tavares e ao Sul com Flores em Pernambuco. 
 
A sequência CORRETA é: 
  
A)  V –  V – F – F; 
B) V – V – V – F;  
C)  V –  V – V – V;  
D)  V – F – F – F;  
E)  F – V – F – V.  
 
25) Leia a situação hipotética e em seguida marque a 
alternativa CORRETA: 
 
Uma professor(a) de Geografia do Ensino Fundamen-
tal de uma escola do município de Princesa Isabel em 
uma aula expositiva apresenta o mapa da Paraíba 
fazendo referência as Messorregiões do estado.  
   
 
 
 
 
 
 
 
Com base nos conhecimentos geográficos, o  espaço 
que está pintado de preto representa a Mesorregião 
do(a):  
 
A) Brejo; 
B) Cariri; 
C) Borborema; 
D)  Agreste; 
E) Curimatau. 
 
26) Com relação a questão palestina é INCORRETO 
afirmar: 
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A)  De forma bastante sintética, ela refere-se à luta de 
dois povos, o judeu e o árabe-palestino, pela posse 
de uma área, a Palestina, sobre a qual ambos julgam 
ter direitos históricos ou adquiridos; 
B) Tem se constituído no mais persistente foco de 
tensão no Oriente Médio; 
C) Israel e Palestina estão localizados no Oriente Mé-
dio, na costa leste do Mar Mediterrâneo, próximos à 
Jordânia e ao Líbano; 
D)  Confrontos começaram a ocorrer à medida que a 
imigração diminuia. Durante a Primeira Guerra Mundi-
al o fluxo de imigrantes aumentou drasticamente, por-
que milhões de judeus se dirigiam à Palestina fugindo 
das perseguições dos nazistas na Europa; 
E) Atualmente há uma proposta feita pelas grandes 
potências de estimular uma conversação de paz entre 
Israel e Palestina. 
 
27) Considere os itens, colocando V ou F nos parên-
teses se caso for verdadeiro ou falso, RESPECTIVA-
MENTE sobre  Território na Geografia com relação 
aos aspectos geopolíticos: 
 
(  ) Os limites do território são imutáveis, porque 
impossibilitam de serem alterados em decorrência da 
expansão de suas áreas, pela conquista de outros 
territórios. 
(  ) O território é importante condição de poder, de 
posse ou de domínio, nele vigoram determinadas re-
gras ou leis que podem ser institucionais ou reconhe-
cidas pela sociedade. 
( ) O território é fundamentalmente um espaço defi-
nido e delimitado pelas relações de poder. 
(  ) O Território tem primordialmente e exclusiva-
mente caráter permanente.   
 
A sequência CORRETA é: 
  
A)  F – V – V – F; 
B) F – F – F – F;  
C)  V – F – F – V; 
D)  F – F – V – F;  
E)  F – V – F – F.  
 
28) Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha 
foi dividida em Alemanha Ocidental (capitalista) e Ale-
manha Oriental (socialista). O processo de reunifica-
ção da Alemanha ocorreu apenas no final da década 
de oitenta, com a queda do Muro de Berlim (foto abai-
xo) e a crise dos países de regime Socialista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes da reunificação, o lado oriental da Alemanha 
sob a liderança da União Soviética, o seu regime era 
favorável: 
 
I. À propriedade coletiva dos meios de produção. 
II. A uma economia planificada sob a direção do Esta-
do. 
III. Ao livre consumo. 
IV. À propriedade privada e a um único partido que 
dirija todo o processo político – O partido comunista. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I, II e III; 
B) Apenas as afirmativas I, II e IV; 
C) Apenas as afirmativas I e II;   
D) Apenas as afirmativas II, III e IV;  
E) As afirmativas I, II, III e IV. 
 
29) Julgue as afirmativas e marque a alternativa 
CORRETA a respeito da Globalização.  

 
C h ar ge :  I n ês  F e r n a nd es  d i s p o n ív e l  e m :  <  h t t p : / /
filosofiase.blogspot.com/2008/05/globalizao.html> acesso dez/2011 

 
I. A Globalização é um processo de integração que se 
intensificou nas últimas décadas do século XX e ba-
seia-se na liberalização econômica. 
II. A globalização é uma força poderosa no novo sis-
tema mundial, e continuará sendo determinante no 
curso da história futura da humanidade. Sem dúvida, 
ela nos coloca tanto desafios como oportunidades. 
III. A globalização é um conjunto de mudanças que 
estão ocorrendo na esfera econômica, financeira, co-
mercial, social e cultural, implicando na uniformização 
de padrões econômicos e culturais. 
IV. A globalização é parcial e inacabada, e isso afeta 
as migrações de várias maneiras. O dinamismo e a 
força principal da globalização residem na integração 
econômica, forjada, imposta e gerenciada pelas re-
gras do liberalismo. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I, II e III;  
B) Apenas as afirmativas I, II e IV; 
C) Apenas as afirmativas I e II;   
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D) Apenas as afirmativas II, III e IV;  
E) As afirmativas I, II, III e IV. 
 
30) Com relação às desvantagens da Migração Inter-
nacional Populacional é CORRETO afirmar: 
 
A) O renascimento dos movimentos racistas e xenófo-
bos na Europa Ocidental deve ser analisado no mar-
co das atuais mudanças socioeconômicas, incluindo a 
politização da imigração; 
B)  No que se refere a todos os problemas de adapta-
ção, discriminação e até maltrato de migrantes, não 
há dúvida de que essas situações existem frequente-
mente e que constituem uma das maiores dificulda-
des para os migrantes de todos os continentes e de 
todas as épocas; 
C) Os migrantes são frequentemente vistos como "os 
indesejados". A rejeição dos migrantes é uma cons-
tante em quase todos os processos migratórios, mas 
é particularmente exacerbada nos movimentos envol-
vendo pessoas de etnia, idioma, religião e/ou aparên-
cia marcadamente diferente dos habitantes do lugar 
de destino; 
D)  A parte do fluxo emigratório composto de traba-
lhadores altamente qualificados deixa um vazio nos 
níveis mais altos da estrutura ocupacional, uma vez 
que reduz a base de contribuintes em muitos países 
pobres; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
31) Julgue as afirmativas e marque a alternativa IN-
CORRETA: 
 
I. Taxas que tornam mais caros os produtos importa-
dos, como forma de proteger os produtos nacionais. 
(Barreiras Alfandegárias). 
II. Sistema econômico que obedece aos fluxos de 
oferta e procura, para se estabelecer os preços dos 
produtos. (Trustes ou Debêntures). 
III. Subordinação da economia ao comércio caracte-
rística da fase comercial do capitalismo ou pré-
capitalismo. (Mercantilismo). 
IV. Grandes grupos econômicos, com sede geralmen-
te em países desenvolvidos, que não pertence a uma 
nação e, sim, a várias nações e que atuam além das 
fronteiras dos países onde está a sua sede. 
(Monopólio). 
 
Está(ão) INCORRETA(s): 
 
A) Apenas as afirmativas II e IV;   
B) Apenas as afirmativas I e III;  
C) Apenas as afirmativas I, II e IV;   
D) Apenas as afirmativas I, III e IV;  
E) Apenas a afirmativa II. 
  
32) Criado em 1992 pelos Estados Unidos, Canadá e 
México, o Acordo Norte-americano de Livre Comércio 
(NAFTA) –  entrou em vigor em 1994 com o objetivo 

de eliminar as barreiras alfandegárias entre os paí-
ses. O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) foi cri-
ado em:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A) 1994, através do Tratado de Assunção; 
B) 1993, através do Tratado de Montevidéu;  
C) 1994, através do Tratado de Buenos Aires; 
D) 1992, através do Tratado do Paraguai;  
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
33) Julgue as afirmativas e marque a alternativa 
CORRETA com relação à Teoria Malthusiana. 
 
I. O crescimento da produção de alimentos ocorreria 
apenas em progressão aritmética (2, 4, 6, 8, 10...) e 
possuiria um limite de produção, por depender de um 
fator fixo: o próprio limite territorial dos continentes. 
II. A população, se não ocorrerem guerras, epidemi-
as, desastres naturais, etc., tenderia a duplicar a cada 
25 anos. 
III. Uma população numerosa só não se tornou empe-
cilho ao desenvolvimento das atividades econômicas 
nos países emergentes, porque foram realizados in-
vestimentos sociais, principalmente em educação e 
saúde. 
IV. Uma população jovem, numerosa, em virtude de 
elevadas taxas de natalidade, não é causa, mas con-
sequência do subdesenvolvimento. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) Apenas a afirmativa I;  
B) Apenas a afirmativa II;  
C) Apenas as afirmativas I e II;   
D) Apenas as afirmativas II, III e IV; 
E) As afirmativas I, II, III e IV. 
 
34) Leia o texto:  
 
VULCÃO PODE PROVOCAR TSUNAMI QUE ATIN-
GIRIA A PB 
 
As autoridades de emergência do arquipélago espa-
nhol das Canárias elevaram para vermelho o nível de 
alerta por risco vulcânico na Zona de La Restinga, na 
parte oeste da ilha de El Hierro. - A atividade vulcâni-
ca pode provocar um tsunami com capacidade de 
alcançar a Paraíba antes mesmo de atingir Fernando 
de Noronha. - A onda gigante atingiria, além da Paraí-
ba, os estados do Ceará, Piauí, Maranhão e litoral 
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norte do Rio Grande do Norte em no máximo oito ho-
ras. - O vulcão está a 4.500 KM da Paraíba e uma 
erupção mais forte pode provocar ondas gigantes que 
viajariam a 800 Km/h até atingir, entre seis e oito ho-
ras, o litoral paraibano. (Fonte: Jornal da Paraiba,Caderno Ci-
dades/Nov-2011 – Texto com adaptações).  

 

 
 
Com relação ao Vulcanismo, julgue as afirmativas 
abaixo e marque a alternativa INCORRETA: 
 
I. Os relevos vulcânicos estão diretamente relaciona-
dos com os tipos de vulcões, embora não sejam bem 
variados devido a estes diferentes tipos e à erosão 
diferencial. 
II. A destruição do relevo vulcânico pode se dar por 
colapso do edifício vulcânico devido a uma nova erup-
ção ou a abalos sísmicos e pela erosão pluvial, que 
provoca o aparecimento de ravinas. 
III. O termo vulcanismo abrange apenas uma parte 
dos processos que causam e provocam a ascensão 
do magma até a superfície da Terra.  
IV. Os campos de escórias constituem relevos planos 
resultantes do preenchimento de depressões e irregu-
laridades estruturais do relevo vulcânico exceto, por 
material detrítico e cinzas carregadas pelos ventos. 
 
Está(ão) INCORRETA(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I, III e IV; 
B) Apenas as afirmativas I e III; 
C) Apenas as afirmativas II, III e IV;   
D) As afirmativas I, II, III e IV;  
E) Apenas as afirmativas II e III. 
 
35) Leia o texto: 
 
O mundo anda apostando em valores femininos, co-
mo a capacidade de trabalho em equipe contra o anti-
go individualismo, a persuasão em oposição ao auto-
ritarismo, a cooperação no lugar da competição.  
As mulheres ocupam postos no comando de um país, 
nos tribunais superiores, nos ministérios, no topo de 

grandes empresas, em organizações de pesquisa de 
tecnologia de ponta. Pilotam jatos, comandam tropas, 
perfuram poços de petróleo. - Não há um único gueto 
masculino que ainda não tenha sido invadido pelas 
mulheres. Não há dúvidas de que nos últimos anos a 
mulher está cada vez mais presente no mercado de 
trabalho. Este fenômeno mundial tem ocorrido tanto 
em países desenvolvidos como em desenvolvimento, 
e o Brasil não é exceção. (PRIORE, Mary Del e BASSANEZI, 
Carla. História das mulheres no Brasil. 2. ed.São Paulo : Contexto, 1997.
(texto com adaptações) 
 
Com relação a participação a cada dia da mulher no 
mercado de trabalho na economia e política mundial, 
o(s) local(is) onde há menos desigualdades entre os 
sexos é (são): 
 
I. India. 
II. Canadá. 
III. China. 
IV. França. 
V. Brasil. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) Apenas a afirmativa IV; 
B) Apenas as afirmativas IV e V; 
C) Apenas as afirmativas II, III e V;   
D) Apenas as afirmativas II, IV e V;   
E) As afirmativas I, II, III, IV e V. 
 
36) Antes de o Brasil passar pelo processo de indus-
trialização, o principal produto da nossa economia era 
o café. A cafeicultura proporcionou condições favorá-
veis à industrialização do país. Tais como: 
 
I. ACUMULAÇÃO MONETÁRIA: parte do dinheiro 
acumulado com a importação do café foi investido na 
exportação de máquinas e na instalação de indús-
trias. 
II. MERCADO CONSUMIDOR INTERNO: Esse mer-
cado consumidor se ampliou com a libertação dos 
escravos, pois estes passaram a ser mão-de-obra 
assalariada. 
III. DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS: 
os investimentos na infra-estrutura de transportes 
(ferrovias, portos) e de energia elétrica para a circula-
ção da produção cafeeira beneficiaram a instalação 
das indústrias. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) Apenas a afirmativa II;    
B) Apenas as afirmativas II e III;  
C) Apenas as afirmativas I e II;   
D) Apenas a afirmativa III; 
E) As afirmativas I, II e III. 
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37) O desenvolvimento da Revolução Industrial está 
dividido em três grandes fases: 
 
I. A primeira fase da Revolução Industrial (1870 A 
1900) acontece na Inglaterra e se deve a vários fato-
res, como o acúmulo de capitais e grandes reservas 
de carvão e aço; 
II. A segunda fase da Revolução (1901 a 1945) Nessa 
fase as principais mudanças no processo produtivo 
são a utilização de novas formas de energia (elétrica 
e derivada de petróleo) e a substituição do aço pelo 
ferro nos meios de produção nas indústrias de base. 
III. A terceira fase da Revolução Industrial (surgi-
mento após a Segunda Guerra Mundial até os dias 
atuais) Desenvolvem-se a indústria química e a ele-
trônica. Os avanços da robótica e da engenharia ge-
nética também são incorporados ao processo produti-
vo, que depende cada vez mais de mão-de-obra e de 
alta tecnologia. 
 
Está(ão) INCORRETAS(s): 
 
A) As afirmativas I, II e III; 
B) Apenas as afirmativas II e III; 
C) Apenas as afirmativas I e II;   
D) Apenas a afirmativa III; 
E) Apenas a afirmativa I. 
 
38) Leia o texto e marque a alternativa CORRETA: 
 
FIAT CONFIRMA FÁBRICA EM GOIANA (PE) 
 
Novo polo industrial no nordeste abrigará fornecedo-
res e campo de provas. 
A Fiat confirmou que a cidade pernambucana de Goi-
ana é a escolhida para abrigar sua nova fábrica no 
país, a unidade receberá investimento entre R$ 3 bi-
lhões e R$ 3,5 bilhões. De acordo com levantamento 
da empresa, serão criados mais de 3 500 empregos 
diretos e, quando concluída em 2014, a unidade pro-
duzirá em torno de 250 000 unidades/ano. - O terreno 
de 14 milhões de metros quadrados abrigará, além da 
fábrica da Fiat, algumas unidades de fornecedores, 
assim como centro de capacitação e de treinamento, 
centro de pesquisa e de desenvolvimento, pista de 
testes e campo de provas. A Fiat acrescenta que 
manterá um centro logístico no Complexo Portuário 
de Suape, também no Pernambuco.  
A opção por Pernambuco, de acordo com a fabricante 
italiana, ocorreu pelas “condições logísticas adequa-
das, a posição geográfica estratégica e o fato de Per-
nambuco se consolidar como o Estado que mais se 
desenvolve no Nordeste, região com maior potencial 
de elevação do consumo no país”. (Disponivel em: <http://
carroonline.terra.com.br/noticia,7482,fiat-confirma-fabrica-em-goiana-pe>, 
acesso em jan/2011. 
 
Os fatores locacionais devem ser entendidos como as 
vantagens que um determinado local pode oferecer 
para a instalação de uma indústria, dentre esses des-

tacam-se: 
 
I. Cobrança de Impostos (ICMS e ISSQN) sem isen-
ções. 
II. Legislações fiscais, tributárias e ambientais ame-
nas. 
III. Mão de obra especializada com excelente remune-
ração. 
IV. Mercados consumidores. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I, II e III; 
B) Apenas as afirmativas II e IV; 
C) Apenas as afirmativas I e IV;  
D) Apenas as afirmativas II, III e IV;  
E) As afirmativas I, II, III e IV. 
 
39) Estados Unidos e União Europeia, os dois princi-
pais atores no mercado agrícola mundial, são mode-
los diferentes de agricultura empresarial. Os contras-
tes começam na história, passam pelas estruturas 
fundiárias e chegam às políticas de proteção dos agri-
cultores. - Sobre a política agrícola dos EUA conside-
re os itens, colocando V ou F nos parênteses se caso 
for verdadeiro ou falso, RESPECTIVAMENTE: 
   
(   )  Nos EUA,  a propriedade da terra é, fundamen-
talmente, familiar e, o uso de tecnologia agrícola é 
bem difundido. 
(      ) No avanço da agricultura para o oeste, o espaço 
territorial dos Estados Unidos foi sendo organizado 
em faixas, segundo o tipo de produto cultivado. Essas 
faixas recebem o nome de belts, ou seja, "cinturões". 
(   ) A agricultura dos Estados Unidos é a terceira 
mais moderna do mundo. Apresenta produção e pro-
dutividade de médio porte, e é grande exportadora de 
alimentos na cultura de algodão e soja. 
(    ) O espaço territorial dos Estados Unidos é apro-
veitado pela agricultura, exceto nas regiões de clima 
seco (desértico) ou de baixo índice pluviométrico.  
 
A sequência CORRETA é: 
  
A) V – V – F – F;  
B) V – F – V – V; 
C) V – F – F – F; 
D) F – F – V – V;  
E) F – V – F – F.  
 
40) Além das complexas questões políticas por trás 
da série de revoltas em países do mundo árabe e do 
Oriente Médio, alguns aspectos econômicos ajudam a 
explicar o por quê da tensão que se espalhou pelo 
mundo desde que os conflitos começaram. Um dos 
principais é o fato de que, EXCETO:  
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A) Dos 12 países membros da OPEP, sete são ára-
bes e há ainda o Irã, importante país do Oriente Mé-
dio; 
B) Praticamente 80% das reservas mundiais de pe-
tróleo estão sob controle dos países da Organização 
dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP); 
C) Dos 10 países com as maiores reservas de petró-
leo no mundo, seis estão localizados na região dos 
conflitos; 
D) A instabilidade na região tem impacto direto no 
preço do petróleo no mundo todo. À medida que a 
violência nos países da “primavera árabe aumenta”, 
analistas prevêem cotações cada vez menores para o 
preço do barril nos mercados; 
E)  Além da Líbia, outros países como Arábia Saudita, 
Iraque, Irã, Kuwait e os Emirados Árabes Unidos es-
tão entre os países na linha do rastilho de pólvora 
responsável pelas explosões de revoltas no mundo 
árabe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




